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A’ f o l y ó i r n t o  k.
Az újság hivatalok nem gyárai, hanem desfil- 

lajói minden híreknek, tudni valóknak ’s eszméknek. 
Az emberiség sehol sem tünteté ki annyira változa
tosságát, mint az újságoknál. Ugyanegy hirt ezer kü- 
önböző lap ezerfélekép adhat, a’ nélkül, hogy lé
nyegében szükségkép változást kellene szenvednie. 
Leginkább kitűnik ez az angol’ franczia folyóiratoknál. 
Ezeknek mindegyikét ezer v. több részvényes tartja ki,
’s ezer illy részvényes feltételeket szab a’ kiadónak, 
mi alakban kívánja e’ vagy ama híreket olvasni; ’s 
a ’ lap’ kiadója a’ feltételeket szigorun megtartván 
boldogul, senkitől szemrehányásokat nem nyerj ol
vasói pedig tán soha boszúságot nem szenvednek, mi
ntán minden inyök szerint megyen. A’ dologban van 
valami igaz, ’s ha némellyek előtt első pillanatra ez 
lealacsonyitónak ötlik fel, véleményem szerint pedig 
csupán ezen súrlódás, ellentörésben jő a’ figyelmesen 
olvasó ’s a’ világban széttekintő az igaz útra, ’s itt is 
áll azon igazság, hogy az okosoké a’ világ. Valóban 
semmi a’ szellemi világban olly mozgást nem okoz, 
mint a’folyóirat. Nagybecsű’s önálló munkák benne a’ 
főtunemények: sziklák, magas bérezek, vagy mo
solygó völgyek, patakok , folyók ’s megrendítő zu- 
hatagok; a’ folyóiratok teszik a’ levegőt, melly mind
ezeket átfolyja, körűlövedzi ’s élteti. A’ hírlapok ál
tal jőve a’ legrejtélyesb létre ; mindegyik iparkodék 
társát a’ hir’ közelésében megelőzni, ’s ez által a’ 
sebesség ; a’ hírlapok a’ közkedvesség által szaporod
ván , téré nyílt ’s helye minden érdekesnek, titkos
nak közlésére, ’s megjött a’ nyilványosság. De a’ 
szaporodás által mindegyik tágasb tért akarván mun- 
kálódásának nyitni, beáll a’ vetélkedés, ’s a’ verseny
zés, melly mindig a’ jobb szülője. Nem kimélteték 
semmi fáradság, nem hagyaték semmi erő nyugalom
ban , a’ literatura lassanként életet adott, ’s felver- 
gődék azon álláspontra, mellyre előbb utóbb minden 
literaturának emelkednie kell.—De miilyennek kell va- 
lamelly hírlapnak vagy bár minemü folyóiratnak lennie, 
hogy azon hatást gyakorolhassa,melly a’ népre nézve jó
tékony , nzugalom-zavarás helyett csendbiztositó le
gyen. Ott, mint fentebb említők, hol a’ folyóiratoka’ 
részvényesek’ elveitől függeszti fel munkálódását, 
illy körülmények közit ugyanannyi számú ellnkező vé
leményű ember mindig fenntartja a’ political egyen
súlyt, melly nélkül alkotvány fenn nem állhat. Inkább 
érdekesb tán nálunk magyaroknál, hol a’ kiadó ma
ga határozza meg elveit, tudni, miilyenek legyenek 
azok, hogy jelen körülményeink köztt a’ népre ’s an
nak emelkedésére hassanak. ’S itt legyen szabad ál- 
taiányosan e’ fölött véleményem elmondanom. Yéle^V

ls ö  szám.

JtMdsodik felév.

menyem szerint minden folyóirat kiszabja magának 
azon irányt’s kört, mellyben munkálodni kíván. Ezen 
irány ’s közhöz illőleg különös figyelmébe kell ven
nie azon értelmi ’s müvelségi fokot, azon irányt, mely- 
lyet magának, a’ mennyire lehet általányos foga
lomban valamelly közönség vön. De ezen iránynak 
épen nem kell vakon hódolnia. Nálunk különösen, 
hol annyi a’ balitélet, annyi tárgyról félszeg a’ foga
lom , a közönség irányára nézve inkább a’ forma tar
tassák szem előtt 5 az anyag, vagy inkább a’ mag 
mindig valamelly nemesb, idealisb törekvést’ rejtsen 
magában. Hogy példával éljek, teszem ha egy rész 
a’ novellákat, ’s általában a’ szépliteraturát kedvelné 
annak ellenszegülni épen nem volna jó hatással, de 
ezen kívánságokat úgy teljesíteni, hogy belőle maga
sabb , nemesb irány tündököljék ki, ez nemcsak az i- 
ró, hanem bár melly szerkesztőség fő kötelessége. Hat
ni úgy mi legkönnyebb legüdvösb, a’ főkivántatóság. 
Az eszmék annyira korszerűek, annyira különválók, 
mennyire lehetséges kielégítők, ’s mind ezek mellett 
oil idomuak legyenek, mellyek megkedveltetők, köny- 
nyen megfoghatók ’s maradandók. Egy encyclopaediai 
lap mindazt közölheti, mit a’ tudományos’s eszményi 
világban érdekesnek talál, mellyel általányos vona
lokban megismerteti a’ kül valamint a’ bel viszonyo
kat, érdekeket, eltörölheti a’ fennálló balitéleteket, 
xíj eszméket külíet, hoz forgásba, máshol megpendi- 
tetteket iránya szerint elfogad, megczáfol. De elég-e 
valamelly lapnak, ezen külső formát megadni, sőt még 
a’ bensőre nézve is , mindezen megkiváníatósággal 
azt felruházni, miket előszámláltunk. Hazafiui lélek, 
nemzetiség iránt buzgóság lángoljon át. az egészen ; 
ez éltesse , ez melegítse át, még akkor is midőn meg
rögzött hibáinkról van szó, midőn a’ külvilág szépsé
geit állítjuk fel mintául ? élet erő, ’s kedv ömöljék el, 
melly akaratlanul magához édesgeti az olvasót. Min
denek felett kerülni kell az egyoldalúságot. Az úgy 
nevezett franczia feuilltonisták különös nyelvvel élnek 
journali czikkeikben. A’ nélkül hogy felülegesek vol
nának , könnyen érthetők, a’ nélkül hogy tárgyuk
tól eltérnének, itt ott el tudnak hinteni eszméket, mik 
ismét más láncz sorozatot tesznek. A’ legnagyobb ál- 
tálányosságban mondám el véleményem, miként lehet
ne valamelly lapot érdekesiteni; de feledém einlitni, 
hogy viszont az olv. közönségtől megvárhatni írásban 
egyről másról a’ szerkesztőséget tudósítani, melly vé
leményét ’s Ízlését ezelőtt világossá teheti, ’s minde- 
nekfelett üdvös hatású a’ folyóiratnak szorgalmas ol
vasása , át nézése, mert habár ez egyes darabokat, 
ad is , gondos szetkesztőség mindig ügyel ezen egye
sek’ egészitésére ’s ezen különféle ágaknak bármi el
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terjedésinél is, egy tövet adni. 'S  szerencsés leheta- 
zon szerkesztőség, melly ezen kivánatokat betölti ’s 
betölteti; szerencsés azon journalistica, melly illy 
gyöngyöt foglalhat magában. Az ügyekezet részünk
ről sem fog hiányzani.

Nagy Etek,

S z é c h e n y i .
(Xevéltöredék.)

Azt mondod barátom, hogy Széchenyi panaszol- 
kodik, ’s ezen panaszolkodásban némi ellenmondást 
veszesz észre magas és rendithetlen characterével j 
meg nem tudod magadnak magyarázni kifakadásít, 
mikkel személye iránt sohasem élt, ’s még azt is h i
szed , hogy Széchenyi csüggedni kezd, mellyet eddi- 
gelé hazafiui nagy leikével sohasem tön. ’S kár
hoztatod-e azon eszközt, melly bennünket egyedül ve
zethet előre, ’s utat nyithat azoi pályára, mellyen 
haladni rég kívánságunk! Vagy tán azt hiszed, hogy 
Széchenyi roppant-világ ismeretével olly kevéssé is
merné az embereket, hogy ne találná csaknem kö
zönséges esetnek félre értetni; vájjon nem tudná-e ő 
a’ nagy férfiak iránt sokszor tapasztalta hálátlanságát 
a* népnek, melly ha tetteit, szavait felfogni nem bír
ja, kész azokat roszra magyarázni? Általában nagy 
gyöngeségnek tartom, ha egy oily political vélemé- 
fiyű ember, ki igaz útra való törekvését gyakran ké
nyelmeinek feláldozásával bizonyitá be, ki hazafiui 
buzgalmávalintézeteket létesite, nyilatkozásival pedig 
tömérdek új eszméket hozott szőnyegre ’s terjengés- 
be—ha egy illy férfi mondom, mihelyt kézzelfogha
tó okokhoz nem nyúl, azonnal maga iránt csiiggedést, 
elpártolást sejtet. A’ nagy lelkiknek hagyatott fel é- 
pen az utat megtörni, hogy ott a’ népet békésén át
vezethessék, a’ töretlent előtte elzárni, nehogy ott min
den erejét haszontalanul elpazérolja.

Egyébként, valamint részemről Széchenyi szi
lárd irányában, a’ mi épen nem csodálatos, gyakran 
előrelátám teendő lépéseit, úgy ezúttal sem csalodám, 
sőt örvendve mondhatom, hogy biztosan hivém, mi
ként Széchenyi fog olly eszközökhez nyúlni, melly- 
bez még a’ pólyáit alig elvetette nép hozzá szoktatott, 
miért örülni,veszendő bizalmát visszaadni azonnal képes.

Részemről megvallom Széchenyit mindig egy u- 
gyanazon pályán láttam haladni, ’s véleményem sze
rint ő vala első, ki a’ political pályánönállólag’s hazafi
ai tiszta kebellel political szilárd elveken alapított né- 
neteket párosítva, nemzetét boldogifani, ’s azt min
denkép a’ műveltség lehető legmagasb polczára emel
ni törekedett. Midőn utazásiból visszatérve, mellye- 
ket örökös conbinatiok kisértek, a’ honban megtele
pedett ’s azt még mélyebb vizsgálata alá vévé, miu
tán résztvóVi a’ tör ények’ hozásában, leginkább a’ 
fennálló roszaknak, mellyek féregként emésztik bel
sőnket, eltörlesztéséie forditá legnagyobb gondját.

Mig mások ideálokra epitének, melly ideálokat azon- 
ban egy szellő elröpité, addig ő a’ korra, *s korsze
rűségének az által adá legfényesb bizonyságát, hogy 
legelsobben is nemzetünket anyagilag akará művelni, 
melly szükségkep a szelleminek ’s az egész, előme- 
netenek előmozdítására szolgálandna. Re azért sen
ki se higyje, mintha S z é c h e n y i  a’ szellemit 
mellékesnek találta, vagy valaha akaratjában volt 
volna azt akadályozni, sőt azt nemcsak elősegité, ha
nem önmagában örvende is leikéből haladásán, ’s 
hogy ha ő tán, mint némellyek fennötközni látszának , 
nem avatkozék be mélyebben, azt szinte azon politi
kájának. tulajdoníthatni, miszerint nem akara minden 
erőt olly országban mint nálunk, hol minden hamar 
részvétlenségbe megy á t, egy eszköz kivívására köz
pontosítani. Általában mondhatni, hogy Széchenyi ha 
valamelly hazai ügyet elég erős állásban talált, ritkán 
szólt, nem akarván ezáltal másokat szólhatásukból 
kizárni, ’s nem akarván minden tárgyban egyedül ma
gára fordítani a’ figyelmet.— S mi az tehát, mi ná
lunk az anyaginak kifejtését annyira szükségesssé te
szi? Ott hol a’ nép a’ gazdagságban olly alant áll, hol 
az minden nemzeti intézet nélküli ’s hol mindezeken igen 
rövid időn segitni lehetne, részemről is megvallom, az a- 
nyagi kifejlődést igen kor-és czélszerűnek tartom. De 
nem csak ez oldalrul leendne ennek főszüksége világos
sá, hanem be kell bizonyodnia más oldalrul is, miként 
valamelly szellemi fejlődésnél sok időig csak fensőb- 
bi erők jőnek súrlódásba, mig azalatt a’ többi tehet- 
lenűl tovább nyugszik ; ellenben mindkettőnek ará
nyos haladásánál szükségek támadnak, mellyek ismét 
pótolást kívánnak’s a’ nagyobb terjedékenységű folyó 
akaratlanul magával ragadja a’ csenben állókat. Mert 
Széchenyi ezen tespedésben találja főakadályát nem
zeti ’s szellemi fejlődésünknek, mert igy az erőkjei 
nélkül elvesznek, ’s itt ez esetben egyesek bármeny
nyire törekedjenek ’s buzogjanak, ezen egyesek ki
haltával miután lelkök a’ tömegre nem száll, nem hal 
ugyan ki leikök, hanem nem is szülé azon hatást, 
mellyet különben gyakorolnia rajok kellett volna. S 
ezen anyagi erők’ mozgásba hozására volt czelozva 
legközelebbi indítványa Pest vmegyében, miszerint a 
nemesség köztt bizonyos számig, a’ jószág el neda- 
raboltassék, ’s melly a’ Minimum kérdése alatta Tár
salkodó múlt félévi egyik számában megjelent. Elő 
hordott oka’t mellőzve, csak azon egyet ’s lényegest 
említem , miszerint az illy jószág fel nem darabolás 
szükségkép az eddigeléminden egyéb foglalatosságok
tól idegenkedő, a’ nemesség’ egy részét, más pályá
kon is késztetné indulni. Mert tagadhatlanul nemessé
günk , parasztságunk, általában a’ magyarok köré
ből ritkán jő elő kereskedő vagy bár mi nyerészkedő; 
honn marad, földjéhez tapad ’s képtelen a szellemi 
műveltség’ befogadására. Mért nincsenek gyáraink, 
’s mért legkevésbé a’ magyarok a’ gyárosok, mert



legkevesebb szükség hajtja rá, ’s nyomorgó élettel 
megelégszik, csak ne kelljen annyit dolgoznia, any- 
nyit fáradnia. ’S mennyi eró'vesz így el.—’sat.’sat.'^*

A 9 k i i l t ö  é s  a* ntúh i r  á.
1764ik év vala. Voltaire veitekkor minden tár

saságok’ királya. Hol ő volt,  feltaláltaték a’ jó kedv, 
mindenki csak neki hódola, mindegyik az ő körebe 
kivánt lelekzeni, ’s Voltairet a’ hiú embert ez boldo- 
gitá. Ily társasaság’ alkalmával, midőn egy hangja 
nem veszett e l, minden szem rajta csüggött, minden 
szavát közkaezaj követé, haraggal ’s illetődésselvé
vé észre Voltaire, miként egy előtte ismeretlen ven
dég az asztal végén, egyedül maradt minden elmés- 
ségeinél hidegen ’s alig pillanta rá. Hozzá közeledék 
’s nevét kérdé. „Fréron Márton vala a’ válasz. Vol
taire visszahökkent; a’ két legnagyobb ellenség legel- 
sőbben találkozók; a’ társaság kíváncsian tolakodók 
a’ két nagy emberhez, Voltaire hasztalan kivánt me
nekülni, elmésségei nem sikerűitek , a’ társaság ko
moly szint vön fel. Ekkor szolamlék meg Fréron: ^Mi
kor—úgy mond , én hirlap szerkesztő levék, olly va
lami csekélységnek tartám magam. Voltairet -pedig 
felettem olly magasan állónak, hogy ellene irt kriti— 
cámat általa olvasásra nemís érdemesítettnek hivém. 
Csalódám. Voltaire azt kényesen fogadá ’s igen fel 
látszott ingerülve lenni. Már ekkor sokkal többnek 
tekintéin enmagam ’s szemhályogom is leesék ; Vol
tairet egész meztelenségében píllantám meg. Nem lá
tók benne mást, mint a’ francziák mételyét, ki csak 
hiuságának 7s önzésének tud élni, ki semmi nemesebb 
gerjedelmet soha nem érzett. A’ színházban őt Ra
cine nyomom utánzójának ismerém , ki hízelgéseivel 
mindenüvé be tud hatni. ’S én, midőn egész Franczia- 
ország lábainál fekvék, én egyedül tiprám ő t : ’s e- 
zen egy tettem magasra emele. Én ellene küzdék min
den alkalommal. Később Voltaire a’ színházban tulaj
don darabjában engem kiparodiáztatott. Előre már hí
re terjedt. Alig juthattam be az nap a’ színházba, ’s 
megvallom különféle érzelmek köztt. Mindenki rám 
tekinte, mindegyik szemembe kaczaga, hajamszálai 
felborzadának. Nekem enmagam kelle látnom házi vi
szonyaimban a’ színpadon.—De másnap midőn köte
lességből a’ darab felett kriticát kelle Írnom ’s tegna
pi ingerültségemből kipihenek, a’ dolog egészen más
kép tűnek fel előttem. Azt megtiszteltetésnek kez
dem hinni. ’S ezentúl már Voltaire felett érzém ma
gam. O az igaz gazdagságtól, fénytől van körülövedz- 
ve , nekem nyomorral ’s félreértetéssel kell küzköd- 
nőm; de az én nyomorom legnemesb okokból támadt 
visszavonultságom’ következménye, nem ismertetése
met pedig a’ nap első sugara elfogja széleszteni, mig 
az ő gazdagsága ’s dicsősége éltéig terjed. Igen uram 
haláloddal megszűnik mindaz: itt a’ végczél. Ha Fran- 
cziaország igazságos leend, a’ jövendő olly alá fog

helyezni mint csak megérdemelted; engem pedig oda, 
hol te most állsz.“ —Ezzel a’ társaság némán «szólni 
kezde, eszmélődve a’ jövendőről, melly eddigelé sen
kinek sem juta eszébe.—Nyolcz nap múlva Voltaire 
egy epigrammát olvasott fel Fréronra, melly egyike 
legszebjeinek.

Francxidból S z. B» 
E g y v e l e g ,

O r o s z  P é t e r v á r  é p í t t e t é s e .  Péter czár 
átlátván hogy tenger mellett sokkal dicsőbben állhat 
fen valamelly város, mint kis folyam szélén és nagy 
szárazföld közepén, helyet kereső fővárosának és ta- 
lála ollyant ott, hol a’ Néva a’ fin öbölbe szakad,. 
(Ma Krimiát látja sok szem jó helynek főváros szá
mára.) Péter czár 150,000 emberrel dolgoztata a’ 
nevérül nevezett városon. Némi tekintetben a’ bábeli- 
torony építését lehete itt látni $ tizenkét nyelv vala 
teljes divatban. Egyszer ragály üte ki a’ munkások 
között, mellybe 12,000 ember halt bele. Midőn a’ 
fő város készen állott, az összeállított 120^000 mun- 
kásbul csak 30,000 vala életbem

A’ h o m o k  p u s z t á k  t e r m é k e n y í t é s e .  
Egy angol újságban hoszabb czikkely van a’ homok 
sivatag és sziklák termékennyé tételéről. Ez alkalom
mal az állitatik, hogy a’ puszták királynéja a’ S a
h a r a  is termékennyé tehető és nagy tökepénzzé át
változtatható. A’ bánásmód rövideden ez. Hat lábnyí 
távolságban lyukakat kell a’ homokba ásni, egy láb- 
nyi mélyeket és széleseket. Ezek termékeny földdel 
töltessenek meg, mellyet terhordó barmokon hozhat
ni a’ vazisokbul. Ezen természetes edényekbe dinnye 
vagy tőkmag vettetik vagy más a’ meleg ég alatt ho
noló növénynek magva* Jobban éjszak felé burgonyái 
(krumplit) és kukoriczát is ültethetni belé. A’ sziklá
kon találtató üregek, földdel megtöltve, szőlőtöknek 
szolgálnak jó alapul.—Azt hiszi az értekező angol 9 
hogy e’ módón nem építtet fövényre.

L itera tú ra i újdonságok•
Épen most jelent meg ’s minden hiteles könyvá

rusnál megszerezhető: P e s t  v á r o s a ’ t e r v e  az 
1838ki vizáradás okozta új szabályozással, hivatalos 
források után a’ viz károsultak javára kiadva. Ezen 
mű nem csupán pesti lakosoknak, hanem hazánk bár 
melly tagjának igen érdekes útmutatóul szolgál, mi
után benne minden uteza, ’s jövendő építési terve ma
gyar és német nyelven körülményesen feltalálható. A- 
ra 1 pgő forint, ’s miután még ,,Vizáradási terv“  
czimű műből példányok megmaradtak, minden vevő 
ebből ráadásul egy ingyen példányt kap.

Klestinszky eredeti színműveinek 2dik kötetét 
előfizetés utján hirdeti. Előfizetési ára 1 p. f. Előfi
zethetni minden hit. könyvárusnál ’s pesti political 
újság hivataloknál.
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A’ political dullongások’ zajában hasztalan ezen 

allitás: ezt a’ nép akarja. Híjában történnék a’ kí
vánat’ és lelkesedés’ legnagyobb kitörése, ezen aka- 
rat’ valósítására törekvő ’s azt siettető, a’ képzelődé
seket csak hamar elűzi a’ valóság; ’s akkor megvált
hatjuk minmagunknak, hogy ha a’ nép, akaratja tet
té érlődését ’s kitűzött czélját elérni kívánja, hata
lom teljes rendithetlen férfia legyen—férfia, tölgy-e- 
rejü gyakran hajlékony mint a’ nád, ki ezt mondhas
sa önmagának, ezt akarom ’s a’ néphez : vezetőtök 
akarok lenni, lélekzetetek , melly a’ hamvadó szikrát 
bennetek lánggá gyulasztja.

Az úgy nevezett n é p ’ közakaratja sehol 
sem létesíthető. Szomorú de való állítás hosszas ta
pasztalások után valósított. Lengyelországnak buknia 
kelle, mert nem vala férfia, Spanyolország még mostis 
tulajdon vérében fürdik,mert férfiúja hiányzik neki is. 
Francziaországnak tán szinte hosszas erőködések után 
kifáradva buknia kellett volna, ha uralkodója nem 
kiált hozzá: kövess engem. Horgony nélkül semmiféle 
hajó nem köthet ki, a’ méhek királyné nélkül a’ kast 
mézzel be nem töltik, szóval a’ nemzeteknek férfiak
ra van szükségök , ha kivánataiknak valósítást o- 
hajtanak eszközölni. Ezen állítást igazolja Szerbia is. 
—-A’ szerb nemzet szláv törzsökű, költői ’s harczos 
nemzet, fenlebegő képzelődéssel, erőteljesen , de a’ 
tajtékzó vadkanhoz hasonlólag rettenetes. A’ 7ik szá
zadban Illyriának azon részében telepedett le , melly 
akkor a’ Mősia nevet viselé. Hogy utódaikat atyáik’ 
becses örökségében, hazájok’ függetlenségében része
síthessék , fegyverüket soha sem tevék le , csak ha
di dalokat zengének ajkaik; számtalan ellenségekkel 
küzdének meg , a’ magyarok, velenczeiek, ’s a’ bi- 
eanczi császár’ katonáival; ’s ők mindenkor jó sü- 
kerrel harczolának, mert erőteljes férfiak valónak fő
nökeik. De ezen férfiak elhaltak, ’s Szerbia lakói’ vi
tézségének daczára , a’ próféta* egyik utódának, a’ 
büszke ’s fanaticus mozlem’ zsákmánya lön. A’ sul- 
tánnak adót kelle fizetnie, ’s szolgálni a’ basáknak; 
a’ janitsárok és spahik előtt térdet fejet hajta,—’s a 
son nemzet, melly századokon keresztül szabadon állt, 
most rablánczokat horda magán. A’ szerb ezen meg
aláztatást szivében teljes bátorsággal, agyában a’ bo- 
szű* gondolatával tűrte. A’ basák minden szabadsá
gokkal éltek; a’ szép szerb leányokat elraboltaták ’s 
igy haremjeiket gazdagiták. Csak még a’ falukon tar
tották meg vallásos buzgalommal őseik’ szokásit, er
kölcseit , sőt még előitéleteit is. A’ hazafiui érzet’ tü
ze még mindig égé a’ gyermek’ keblében, ’s csak a- 
zon leheletre vára, melly azt majdan lánggá gyulasz- 
tandja. Ezen elrejtett nép-érzelem végre rést nyert,

és pedig a 18ik század’ végén. Kitörése hasonlított 
valamelly csillagzat’ megjelenéséhez, melly még azon
ban az éj’ homályába rejti magát, sötétség uralko- 
dék körülötte, ’s csak valamelly gyönge fény látsza- 
tik előtündökölni. A’ Törökország ellen viselt ausz- 
tria-orosz háború alatt a’ szerb népben felvilágolt is
mét a’ remény’ sugára. Az ausztriai ezred , mellyet 
a’ magyar szerbek alkotónak, nemzeti seregként üd- 
vözölteték; azonban a’sistowai szerződés, melly 1791- 
ben aláíratott, kitörlé még ez utósó remény sugárt is 
’s a’ szerbeknek jutalmul a’ hozott áldozatokért am- 
nestiával kelle megelégedniük. De a’ dolgok’ ezen ál
lása nem tarta sokáig; valamint a’ törött jég , vala
melly folyóban egy ideig korlátozható, de majd ismét 
előbbre tör , feltornyosul ’s minden akadályozó korlá
tot szétront. A" belgrádi janitsárok ellenségeskedései 
az ottani basával a’ szerbeknek kedvderi ő alkalmat ad
tak a’ függetlenség’zászlóját kitűzni. ISOlben a’fe
kete György (Czerni György) Kabicz Jankó, ’s Cza- 
rapitsch testvéreiket fegyverre szóliták. A’ faluk csak
hamar táborokká lőnek a’ sarlók kardokká; a’ ju
hász elhagyja nyáját a’ mezőn, a’ halász hálóját, as 
ifjú szerelmesének az oltár lábainál búcsút mond. 
Törökországnak minden oldalrul harczi üzenetek kül
detnek. Fekete György lelke a’ lázadásnak, ő egy 
vad önző ember volt, de vitéz ’s rettenthetlen. A’ haj- 
dukkali haramiáskodásának tulajdonitatik a’ török irán
ti kérlelhetlen gyülölsége. A’ sistowai békeszerződés 
után futnia kelle; öreg atyja képtelen vala őt követ
ni, ekkor megtölti fegyverét ’s letérdel atyja elébe ’s 
mondó: „Atyám add áldásod; utósó órád ütött; sen
ki se mondja, hogy György atyja, míg én e’ puská
val bírok, a’ muzelmanok’ rabszolgájává lön. Az ősz 
megáldja Őt; György nehány lépéssel hátralép ’s atyja 
vérében fürd ve összeroskad. Nehány perczczel később 
a’ spahik megérkeznek; a’ halottat feltalálják; őma
ga már akkor az ausztriai birtokon szabadságban volt. 
Épen igy minden további ünnepélyesség nélkül tulaj
don testvérét felakasztatá, mivel egy szerbnőn erő
szaktétellel vádolfatott, végrehajtása az Ítéletnek u- 
gyanazon ház’ kapuja előtt történt, mellyben a’ vétek 
elkövettetett; tulajdon kezével gyilkoló meg Teodoyt, 
jótevőjét, ki ellen gyanúja volt, hogy tervei ellen 
dolgozik. Ez vala azon férfi, ki Szerbiát akkor fel
bátorító ’s vezerlé; ő elüzea’ janicsárokat s a sultán- 
hoz választmányt külde melly által Szerbia független
ségi biztosítását kívánná. A’ követek börtönbe vettet
tek ; György azonban ezen gyalázatot vérrel mosó le, 
mert minden török foglyok kínos halállal múltak ki. 
Végre a’schabaczi ütközet Szerbiának megadó a’győ
zelem’ koszorúját; a’ győztes Ausztria’s Oroszország
tól annak elismertetett; fejedelem nélkül fejedelmet
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nsveze ki neki, ’s lSOöban már Szerbia magát sza
badnak ’s függetlennek tekinthető.—A’ balsors, a5 
háború György szive körűi aczél kerget vont: a’ sze
rencse’ kedvezése, a’ nyugalom ’s jólet őt képesek 
valának elgyöngiteni. A’ bukaresti békeszerződés után 
Törökország minden erejét Szerbia ellen forditá;György
30,000 emberrel ellenállt, de a’ szerbek visszaveret
tek. A’ rettenthetlen hajdú, ki hazájának a’ szabad
ságot megszerző, kinek egy szavába került Szerbiát 
egész tömegeben föl fegyverkezni, hogy a’ viadalt sü- 
kerrel foly tathassa, o bátorságát elvesztő ’s Ausztriá
ba szőkék. A’ szerbek dicsőn tovább harczoltak, de 
megválasztott főnökök, ő ki az előtt harczba vezető 
őket, többe nem vala, a’ muselmann meg egyszer 
rablánczra veri a’ szabad szerb nemzetet. Ekkor tör
tént , hogy egy férfi lepe fel, ki azon rendithetlen 
határozatban élt, hazájának függetlenséget kivívni; 
belsejében erre megesküvők ’s szavát megtartó—ezen 
férfi neve: O b r e n o w i t s c h  Mi los ,

Obrenowitsch Milos 1780ban Rudnik kerületben 
született; családa ha nem is gazdag, de jó birtoku 
vala; a’ mezei lakosok azon osztályába tartozék, melly 
olly számos mély belátásu és lelkes hazafit számit. 
Csak közttök kell a’ veszély’ pillanatában azon férfit 
keresni, kire a’ nemzetnek fontos ügyekben szüksé
ge van. A’ városiak sokkal lomhábbak ’s lelketleneb
bek ; sokkal kevesebbé kell felingereltetniök ’s az 
esetek által felrázatniok; de soha sincs elég erejök 
azokkal szembeszállni ’s elintézni. A’ mezei lakos ép 
erejében mitsem bir írni; mint gyermek már hegye
ken túl volt, folyókat üszők á t, sziklákat másza meg 
’s lovon nevelkedett,semmi akadályt őt vissza nem ijesz
ti j ő valamint a’ bikát megbirá szeliditeni, úgy tud 
ura lenni a’ veszélynek. Milos ezen osztályhoz tar
tozék ; ifjúságában a’ marhákkal kereskedők, ’s Mi
lan bátyja társaságában Magyarországon keresztül uta
zók ; utazásában a’ nemzetek ’s a’ fejedelmek phy- 
siognomiáját tanulá; figyelemmel kísérő a’ beszélgeté
seket , gondolkodók, ’s igy lelkét mindinkább gazda
gító. Francziaország dicsősége az ő füléig is elhatott; 
itt gazdag aratás várá ifjú képzelődését. Az ifjú pász
tor jó kedvvel dudolá el őseinek harczi énekeit, kéj
jel adá magát át a’ históriai traditioknak, ’s minden
kor ismétlő önmagában, hogy Szerbiának még egyszer 
szabadnak kell lennie.—Milos politicai pályája egyéb
ként lSOlben kezdődik. Midőn a’ fekete György, Ka- 
bitz és Czaropitsch a’ szerbeket fegyverre szóliták, 
akkor ősi tűzhelyének isten hozzádot mondva, az el
lenség ellen fegyvert fogni ment. Bátorsága rendit
hetlen volt; de szüksége is volt rá , hogy magát a’ 
vad hajdúk közt kitüntesse, kik őt érdemeiért vajdá
nak megválaszták. Ezentúl hazája’ kormányzásában 
résztvőn , és sergek felett parancsola.—Midőn feke
te György ’s a’ többi vezér Szerbiát elhagyók ’s Ausz
triába szőkének, egjik fejét másik vagyonát megmen

tendő , a’ harmadik hazafiuságnak keresztelt indulat
ból kivándorlandó , egyedül Milos marada meg; ö 
Szerbia’ szabaddá tételéül nem akará a’ világot átutaz
ni ; függetlenségének ugyanott a’ hazai téren kelle is
mét fel virágoznia, hol elfojtatott. Milos életét ’s va
gyonát hazájának hozá áldozatul; mindkettőt ránéz
ve idegen vagyonnak tekintő; o elismerő hogy ki u- 
uralkodni vágyik, az előtt semmi áldozat nagynak ne 
tessék. A’ többi szökött, a’ külföld segélyéért esdek- 
lendő j a’ nép őszintén ezt gyávaságnak nyilatkoztató. 
Milos megmaradt, ’s ezen pillanat óta Szerbia’ fér- 
fia lön.

Eleinte a’ porta Oroszország befolyása által ve
zéreltetve, a’ szerbek iránt egész emberséggel visel- 
teték, ’s a’ sultán mintha minden feledve volna, 
Milost, a’ lázadás’ egyik főnökét, rudniki nagyher- 
czeggé nevező ki. De a’ népe által megbántott feje
delem’ békenapjai hamar elreppennek; a 'régi, az előb
binél sokkal borzasztóbb elnyomatás alá juta ismét 
Szerbia. A’ moslem könyörűletlenűl viselteték a’ szer- 
bek iránt; még a’ nagyherczeg’ neje is rabszolganő
ként álla a’ legutosó török szolga előtt, ’s mindezen 
szégyennel Milos szembeszállt, a’ basák, az agák 
valamint minden közjanitsár előtt térdet hajta. Még 
többet is tön, midőn egyjhelyt lázadás ütött ki, akkor ő 
a’ török sereggel siete azt elfojtani. Ezért a’ kiván
dorlók őt árulással vádolák; de a’ nemzet nekik nem 
hive ’s Milost mindenekfelett tiszteié, mert őt ismerő. 
Milos megnyerő a’ sultán bizalmát, ’s egyúttal testvé
rei szeretetét is a’maga részére birá hóditani.—Vég
re az álorczát elvető, midőn a’ lázadás idejét megjő- 
ni iátá. 1815ben pálmavasárnap Jakovva kis város* 
temploma előtt Szerbia lobogójával megjelent. Felszó
lítása rövid volt: csak ezen szókat ejtő ki: „Háborút 
hozok nektek a’ török ellen.“ Mint midőn a’ nyári nap’ 
kiszárította fű egyszerre lángra kap ’s kihalt sárga 
mezőit tüztengerével fedezi, úgy gyulasztá fel nehány 
szava a’ szerbeket. Mindenki fegyvert fogott, ’s csak
hamar a’ rudniki hegyek fegyveresekkel voltak tele. 
A’ törökök nevezetes hadi erőt küldenek ellenök, de 
a’ harczi diadalmak, valamint a’ szerbek’ elnyomatá
sa’ idejének vége lön. Milos a’ népet lélekkel ’s erő
vel vezérlő, 's a’ nép tanulékonynak ismertető magát. 
A’ tervekben valamint a’ cselekvésbeni egység a’ ki
vitelek' legnagyobb titka; egy férfi akaratja azonban 
tökéletes egység. A’ moslemek a’ szerbek előtt mint 
por a’ szél előtt futának ’s csakhamar tisztítva lön tő
lök a’ föld. A* hadi foglyok iránt jó bánásmód tarta
tott fenn, ’s a’ művelődés ezen foka jó hatással volt 
a’ törökökre, kik az ellenség’ nagylelkűségét elisme- 
rék. Az ellenségeskedések’ bevégzésére Sándor csá
szár közbenjárókép lépe fel, ’s a’ porta is egyezked
ni kivánt. Milosaz ajánlatot elfogadó’s a’béke-egyez
kedések megkezdettek ; népének azonban a’ fegyver 
letevést meg nem e n g e d ő ,  hogy igy a’ szerbek’
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sorsa tulajdon kezeikben legyen. Illy szerződések több
nyire mindig legjobban ünekki ,  mert az illy esetek
nél elégséges hadi erők szolgálnak a’ legerősb alap
okokul.

A’ békesség több évig tarta; Milos ezalatt is 
szintannyi erőt, bátorságot tüntete ki mint a1 hábo
rúban. Ypsilantis Sándor fellázitá Oláhországot a’ gö
rögök szabagságokért harczolának, Wladimisto a’ sul- 
tán hatalmát ismerni kiváná; a' francziák, angolok, 
Oroszország a’ navarini ütközetbe voltak elegyedve ; 
Milos nyugottan lesé az események’ kifejtését, ’s igy 
szála: ,,Ez nem Szerbiát illető harcz; ha benne erőn
ket felemészteni akarjuk, úgy ismét az ellenség zsák
mánya leendőnk. if A’ szerb nemzet nyugott, szilárd 
nagyszerű állásba helyzé magát, olly biztosítás, melly 
nyugtatóbb az 1823ki akjemani békekötésnél. Milos 
a’ nemzet által örökös fejedelemnek kiáltatott ki. ’S 
midőn a’ háború Orosz ’s Törökország közt ismét ki
ütött , Milos közönyös maradt; az adrianpoli békekö
tés után 1830ban végre a’ sül tán Szerbia’ független
ségét törvényesen elismerd ’s azt ki is nyilatkoztatá. 
Ezután a’ törökök elhagyák Szerbiát ’s Belgrádba vo- 
nulának hol szinte fele az őrseregnek szerbekből áll. 
A’ sultánnak lefizetendő évi adó 1,300,000 piaszter- 
ben állapitatott meg. Nemzeti gyűlésnek kelle az ország 
kormányzását rendszeresiteni. Minden külháborura a’ 
szerbeknek 12,000 segéd sereget kell előállítani, ’s 
a ' kormányzó herczegnek helyettese van Konstantiná
polyban. Ebben áll Szerbia political létele.—

Miután Milos népének political léteiét biztosí
tó , minden figyelmét a’ belügyek’ javítására forditá. 
Alparancsnoki, többnyire olly emberek, kiket Milos- 
hoz nem a’ honi ügy’ szeretete kapcsolt, hanem a- 
-zon remény, hogy a’ diadal után, gazdag aratás vár 
Tájok, reményükben csalatkoztak: Milos egészen más 
«szméket érlelt agyában. 1834 ki februariusban köz
gyűlést hirdete, ’s ennek kinyilatkoztatá, hogy miu
tán a’ sultánnal a’ szerződés megköttetett, a’ béke 
biztosítva van, ’s őmint fejedelem sohasem fogja en
gedni hogy Szerbiában az aristocratia valamint a’jobb
ágyság lábra kapjon. Ezen ünnepélyes nyilatkozás 
a’ legélénkebb tetszését nyeré meg a’ népnek, de az 
udvaronczok hevét egyszerre csillapitá,reményüket ele
nyészni látván; ő ezt jól tuda de tudá egyszersmind, 
hogy az ő akaratja egyszersmind az övé; mindenütt 
rágalmaztatott, ’s ő ezt megvetéssel fizeté.

Ezen izgatás’ következtében 1835ben a’ láza
dás kiütött több helyeken; a’ fő tisztviselők vevének 
benne részt, a’ nemzet ’s Milos azonban szoros Össze
köttetésben maradtak , ’s a’ dicsvágyók látván, hogy 
semmi részvét irántok nem gerjed, kéntelenek valá- 
nak terveikkel felhagyni, csak egy álgyú lövés nél
kül. S Milos mindenkinek megbocsáfa; feledés volt 
részéről boszuja. Ez idő óta Szerbiát nyugalmasan 
kormányzó, mint atya családját- A’ javítások józan

fejlődésben valónak; a’ jól betanult ’s hős sereg lön 
a nemzet paizsa, mellynek erőt a’ mérsékelt ’s mély 
belátásu kormány adaj a’ műveltség, művészet ipar 
szemlátomást haladt, ’s a’ szerbek szabadságokra , 
mellyet önkezeikkel vívónak k t, érdemeseknek mu
tatók magokat. Milos száműzetett!

A lig . Z eit• toldalekdbúL

Töredékek a' nevelés* világából.
(Kilenczedik közlés).

Czélom a’ jelen közlésben a’ lány neveltetéséről 
gondolatimat elmondanom. Csak rendszert ne kívánjon 
senki tőlem , hogy azt itt kövessek; mert semmi sincs 
előttem nevetséges, mint rendszert vonni a’ körül , 
mellyet rendszeresiteni nem lehet. Nem teszek hála- 
datlan munkát, ha a’ helyett inkább leirom a‘ nőt, 
érzelmeiben , tehetségeiben fogalmaiban, hogy lássék 
’s kitűnjék azon irány, mellyet józanul neveltetésében 
vennie kell.—A’ nő természeténél fogva szenvedőle
ges; azon gyöngéd testalkat, külső idom, természe
ti kellem mindannyi fegyverül szolgálnak gyöngeségei vé
delmére. Érzelmeinek tömege, finomsága szükséges 
következményei a’ külsőnek, ’s mihelyt a’ nő fegy
verei’ hatalmát ismeri, azonnal élni kezd vele, szive 
’s lelke hajiami szerint józanul vagy ellenkezőkép. 
A’ nő tehát nemlegesen hat a’ világra; nem ő a’ meg
támadó rész, ’s mihelyt ezen szenvedőleges helyze
téből a’ közvetlen cselekvésre áttér, azonnal legszebb 
bájaiból kivetkőzik.—Nincs a’ nyugalmas vizsgálónak 
magasb éldelete az emberi szív’ kutatásában , mint 
midőn egészen ellenkező kebel vagy lélek állapotnak 
külsőleg ugyanegy jelenségét tapasztalja. Ez pedig az 
életben gyakran megtörténik. Látunk nőt melly csin- 
talanságból, vagy jó szeszélyből a' boszonkodó’ sze
repét viszi, szintolly természetesen mint midőn másik 
valódilag boszonkodik, a’ nevelőnek egészen máskép 
kell ez ’s amaz iránt viseltetnie. így nagyon külön
böző a’ daczosság neme is, melly mind a' mellett kül
sőleg egészen hasonlít egymáshoz, ’s a’ nevelőnek nö
vendéke’ természetét kell illy esetekben ismernie, 
hogy lépései mindkét oldalrul hatásteljesek legyenek. 
Némelly nőben nagyobb a’ tűz, ’s ezen tíiz az indu
latoknak nagyobb kiemelkedését eszközli; az indula
tok nagyobb hevében, nagyobb mozgásában, töme
gében több kielégítést várnak, illy esetekben a’ leg
kisebb inger azokat forrongásba hozza, melly a’ nő
ben a’ szeszélyesség’ szülője. A’ dacz némelly nőben 
lelkének azon kivánatából ered, mellyet a’ körülötte- 
lévők tőle megtagadnak: egy másiknál az Önkény te- 
lenűl a’ szívnek önmegelégedetlenségéből. Az elsőnél 
valamelly biztató , engesztelő szó könnyen segíthet, 
a’ másiknál ezen eszköz még inkább ingerel, mert a- 
molt a’ többi indulatok szunyadhatnak, itt pedig szük
ségkép mindazok a’ legnagyobb forrongásban lévén , 
jelenségül ezt tüntetik k i, ’s ezen jelenség eloszlatni
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krvánata af többi ismereten, ’s épen ezért meginkább 
felingerűlt indulatoknak a’ legkellemetlenebb kifaka- 
dását okozza. A’ nő gyakran van olly helyzetben, 
midőn olly szívesen tenné mindazt, mi tőle kívántatik 
’s mégsem teszi* azon vuleánt látni, melly akkor keb
lében ég , midőn kérésekkel ostromoltatik, mellye- 
ket szívesen teljesítene, mellyel azonban egy véletle
nül kiejtett, balra értett szó, mi felett gyakran hiúsá
ga , ön megelégedése tetemesen megsértetik az ellen
kezőt sejtetek—ezen lelki hánykodás, a’ hiúság, ön
elégedetlenség, félreértetés’ harcza, a ’ legkinosabb, 
a’ nőnek gyakran keserű könyeibe kerül. [Ilyenkor 
leghálátlanabban fizettetik a z , ki a’ szánakozó, a’ 
biztató , vagy engesztelő szerepet viszi, illy esetben 
azon férfi ki ezt teszi, a’ nő előtt legutálatosb, mert 
mindig szeme elébe tartja azon tükört, mellybe néz
ni nem akar. Szinte illy lélek-állapotban lehet a’ nő, 
midőn őt valamelly férfi a5 felől akarja felvilágosíta
n i ’s bizonyossá tenni, mellyet igen jól ismer, aze-  
lühordott okokat agyában megérlelte, mellyet azonban 
bizonyos körülmények, viszonyok miatt nem akar el
ismerni , nem akar elfogadni. A’ férfi ekkor tán, ha 
jó szivűsegből is, bár mennyit fáradozik, annál kelle
metlenebbé teszi mind magát, mindazon tárgyat melly
ről beszél. De igen különös és sajátságos bélyege a’ 
női kebelnek, hogy illy lélek-állapotban ha nem ked- 
velli is az t , ki neki ellenszól, gyűlöli ’s  méginkább 
ingerlékeny Ieend a’ mellett, ki neki azon tárgyban 
helyeslését nyilvánítja, mellyet szeretne hinnr, de bel
sőkép nem hisz, nem hihet. Csak futólagos pillana
tot vetettünk a’ női kebel ezen mond hatlan tömkelegé
be , mellyről alig bír az ember kigázolni, mellybe 
mindenütt a’ természet’ törvényeit azon pillanatban hi
szi feltalálandóknak, midőn épen azoknak czáfolatát 
olvassa. A’ nő máskép mutatja magát, mint érez, e- 
gészen elferdíti, kellemetlenné teszi magát, de ha va
lamelly férfi ezt valóságnak tekinti, ekkor képes a’ 
nő őt szive’ legmélyéből gyűlölni. ’S ez azon benső 
o k , mellyet fentebb emliték, miszerint t. i. a’ nő szen
vedőleges lévén, mihelyt cselekvésre, hatásra áttér, 
azonnal tömérdek olly viszonyok létesülnek, mellyek 
tűz keble’ kielégítésére nem képesek. A’ nő nem lé
vén arra nevelése által felkészítve, hogy a’ világra 
józanul hasson, nem lévén meg azon köre, melly- 
nek tágassága magával hozná cselekvései' nemessé
gét, önállólag, semmi viszonyban másokkal, neveltet
vén fel, ’s itt hibás lépései elkerülhetlenek , de ezen 
hibás lépései hiúságát mélyen megsértvén, önmagával 
nem tud kibékülni, melly önelégedetlenségét a’ kö
rülötte levők egyébre is magyarázván ’s ezen magya
rázatokat szavakban sejtetvén, a’ nőnek minden al
vó indulatit felrázzák , ’s ezen indulat-rázkodások, 
mellyek különben helyes egységökben ’s nyugalmuk
ban a legszebb harmóniát gyakorolják , képesek illy

ingerültségben a’ legfulságosb szenvedélyeket szülni, 
mellyek a’ nőt gyakran valójából kiforgatják, ’s le
törlik azon kedves mázt, kedves ízt, melly tagadhat- 
lanul minden nőnek megadatott.

(Folyt at tátik J
Nagy Etek»

L itera tú ra i újdonságok.
Vajda Péter Dalhonának Ildik füzete épen most 

jelent meg ’s megszerezhető' minden hiteles könyvá
rusnál. Az aláírok példányaikat a’ szokott helyeken 
átvehetik. A’ Dalhonra még folyvást aláírhatni. Aláí
rási ára 1 p, bolti ára 1 f. 30 kr. e.p.

Szinte Vajda Péter Pyrker’ Tunisiását leforditá 
’s legközelebb nyomatás alá bocsátja; jelenleg Shaks- 
peare’ R o m e o  és  J ú l i á j á t  szándékozza angolból 
fordítani, ’s e’ végett felszólítja a’ két haza íróit, ne 
terheltessenek, ha mint híre szárnyalt valakinél e’ mű 
lefordítva készen állna, neki azt magányos levélben, 
vagy hírlapok által tudtára adni, nehogy szükségtelen 
munkát vigyen végbe.

Gaal és Jósika „ecsedi nimfája“  aug. 5re ke
rül még csak színpadra a’ koszorús Lendvayné’ ju
talom játékául. Egyébként közönségünk kedvteléséül 
örömmel jelenhetjük, miként Gaalnál jelenleg ismét 
egy uj paródia „kurucz világ“  czim alatt készülőben 
áll, ’s nem sokára hevégzendi.

Szigligethy’ Romildája tetszett, bár mit is mond
jon a’ Tageblatt Frankenburgja, vagy tán a’ Fran- 
kenburg’ Tageblattja,—’s e’ fiatal szorgalmas’s tagad- 
hat lanul igen szép drámái tehetséggel bíró írónknál is
mét egy új drama áll készen „ C z i l l e y  F r i d r i k “  
czim alatt. Tán nem sértjük meg ő t, ha minden fél
reértés elhárításául kinyilatkoztatjuk Szigligethynek 
azon buzgóságát, űgyekezetét ’s nem csüggedő szor
galmát, mellyel darabjai feletti dolgozásában él. Kész 
minden véleményt meghallgatni, a’ jót elfogadni, ’s 
azt használni, ’s képes ön meggyőződését követve 
darabját kétszer háromszor átdolgozni. Ez mindene
setre például szolgálhat ’s utánzásul.

Az uj félév journalisticánkba egy futó csillaggal 
(?) köszönt be, mellyről az emberek igen sokat jöven
dőitek. A’ „Rajzolatok6, political lapokká alakultak. 
Az 1, ’s 2dik szám kezünkben van, ’s eddigelé jó 
szívvel csak azt mondhatjuk, hogy szerencséjére tán 
a’ sok nyomatási hiba miatt mindenkinek elment a’ 
kedve végig olvasni. g.d.

JB ej t e t t s z ó.
Szép szó, melly soknak száján megpendíti, érti, ha nem bár.

Nagygyá nemzeteket, hőn szerelése teazen.
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Szerda Julius’ lOén u m  jjl Jftásodile félév,

R  n p  s o d  i n.

Eltökélem, hogy nem írok 
Többé lángoló szerelmet;
Elkoptattak már az írók 
Ezt a 'rég i szenvedelmet;
Eltökélem, hogy nem írok 
Több reg é t, beszélyt, novellát 
Elregélték már az írók 
Didót és Tündér Ilonkát;

Ámde mást akarva irui 
Új tárgy nem jutott eszembe,
’S most azon kezdek törődni:
Mért kész’ nincs minden fejembe.
Itt röppent egy helyes eszme 
M ár már elszédült agyamba 
’S híven őrködött felette 
Egy világitó sugárka:

Könnyű gondolám úgy Írni 
Színmüvet, regényt, regéket,
Hogy ha kész testekre mérni 
Szoktunk csak divat-regéket,
Nem szükség akkor teremtni 
Ú ja t, hol már kész anyagra 
Lelt az iró , ’s igy művének 
Nincs szüksége fő alapra, 

íg y  remélem szinte én is 
Czélt érendek eszméimmel,
Hogy ha megbarátkozandom 
A ’ kopottas régiekkel.
’S irn ! valóban boldogultam :
Verseim már készeu állnak.
Mert e’ gondolat parányok 
Evsor óta létre szálltak.

Kercsatúry .
G ondolni» töredékein na emberiség 

történetéből.
Minden látható teremtmények belső természetök- 

ncl fogva két osztályba rendezhetők: t. i. '
1. Az ö n t u d a t l a n  t e r e m t m é n y e k é b e ,  

Rielly osztály magában foglalja minden az emberen 
kivüli lények’ nemeit, és

2. Az ö n t u d a t u  t e r e m t m é y e k é b e ,  
melly osztályba tartozik ez emberi nem.

Az öntudat, mint lelki tehetség, közvetíti a’ ví- 
lagegyetem fogalmát az emberben. Azon világegyete- 
mi fogalom foglalatja minden lényeg erejének és tö
kélyeinek , mellyek az emberi szellemre tódulva har
sányon követelik enjébe való fölvételöket. A’ világé*

gyetem végétjén láncza azon részeknek, mellyek az 
egész szerkesztésére egyaránt határozva, azoknak 
mindegyike az egész javára, tökéletesítésére és göm- 
bölyitésére szükséges. Itt sajáiképpeni hozzáadás vagy 
elvétel nem lehet. Itt (a’ mint egy ujjabb iró meg
jegyzi) az egyéni testesülés meghatározza az egyes 
lelkületét és ez felel meg a ’ természetnek a’ tüne
ményben nyilatkozott, egyénileg módosított akaratjá
nak , a’ mennyiben ez t. i. az egész feltünete által 
észrevehető. A’ legmagasb akarat objectivisatiójának 
lépcsői számtalan egyénekben vannak kifejtve. A’ test 
cselekvénye nem egyéb, mint az önmiségesitett, a’ 
felső akaratnak a’ szemléletben különzött cselekvénye, 
*s minden egyes teremtménynek a’ természetben léte
sített képéből könnyen kitalálhatni az egyetemes ter
mészetnek annak előállításában nyilatkozott akaratját, 
t. i. az egész elérésére a’ munkásság kiszabott lép
csőjére való lépését* Az egyesek rendeltetését nyilat
koztatja a’ mindegyiket kijelelő tehetség. Az ember 
más teremtmények feletti elsősége öntudatában fekü- 
vén, rendeltetése csak az öntudatról függő cselekvé- 
nyei k ő z b é l y e g ü e k ,  t. i. h o 1 a’ n e m ’ rendel
tetése leginkább n y i l a t k o z i k ,  — majd nem látha- 
hatólag külömbüzendenek az oktalan teremtmények 
cselekvényeitől, a’ mennyiben t.i. az utósók közös
sége helyzetes, az emberek közössége ellenben esz- 
méletes. Egy példa közelebb világositandja meg gon
dolatomat. Mikor 2 ökör egy azon ekéhez fogva egy 
darab földet szánt, nem ered az egyesített munkálko
dás’ alkalmával a’ 2 ökör között semmi gondolat, e’ 
határozott czélt tárgyazó közösség; hanem egyedül 
egy azon a* íöldmivelő okozta helyzetbe jönnek, a ’ 
nélkül hogy legkevésbé is a’ szántásra vagy az eké
re gondolnának. Nem különben a1 méhek egyesített 
munkásságát a’sejtszövet készitésében, vagy a’ maj
mok együtt maradását az ellenséges támadások elhá
rítására , sőt a’ költöző madarak’ melegebb éghajlatra 
költözendők, látszólag önkénytes egybegyüléseket ko- 
ránsem kell mint valamelly szándék és szabad akarat 
által közvetített egyesítést, sőt mint teljesen önkény
telen és ösztönszerűleg alakult öszetalálkozást nézni. 
Egészen másként tűnik fel előttünk az emberi munkás
ságok közössége, mert hogy az előbbihez hasonló pél
dát felhozzak, midőn Columbus követőivel egy új vi
lág felfedezésére indul, a’ vállalkozók egy bizonyos kö
zös czél által közvetített saját akaraííólínditatva egye
sülnek ; és bár mindegyik a* vállalat’külön részét teszi, 
szándékok még is egy t.i. az újvilág felfedezése. Ezen 
oldal teszi az ember historícus személyességét, szel
lemi valódiságát, valamint az önző a’ közösségtől el
vált törekvései és munkásságai az anyagi, az öntu
datlan teremlményekkel közös oldalát.
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A* embernek tehát, valamint egy részről, anya- 

• gi elkülönözött, úgy más részről egyetemi rendelte
tek adatott, s innen van, hogy minden életköriben 
felváltva két ellenkező törekvésnek lelkén való ural
kodását veszünk észre: az egyik korlátlan és végét
jén, a'másik korlátozott véges. Minél áthatóbb az 
alakulás, minél szilárdabb a' kötés, annál erősben és 
hatalmasban gerjed, *s annál követelőbb lesz a’ fel
bontó korlátlanság utáni törekvés; ellenben minél 
általánosb , minél közönségesb a' szétbomlás és a’ 
rendező korlátok felbontakozása, annál élénkebben 
éreztetik az uj keritékes korlátozás kivánata. — 
Azért emelkedik az anarchia vész csapta öléből ren
desen a1 legszorosb önúrság, valamint megfordítva, 
az önúrság határin túl megtartása szüli a’ korlátlan
ságot. Ha az ember e’ két oldaiúságát időben való 
nyilatkozása szerint tekintjük , akkor, felszállva a’ 
histoiia kezdetéhez, az embert mindinkább testesült- 
nek (concret) mindinkább szabadtalanabbnak és elő
ítéletek által látjuk megkötve; társaságos visszonyai 
nem szövődnek a’ szerződés és a’ kölcsönös akarat 
szabad nyilatkozása fonalaiból mint nyilvános mint 
privát életében. Ellenben lejjebb szállva az újjabb 
korba az emberiség mindinkább elválik az érzékiség
től, az előítélet köde mindinkább ritkul és az elvo
nultság már is kivívta uralkodását az emberiség 
egyetemén. A’ társasági szerződés a’ história erede
tébe való helyheztetése egyike azon lángeszű Rous
seau állal világ becsre hozatott eszméknek, mellyet 
később minden Institutiókban alap eszme gyanánt ki
turkálni törekedtek. Fontolóra nem vették, hogy 
egy azo » eszme elvelegesen iga ', és történetileg hamis 
lehet. De ez az ember természetének egyik főbélyege , 
minden az emberiséget hatalmasan felínditó elvet a’ 
múlt szavában feltalálni akarni és így a' történet holt 
tetemit mintegy felelevenitm. Ez az örök Dogmatiea, 
mellyet Kant kritikája minden éleseim őségével le 
nem ronthata és soha ember le nem rontand. Az 
elet fogalmában a’ legnagyobb lángész is alája van 
vetve korának. Rousseau pedig egyáltalában a’ köl
tészet kápráztató szellemétől ihletetett plnlosophus 
v;la,  ő a’ múlt végetlen térét a’ jelen személyessé
gétől módosított körébe varázsolva szemlélte és így 
egy azon világításban látnia kelle a’ jelennel. Vizs
gáljuk még tovább a’ két momentumnak a’ históriában 
való nyilatkozását. — Az ó világ, minél közelebb 
földi eredetéhez, léte első nyomadékihoz, annál füg
gőbb vala alól és felíílrőli hatásoktól, benyomások
tól, azaz:  ösztönök, jóslatok és meghagyásoktól.— 
Csak későn ébred az emberiség a’ szabadság feltéte
lere, az önhatározatra, csak későn állnak elő Itillel 
a’ zsidó Rabbi és utánna Christus a‘ szabadság él
vévé! ,,a’ mit nem akarsz, hogy mások ’s t. b. és 
felszólítják az emberiséget az Isten’ országának a’ 
ítidön való alakítására, a" szeretőire, Ezen szeretet

leve az újjabb kor őrangyala. Minden egyes veve a’ 
sajátképen öntudaton alapult szeretet’ vallásától, 
nevezzék mások Christus vallásának mindegy — vé
getlen becsét és személyes feljogosítását és így meg 
vala vetve a’ szabadság alapja. Az ó világ emberé
nek adva vala akaratjának szabályozója, mert tár
gyikig ez semmi külömbséget nem tesz, ha akaratja 
elhatározását papiparancs vagy madár csiripolás, 
Úrim és Tuhutum vagy álom fej (és eszközli. Minden 
esetben meg van megállapodott szabálya, mellynek 
követése megnyugtathatja. Onnan van , hogy a’ va
lódi jámbor , az Isten akaratjában egészen meg- 
nyugvó előképe (Typus) leginkább Brahmistáknál, 
Aegyptusok és Moses követőinél található. Az újkor 
önhatórozású szeretete minden esetre hasonértékű pót
lója e’ jámbor indulatnak. A’ szerencsétlenség egye
dül az önhatározás és öntudat felette jókora kifejtésé
ben fekszik. Az ifjú nem sejti, hogy mostan eszmé
jét magosb fokú eszmék felemésztendik; hogy az 
évek forgásában fogalma uj fordulatot veend , ő 
ezt az időt be nem várja, hanem hozzá fog közvet
lenül a’ neki most világos eszmék’ kül viszonyokra 
való átvivéséhez és csak akkor hökken meg, mikor 
már előtte állnak a’ viszonyok’ akadályai. —

H lo c h  M ó r ic z .
SS ve l i ui a.

(.Algíri igaz történet.)

Egy Toulonba érkezett tolmácsa’ következő ese
tet beszélé el jelén évnek tavaszán az őt hallgatók
hoz, melly az afrikai arabok életmódját híven tükrö
zi. A’ dolog Kara-Mustafa táborátul egy mérföldnyi- 
re történt: „Esti hat órakor egy kaliba féle hajlékban 
ültem, melly a’ móroktul kávéház gyanánt használ- 
taték, midőn egy fehér szakáiu ’s meghajlott alakú 
beduin gyorsan belépe, és kinyomással teljes élénk 
mozdulat által jelt ada egyik földijének, hogy távoz
zék el vele. Egynéhány pillanat múlva engem is hi- 
vata a‘ tábor kormányzója, ’s én a’ két arabot heves 
beszédben találám nála. Mihelyt az idősebbik engem 
észre vön , fólkiálta: segíts , vöm megőlé lányomat! 
kapott parancsra, követém az arabot és egy törvény
szolga ’s hat katona kíséretében a’ vétek helyére men
tem, a’ gyilkost megfogatandó, ki egy szót nem szól
va ’s minden ellenállás nélkül meghagyá magát fog
ni és kötözni. De azon helyben , jajdokló és zokogó 
asszonyokul körülvéve, vérben és porban fetrenge 
egy lizenhétévü , igen szép arczu, gyöngéd terme
tű arabnő, ki a’ fájdalom szünetekor rajtunk nyugta
tó csodálatos szépségű szemeit. Az asszonyok kört 
képezének körűié, de a’ helyett hogy a’ sebet beköt
ve a’ vért elállitanák, kegyes énekeket zengének , 
ide ’s tova hajlongtak, hajaikat tépék, ezt kiáltoz
va, Oh Halima, kedves lányunk, meghalsz, lelked 
még ajakaidon lebeg , de el fog tűnni ’s te bennün-
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két a’ kétségbe ese's puszta köven hagyandasz hátra. 
Hivők istene, hozzád kiáltunk föl, boszúért a' gyiko- 
lóraíu így kiáltozva arczokat körmeikkel tépék. Mint 

*>tudva van; az araboknál a7 szomszédok kötelesek, 
sirás 9 önveres, hajtépés es több efele által reszt ven
ni azon szerencsétlenségben melly hitsorsukat éré. Én 
itt vad de igen érdekletes képet láttam: egy fiatal nőt 
kinek szép hajai vércsermelyben úsztak, ki szivszag- 
gatólag kiáltoza és sirt, mig körűié gágoló szomszéd 
női az arab gyászólat egész tömegét pazariák. Dejött 
a" seborvos, gyorsan megvizsgálá a’ sebet és—meg- 
nyugtata bennünket. A’ jatagánnal kapott a nő egy 
vágást a’ fejére , de a’ dús hajak meggyöngiték a’ 
fegyver hatását. A’ többi sértés nem vala Dagy fon
tosságú; ’s a’ sebek beköttetek, miután a' gyász-asz- 
szonyok lecsilfapittattak. Halima beviteték a’ kunyhó
ba, hol minden a’ legnagyobb szegénységre mutata. 
Ézen húri háreme egy kamarácska vala, mellyben az 
egész bútorzatot egy vén szalmazsák képezé; a’ seb 
bekötésére csak egy darab durva vásznat találtunk ; 
apja párnosa paplan gyanánt szolgála neki, feje egy 
csomó szalmán nyugvók. Apja két friss tojással ki ná
la meg bennünket, mellyel midőn el nein fogadnánk, 
elfogulva kiálta föl; ,,Allah, ezeket hitetleneknek 
mondják; mi mosleminok, mi hivők, semmit nem te» 
szünk ingyen.“ Másnap uj bekötést vitt végbe a’ seb
orvos; harmadik nap pedig gyógyuló félben volt a 
turnussal és szóla hozzám : írva volt az égben, hogy 
megsebesittessem. Az uram két okbul vere meg, de 
igazságtalanul. Anyám vigyázatlanságbul egy darab 
fát hajinta egy marabuinak, szomszédunknak ajia- 
jához, férjem azt vélé, hogy készakarva sérteték 
meg allah emberének szent küszöbe. Azután az uram 
ezt akará, hogy a’ tyukok-és tojásokbul árult pénzt 
átadjam neki; te pedig tudod, hogy nálunk araboknál 
az asszonyok a’ tyúkok jövedelméből ruházkodnak, 
istenére, hogy igazat szólottám; csak azt akarom meg 
mondani, hogy férjem minden nappal roszabb lesz ; 
a’ próféta törvényéhez fogok folyamodni és elválást 
kérendő. E’hez a’ megsebesités elegendő ok Halima 
többé nem osztja meg vele nyoszoláját.“ Az atya egy fu
kar vén ember, félre hivott engem és aztsugá fülem
be, hogy jobb lenne ez ügyet a’ régi szokás szerint 
elintézni, mert, úgymond, a’ ti franczia törvényeitek 
nem rendelnek vérpénzt, a’ mieink szerint pedig lá
nyom feje annyi pénzt szerezhet nekem, hogy egy e- 
gész nyájat vehetek rajta.“

Ez vala a’ dolog kezdete, a’ bevégzés pedig kö
vetkezőleg történt, mint a’ Semaphora beszéli el u- 
gyan azon dragomán után. „Martius 19én (1839)én 
a bűntett helyére lovaglók D üllőn vilié kapitynyal,a’ kai- 
dal es kadival a’ kiásná törzökbül, számos arab lova- 
goktul kísértetve. Mihelyt a’ lórul leszállt a’ kadi, a» 
sonnal a’ szerencsétlen Halimához közeibe ’s megvis- 
gálá sebeit. „Semmi baj többé—szóla—a’ nő már

meggyógyult.“  E* közben előveze*ették a’ bünösMoha- 
med-Ben-Mussa, Halima férjé. Őrei szigorú vigyáza
tának daczára is sikerűle neki azon sátorba besikam- 
lani, hol Halima keresztbe vetett lábokkal, seborvosí 
kötéseibe takart fővel csodaszépségüarczát jobb ke
zére támasztva, hátul ült. Mohammed elebe állt, ’s 
komolyan és némán vizsgálá fiatal megsértett felesé
gét. Szilárd szenvedélyű arczán harag és bánat lát- 
szék ülni: nem tudaték mellyik győzend e’ két indu
lat közül. A’ vonások e’ néma játékában lehhatlan 
vad nagyszerűség vala A’ dráma két személye keve
set látszék törődni a’ sátort betöltő többi személyzettel. 
Az arab nő gyorsan Ieveté szenvedő ábrándos tekin
tetét : szép fekete szemei harag es megvetés szikráit 
lövellék a’ mozdulatlan férjre; az arab nőkne'l olly 
igen található élénk szemérem érzete egészen eltá
vozni látszék tőle. Keresztények és arabok eltűntek 
Halima szemei elől, ki csak gyilkosát látá most, ö- 
römei megmérgezőjét.

,,A’ kadi félbe szakasztá a’ csendet *s igy szóla 
nyugalmas, méltóságos hangon: ,Mohammed-Ben- 
Mussa‘ vétket követéi el, midőn y a t a g a n o d  égő 
jegyeit hagyád hátra ? E’ szavakkal kinyujtá kezeit 
Haiima felé. A’ szavak főlijeszíék Halimát néma ábrát - 
daibul. Megvetőleg forditá el arczát Mohammedtül és 
szóla: ,Férj, távozzál, többé nem látandasz.4 Egész 
testében reszkete a boszuságtul. Azután ismét ábrái - 
dós helyezetébe hanyatlók vissza, mellyben férje meg
jelenése előtt láttuk. Dalion wile kapitány ekkor min
den jelenlévőket fölszólitá, hogy a’ sátort elhagyva 
az ítéletet a1 szabad ég alatt hallgassák meg. Ott a’ 
visgálati iratok fölolvastattak. A’ kadi megkérdezéa* 
bevádoltat, ismeri-e a’ vádokat, mellyekkel terhel
ted k. Mohammed felele : ,A1 Prófétai helytartóra; ha
misan vádoltatom. A’ rágalmazó szava metszve ha
tott 'elkentbe mint a’ gyilok hegye. Ártatlan vagyok: 
allah tanúm; tegyetek velem , a’ mit akartok! ‘ E’ 
szavaknál kiterjeszté összetett kezeit a’ bírák felé Mo
hammed, mig egyszersmind az eget vizsgálá. A" tanuk 
kihallgatása után, a’ kadi egy ideig kezére támaszta 
fejét és gondolkozott , mig utóbb ezen Ítéletet halla
tó. ,Megvizsgálok Mohammed-Ben-Mussa nejének se
beit, ’s meggyőződénk, hogy jathagán ütésétül szár- 
mazvák. El-Mukrallesi törvénykönyv pedig szól: Va
lamikor az ütésnek jele vagy nyomdoka marad hátra, 
mondassák ki a’ házassági elválasztás.—Megkérdezők 
tehát Halimát, megegyez-e benne, kinek igen mon
dására az elválást nyilván, visszavonhatlannl kimond
juk. Azon felül Mobainmedet a’ törvény értelmében 
80 pálezára Ítéljük ez 50 frankra mint a’ seb dijá
ra , és jegyvagyon visszaállítására, melly 50 fran
kot és 26 centimest tesz* A’ pálezázás jelenlétünkben 
fog végrehajtani. Azon fülül hét napig be fog csu- 
katni, hogy jövendőre rendesen élni tanuljon “ Hali
mának szabadságában áll oda menni, a’ hová akar.‘
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Ezután az kelet végrehajtaték. Kara Mustafa arabai 
igen örvendenek e’ szigorú igasságtételen és felkiál
tanak : ,Allach yensür el francis! azaz: Isten diadal
ai ásítsd a’ francziakat.

Journalist icai elet.
G e n i e - e g y s é g .  Részemről épen nem akarom 

a’ géniét egyszeresiteni, mert azt a’ természet tevé- 
meg, hanem csupán kimutatni, mit az előttem már 
megtön. Olvasóim épen ne kaczagjanak ki állításom 
felett, mert kénytelen volnék azt hinni, hogy a’ ge- 
nialitas szűkebb korlátok közé szorítása állal eszköz
lém azt. A’ géniét meghatározni kívánván, alatta olly 
magas elmebeli tehetséget vélek , melly természetes 
túlsúlyánál fogva a’ teremtést önmagában hordozza "s 
önmagából meríti; kik tehát minden külső befolyás 
nélkül teremteni tudnak, ’s ezen teremtést szükséges
nek ismerik. Ezen határozás után azt kell hinnem, 
hogy a’ genie mindig költő, vagyis valódi értelemben 
csak költő lehet genie; mihelyt tárgyilagosra tér át 
az elme, azonnal lehet ugyan nagy, tágas, de genie 
nem. A’ genie ha tovább megyünk, ’s némileg esz
méinket testesíteni akarjuk, valami nagy adat elme
tömeget foglal magában, mellyn'ik iránya a’ költő ség, 
— egy másik ugyannyi elme tömeggel szintazon pá
lyán indul, mert megfoghatlan volna előttem, hogy 
egyarányu fény nem egyaránt világosítana. Mihályt 
az elme-tömeg annál csekélyebb, mindjárt állithatpm, 
hogy ott genie nincs. De a* természetes fogalmak is 
«Zükségkép ezen gondolatra vezérlenek, miszerint a’ 
genienek költőnek kell lennie. A’ genie mint fentebb 
mondánk, már természeténei fogva teremteni vágyik; 
ezen teremtés-vágy első érzésével fejük ki A’ vadon 
valamint a’ legműveltebb salonok egyaránt lehetnek 
a’ költők hazaji, de mi természetesb, minthogy a’ 
genie illy teljes öntudatlanságában tulajdon világát, 
érzelmeit, indulatit, a’ többitől egészen különbözőket, 
Írjon le, ’s igy mintegy természetes szükségének ele
get tegyen,— ’s ki ezen ön világa’ leírásával egyszer 
eltelt, ki azon világba betekintett, melly neki életet, 
erőt, hevet ad, ’s melly őt magasra, mondhatlanma- 
gasia emeli, az ezen tömlelegből vissza nem vágyik, 
de v i s s z a  n e m  is  j ö h e t .  E g é s z e n  máskép 
v a n  a’ n a g y  t e h e t s é g ü e k k e l .  E z e k n e k  
érzékeik által felfogható tárgy kell, mellyen elméjöket 
élesíthessék. Nevelés különböző körülmények, héva- 
rány ’s ezek által vonzódik igy az elme bizonyos 
tárgyhoz , melly körül örökös forgásban van. Tehát 
külső érztkek által felfogható tárgy kell 's e’ szerint 
képződik az elme.—Szól ezen állításom mellett azon 
körülmény is , miszerint a ’ nagy költők egyébre néz
ve is sokkal tisztább fejűek, mert szélesen elterjedő 
elméjök nem elfogult, ellenben a1 tudósok sokkal több, 
gyakran nevetséges sajátságokkal birnak, mellyekaz

egyoldalúságot világosan kitüntetik; a’ genienek pe
dig egyoldalúnak nein szabad lennie , a’ költőiség a’ 
legáltalányosb teremtés’ neme, melly minden szépet, 
nemeset, fenségest magaban foglal.

Laroche és Lőve. Fontos személyként tűn fel előt
tünk a kétszinész;mindegyik a’maga nemében nagy.Az 
első inkább művész, a’ másik genie, amabban olly 
édes harmónia mutatkozik, hangban, termedben , ön» 
viseletben ; Lővve ellenben inkább hagyja magát el
ragadtatni indulatitől. Laroche százados tölgy , mely- 
lyet szellő meg nem ingat; Lőwe a’ legszebb pálma
fa, deingékony. Larochet semmi taps el nem szédít, 
ő soha látszólag a’ publictmnak nem játszik hanem 
öszhangzólag, művészi nyugalomban; Löwe már úgy 
látszik véleményem szerint többet hódol a' közönség
nek 's ha valamelly helyzet közönségének megtetszék: 
kész azt azonnal ismételni. Laroche szerepei háladat- 
lanabbak , de ő azért soha korlátokon túl nem megy. 
Ott hol képzelődésé .el szabadó i teremthet, ott olly 
egészet, olly hibát an egészet vesz fel, mellyvilágo- 
san előiünteti nek ink azon művészt, meliyről kép
zetünk lehet. Lőwe kevésbé mély, ha szikrázóbb is; 
ha akarjuk látni őket egészen külön individualitásuk
ban , nézzük meg amazt a’ szegény poétában, emezt 
Pierre’ szerepében. Amott feltaláljuk azon szerény, 
önvilágával megelégedő, szende ’s mégis magasztasb 
indulatokra fakadni képességű férfit; emitt a’ szemé
lyesített dicsvágyot, a’ néha magába szálof, de is
mét indulatitol elragadtotfat. Laroche többet tanul, 
Lőwe többet lá t; Laroche többet gondolkodik, Lővve 
többet érez; Laroche kiszámítja magának játékát, 
mellyel mindenütt egyaránt élhessen; Löwe kiszá
mítja magának azon közönséget, melly előtt játsz- 
hassék. Mindkettő sok tanulmányt nyújthat; de véle
ményem szerint Laroche sokkal többet Lőwénél. gd. 

l i te r a tú r a i újdonságok.
Nagy Ignácz’ Szinműtárának Illdik füzete „F e

h é r  és f e k e t e “ czim alatt megjelent ’s megsze
rezhető minden könyvárusnál. Ara a’ pompás kiadá
sú műnek 40 kr- e.p. A’ negyedik füzet augusztusi 
vásárra jelenend meg;tartalma E g y e s ü l j ü n k ,  ere
deti vigj. 4 felv. irta Nagy Ignácz.

Vajda Péter Pyrker Tunisiását, mint több liir» 
lapjainkban hirdetve volt, nem fordítja, ’s e’ végett a’ 
mult számunkban iránta tett jegyzés hibás.

Legközelebb említett dr. Chiolich ur „National 
Panorama“ czimű folyóiratának első füzete már meg
jelent. Addig is mig t. olvasóinknak bővebb tudósítást 
róla adhatnák, jelentjük hogy tartalmánál fogva az e- 
gész, magyar ügyekkel, névszerint a ' m. literaturával 
’s színészettel foglalkozik. A’ színészek körülményes 
megismertetése is feltalálható. Kapható Pesten min
den hiteles könyvárusnál. Ara 1 p. f. Előfizetési ára 
12 füzetre 10 p. f.

J e g y z e t :  a ’ 2dik számbeli R e j t e t t s z ó  H a z a .



V igyeim  esteién
a’ Hazai s Külföldi Tudósítások és Hasznos

Mulatságok iránt.
Tiszteletteljes bizodalommal bátorkodunk t. ez. olvasóinkat ’s pártfogóinkat figyelmeztetni a’ 

félév’ lefolytával, ’s alázatosan felszólítani: méltoztassanak rendeleteiket lapjaink’ további járatása 
iránt, akár a’ cs. kir. postahivatalok, akár egyenesen a’ kiadó-hivatalnál mielébb megtétetni, hogy 
mind a’ fölösleges nyomtatási költségektől fölmentessünk, mind t. ez.előfizetőinkkivánatinak pon
tosan és haladék nélkül megfelelhessünk ; egyszersmind beküldetését kérvén v. a’meglevő nyomtatott 
’s kiigazítottujságboritékoknak, vagya’ hibátlanul tisztán leirt czimzeteknek, mellyeken az utolsó 
postahely is följegyezve találtatik, hogy minden ebből eredő tévedést ’s hátramaradást elháríthas
sunk, mit, kivált midőn t. ez. Pártfogóink lapjaikat most e g y , majd más helyre kívánják járatni, 
legbuzgóbb igyekezetünk mellett is csak késedelemmel volnánk képesek eszközleni , miért e’ t. 
olvasóinknak legczélszerubb a’ kiadó hivatalnál (Zöldkert-utcza 498 sz. a. ház) tétetni megren
delésüket. Az előfizetési díj az eddigi mérsékleti marad: postán 10 v. ft., helyben házhoz küldve 
borítékkal 9 , boríték nélkül 8 v. ft. N e m z e t i  Ú jság'

kiadó ’s szerkesztő hivatala.

TRATTNER és KÁROLYInál Pesten 
most hagyta-el á  sajtót:

MAGYAR ORSZÁGnak,
’s a hozzá kapcsolt Tartományoknak mostani á l l a p o t j a

statistikai és geographiai tekintetben.
íVdik kötet, melly magában foglalja e’ következő Megyéket: Arad, Békés, Bihar, Csanád, 

Csongrád, Mármaros, Szabolcs, Szathmár, Ugocsa, Temes, Torontal és Krassó vármegyéket. 
Á ra  e’ kötetnek 2f. pengő pénz. A’ tittl. Előfizető urak, méltoztassanak, ha jó alkalmok 
akadand, e’ kötetnek elvitele végett, Traitner és Károlyihoz utasít

Vény es Eleft»

Könyv-jelentés.
(1) Burján P ál könyvárusnál 

g ||§ |f |j  Budán hid mellett 8 Ük sz. a. Pisztori 
házban a’ vízözön alkalmával több száz darab 
megnedvesitett, de jól felszántott d e á k , né-  
m e t  és f  r  a n c z i a  könyvek, könnyebb meg
tekintés végett osztályonként felvannak osztva,
6. *s 10 krjával p. p. eladandók. (1)

Hirdetmény.
f i )  Ezennel közhit ré tétetik, hogy « ’ R á*-

tartus* sJflezeigazdas ág tudotnányaC’i.\n\Vi
munkámnak leötete a’ sajtó alól f.jul. hó vé

gén ki fog kerülnPs a’Debreczenhez közelebb lévő 
előfizetőim Csáthy Lajos könyvárus urnái,  a1 
Pestkörüliek Eggenberger József úrnál, Lórin- 
czi D ebreczeni, és Szent-István napi pesti vá
sárok alkalmával példányaikhoz juthatnak ; u- 
gyan azon helyeken a’ felesleges példány okból 
2 ft. 48 kr. p. p. lesznek eladandók is. Költ Deb- 
reczenben 1839. jul. 5kén. Balásházy Ján o s.(l)

Hirdefriiény.
(1) A’ magyar királyi tudományosEgyetem 

kórházai számára 1053% ró f erős házi vászon; 
109 rő f kékre festett vászon ; 96 rő f fehér bár
d ié t ,  és 118 rő f  szalma-zsákokra való vastag

í. 2. s ä H IR BETESEK  . /??"*»■
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vászon kivántatván, ennek kiszolgáltatása vé
gett folyó esztendei julius 29dikén délutáni 5 
órakor Pesten a’H atvaniútczában lévő Orvosi
kar épületében nyilvános árverés fog tartatni. 
Mellyre az elszámlált vászon nemeket ki-szol- 
gáltatni kívánók ezennel olly módon hivatalo
sak , hogy akkoron választás végett m inden vá
szon nembül mustrákat magokkal hozni neter- 
heltessenek. Kőit Pesten jul. Gán 1S39. (3)

Hirdetmény.
(1) A ’ nagyméltóságú m. kir. udv* Kamara’ 

rendeletébül h ird e tte tik , hogy f. e, aug. 5én a’ 
Bács megyében helyzett ó-becsei királyi kain. 
szálfahivatalnál mintegy 1700— 2000 darab hibás 
10, 9, 8, 7, 6, és 5 ölnyi hosszú szálfa 25— 100 
darabnyi részekben nyilványos árverétés u t
ján készpénz fizetésért a’ legtöbbet ígérők
nek el-fog adatni. Venni kívánók a’ fen kitett 
napra ’s helyre reggeli 9 órakor mejelenni hiva
talosok. Budán Jul. 4én 1839. (3 j

Jelentés.
(1) A’ n meit. magy. kir. udv. Kincstár ren 

delésénél fogva ezennel hírré té te tik : hogy né- 
melly a’ peklini kam arai uradalomhoz tartozó ha
szonvételek úgym int: a’ peklini korcsm a, a’ 
mészárszékkel, és bolttal együtt, mellyhez egy 
% holdból álló veteményesföld, 11% holdnyi szán
tóföld, és egy 34/s hold rét ta r to z ik ,— a’ kosz- 
toláni pálinka, és korcsma házak , húsvágás
sa l, 1 hold k erti, 17% hold szántóföld, és 4% 
hold réttel együtt, —  nemkülömben a1 lipóczi 
korcsma szabad húsvágással, és hozzá tartozó 
% hold vétem ényes, 3 hold szántóföld, és 1 
hold ré tte l,— és utoljára a’ patacskoi korcsma 
szabad húsvágással, és egy holdbúi álló k e rtte l, 
28% hold szántófölddel,és 2% hold rétte l,— e' 
folyó év augustus Íjén tartandó nyilványos ár
verés utján lső novembertől kezdve 3 esztendő
re a’ legtöbbet Ígérőknek bérbe adattnak ;— a- 
zért az azokat kihérleni kívánók a’ fenn k ite tt 
napon av peklini kamarai számtortó hivatalnál 
elegendő bánat pénzzel délelőtti órákban meg
jelenhetnek. (3)

Jószág eladás.
(1 ) Alólirt felvagyon hatalm azva, hogy tek. 

nsFejérvármegyében Pesthez 4 órányira fekvő ré 
szént Puszta,részént jobbágy birtok eladása eránt, 
a’ venni kívánókkal értekezhessek. Melly birtok

mineműsége következő: lö r  mintegy 345 hold 
allodialis szántóföldek egy tagban. 2or Ezektől 
el különözött m ás, és 3 holdat tévő szántóföld. 
3or 13 hold kaszálló. 4er 8 hold dezsma alá va
ló szőlők. 5ör 36 hold tóbeli nádiás. Ezeken 
kívül szinte jobbágy telkek. A’ venni szándéko
zók az alólirottal f. e. sept. 26ik napjáig Yáczon 
tartandó lakásán , a’ birtok mennyiségének 
’s minemüségének kim utatására szolgálló föld
abrosznak, ’s telek-könyvnek megtekintése mel
lett értekezhetnek. Költ Yáczon jul. 3 k án l8 3 9 .

Éliás István* s. k.
kir. táb. ügyvéd, több nemes 

családok ügyviselője (3)

___i( 1) Néhai Beregszászi P ál-
nak, a’ napkeleti nyelvek’nagy 
búvárjának’s első nyelvtudósunk
nak következő két nevezetes mun
kája:

Über die Aehnlichkeit der hun- 
garischen Sprache mit den mór- 
genländischen, nebst einer Ent
wickelung der N atu r, und man
cher bishero unbekannten Eigen
schaften derselben. Leipzig  1796. 
£214 lap negyedrétben.) és

Versuch einer magyarischen- 
Sprachlehre* mit einiger Hin
sicht auf die türkische und ande
re morgenländische Sprachen. 
Erlangen 1797. £288 lap nyol- 
czadrétben.J

Megszerezhetők a’ H azai ’s 
Külföldi Tudósítások' szerkesztő  
hivatalánál zöldkert ( Kohlba- 
eher) utczában 498. szám alatt. 
Az elsőnek ára kötetlen 1 í. 24 kr* 
az utóbbinak 1 for. pengő pénz
ben.
Budai lotteria julius 6kán 51. 73. 7. 11. 25.
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JP m o s x le a u i  g y u l l a d á s .
September’ 14ik napja vala, midőn végre Na

poleon meggyőződve, hogy Kutusof jobb szárnyát meg 
nem támada, előseregét összeszedd. Moszkautól nehány 
mértföldnyire lóra ül t ; csendesen ’s mély vigyázat
tal haladt előbre, felvergődni kívánván a’ legmagasb 
tetőre, honnét az ellenséget fölfedezhesse. Minden 
készületek megtétettek a’ harczra , a’ hely is készen 
állt rá , de minden puszta ’s néptelen volt, a’ legki
sebb ellenállásra sem talált Napoleon’ serge.—Végre 
már csak egyetlen hegy vala meghágandó, mellynek 
lábainál fekszik Moszkau. Megpillantásánál a’ katona
ság magán kívül volt örömében, tapsola ’s egyszerű 
rendetlenségben előre tolakodva Moszkaut hangoztatá, 
mint azon hajós, ki hosszas utazás után a’ száraz föl
det megpillantja, ’s ezen szó kiejtésében minden örö
mét központosítja. — Egy pillanat ezen városra, Ázsia 
’s Europa fenséges csomójára, hol a’ két legszebb vi
lágrész szépségei, szokásai ’s művészete egyesülnek, 
nem elég , hogy azt egész nagyszerűségében felfog
hassuk.—Napoleon csak éjeire tért be Moszkauba: e- 
gyik külváros* első házában szált meg. Ide hivatá Mor- 
tier marsait, ezen főváros kormányzóját. „Mindenek 
felett—monda neki—a’ rablást távoztassa; ezzel ne
kem fejével áll jót. Védelmezze Moszkaut mindenki el
len.“ —A’ bekövetkező éj igen szomorú volt, borús 
tudósítások érkeztek minden perczben. Francziak, sőt 
még egy orosz tiszt is jőve a’ felgyujtást jelenteni. 
Az elfogódott császár hasztalan Verese csak pillanat
nyi nyugalmat is; minden pillanatban ismételteté ma
gának a’ szomorú h irt; mind e’ mellett sem hivé tö
kéletesen, mig a’ hír reggeli két óra után nem va
lósult.—Ez pedig a’ város közepén , egyik legszebb 
szállásán történt ; azonnal új parancsokat osztogata 
k i, hajnalban pedig már Mortierhez futott ’s azt fe
nyegetni kezdé, ha ellenlépéseket nem teszen, Mor- 
tier a házfedelekre mutata, mellyek vassal valónak 
fedve, ’s Napoleon látszólag megnyugodva a’ Krem- 
linbe ment. Ezen palota megpillantásánál, melly az 
orosz fejedelmek minden dicsőségének hű tükrözője, 
’s mellyet jelenleg Napoleon hatalmában tarta, büsz
kesége ’s szebb kilátások iránti reménye egész teljé
ben ismét feléledt. Mindent ott magáénak tekinte ’s 
azt a’ büszkeség ’s önelégedés vegyületével nézé.E- 
zen lélek állapotában határzá el magát Sándor czár- 
nak békeajánló levelet Írni; röviden tévé azt fel ’s egy 
orosz tisztnek kelle azt kezébe szolgáltatnia. Sándor 
a’ levélt válasz nélkül nem hagyható , felelt a’ mos- 
kaui gyuladással.—Trévise herczeg’ faradozásinak a’ 
tűz’ elfojtásában kedvezett a’ szerencse; a’ gyújtoga
tok elrejték magokat, ’s kételkedni is kezdenek a’ 
francziak létezésükön. Végre a’ szigorú parancsok ’s

rendeletek által a csend helyre állitaték, mindenki 
nyugalom után sovárogva hazatért, ott kényelem közti 
feledni azt átszenvedett nyugtalanságokat.—Két tiszt 
volt a’ kremlim palota egyik épületében szálláson. In
nét a’ város minden részére elláthattak. Éjfél tájban 
valami rendkívüli világosság felébreszté őket. Körül
néznek, ’s ime minden oldalrul lángok csapnak ele- 
jökbe. A’ szél a’ tüzet a’ kremlini palota felé üzé , 
hol a’ sereg disze ’s feje mély nyugalomban valának. 
Rettegés szólta meg őket, tudván, hogy az egész se
reg mély nyugalomnak adó magát ót tüztől körülvéve. 
Már átcsapott a’ láng a’ kremlini palotára, midőn egy
szerre a’ szél a’ tűznek más irányt ada. Azonban milly 
nagy Ion bámulásuk, midőn más oldalrul is új tűz1 
kelését vevék észre, melly szinte a’ kremlini palotát 
fenyegeté. A’ sereg esak később tudó meg , hogy a’ 
palotában egyszersmind lőportár is volt, ’s igy a’ 
császár ’s az egész sereg’ élete csak egy hajszálon 
csüggött. Egyetlen szikra az egészet fellobbanthatta 
volna. Napoleon az alatt békén alutt. A’ közzavarban 
senki sem meré nyugalmát háboritni; midőn felébrede 
két világ kápráztatá szemeit. Első felhevülésében bo- 
szankodva az elemeknek parancsolni akara, de csak 
hamar meghajola a’ lehetlenség előtt. Ismét rendkí
vüli izgatagság vala egész valóján észrevehető, a’ kö
rülte levők azt hivék, hogy benső tűz emészti őt. Min
den perez nagyobbitó nyugtalanságát, felkeJe ’s heve
sen ismét helyére visszaüle. Teremeit sebes léptekkel 
átjárja, rövid ’s heves mozdulati kegyetlen zavart á- 
rulnak el, munkálni kíván, nem tud, ’s majd az ablak
hoz menve, nézé a’ lángok’ hatalmát. Rövid de foj
tott dühű felkiáltások röppennek ki ajkiról: „Mi ret
tenetes látvány! annyi kastély, mi rendkívüli határo
zat, mi emberek? ezek valódi seythák ! “ —Ezen pil
lanatban hire terjed, hogy a kremlini palotába is át
csapott a’ láng; a’ cselédek eszeveszettként szaladtak 
fel ’s alá; a’ katonaság nyugtalan várja Napoleon pa
rancsát , ’s a’ császár mindenre csak a’ nem hivőség 
megvető mosolyával felel.—De azért járása lázos, 
minden perczben megállapodik, ’s a’ düh’ egész tel- 
jével tekinti a’ lángok győzelmét ’s diadalmát elűprott 
reményei felett. Semmit sem kiméle a’ láng, ő egye
dül uralkodik, minden szem rajta csüggött, ’s Napo
leon mélyen érzé semmiségét. Lángok övedzék ot, 
füst vala lehelete; az éjjel közeledék, a szél nagyob- 
bodék; a’ nápolyi király , Eugene hg. csaknem tér
deiken kerék őt e’ borzalmas hely’ elhagyására, mind 
híjában: Napóleon annyira elrészegült örömében Mosz
kau elfoglalása felett, hogy az elhagyni semmikép 
nem akará; midőn egyszerre újonnan de már hango
sabban, a’ kétségbeesés’ hangján mrgkondul, hogy 
a’ kremlini palota ég. A’ császár tu a^don szemeivel
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látja e’ veszedelmet. A’ katonák előhurczolják azon 
oroszt, ki a’ kremlim palotát felgyújtó. Látásánál a’ 
császár valami szeszélyes mosolygással vegyült meg
vetéssel tekinte rá a’ nyomorultra, ki őseinek dicsőse
ge pontját nem kimélé, az udvarra visszavezetetté, 
hol a’ katonák szuronyai alatt adá ki csúfos lelkét. 
— Ezen eset Napóleont határozatra birá. Hirtelen le
megy ’s a’ pétervári útra kívánja magát vezettetni.—• 
Az átmeneteit képzelni nem lehet. A’ szél sivitása 
köztt lángoknál egyebet nem Iehete látni. Miután szűk 
utczákon kelle átmenni, két felülről a’ dühös lángok 
ősszecsapának ’s mint két folyó messze kiterjedének. 
Napoleon daczolni akarta a’ lángok hatalmát ’s mind 
tovább tőrt; őrserege ’s főbb tisztei köveíék őt. A’ 
merre tekinte az ember, lángot láta, alant és fenn ; 
mintha ég a’ földdel egyesült volna.—Ezen mondhat- 
lan nyomorúságban, midőn csak hirtelen futás ment- 
heté meg Napóleont ’s öszzeolvadt sergét, egyszerre 
a ’ vezető zavarba jőve ’s kételkedőleg, ha vájjon út
jában nem tévede-e, előre ’s hátra tekinte. Minden
ki elérté őt, ’s már is élete’ végét hívé elérni, mi
dőn szerencsére egy rabló csapat’ feje Napóleont meg- 
ismeré, ’s őt a’ veszélyes körülmények közül kimen
té. lit találkozók Eckinűhl herczeggel. Ezen jeles fér
fi Napóleont furkészé, hogy őt a’ lángok közül ki
mentse, vagy vele haljon. Midőn őt itt csak nem ver 
szélyen kívül, és sértetlenül megpi'lantá, örömtől el
ragadtatva rohant karjai közé. Napoleon őt megelége
déssel fogadá, de egyszersmind nagyszerű nyugalom
mal , melly őt a’ legveszélyesb pillanatokban sem ha- 
gyá el soha, sőt mondhatni, hogy illy esetekben mu- 
tatá ki ő leginkább rendkívüli erejét. Sok küzdés ’s 
fáradság után végre Napoleon sergével Petrowszkiba 
ért. Más nap, sept. ISkei reggel még egyszer vissza- 
tekinte, azt hivén, hogy a’ tűz íecsillapult, de fáj
dalmára azt teljes dühében ’s hatalmában pillantá meg 
viszont; az egész város tüztengerkint tünék fel előt
te , forgóként emelkedve az ég felé, ’s azt vad szí
nével befestve. Elmerülve e’ szomou látvány felett, 
hosszas csend után csak e’ szókat Iehete tőle halla
n i; „Ez súlyos baleseteket jósol nekem!“

Segu»\
A* szomorú) «téliről aestheticui 

Szempontból.
Mindenki ismeri a’ szomorújáték’ történetét. 

Thespis’ körében születve ’s akkor egyebet a’ dalnál 
nem jelentve, egyszerre mint valamelly titkos varázs 
hatalom által Aeschylus hatalmas magasságára emel- 
kedék, Sophocles által megjavitaték, Euripidestől meg- 
lágyitatva, Seneca alatt már ereje vesztett lön, ‘s a-

Minden támadható kétség’ elhárításául, szükséges 
megjegyeznem , hogy a’ jelen czikk Musset Alfred u- 
lán van kidolgozva, ’s leginkább a’ tisztán szomo- 
rüjátékot illető észrevételek tőle kölcsőnözvék. iV.JE.

zontul tizenkét szazadon keresztül idegenként tévely
gő 9 míg Olaszországban Trissino, Francziaországban 
Jodelle és Garnier által fel nem fogadtaték. Corneille 
volt a tragoedia nemzője, ujja alkotója, Racine an
nak megkedveltetője , magához édesgetője, Voltaire 
’s Crebillon bár mi magasan álljanak is , már csak 
gyönge utánzását adák nagyszerű elődeiknek. Jgy tér- 
jede el Németországban is a’ görög tragoedia. Ezen 
vándorlás által kétségkívül számtalan változásokat kel
le neki is szenvednie. Mind e’ mellett is a’ görög tra- 
goediának csak két kora ’s két nagy embere van; 
Sophocles ’s Corneille, kivel Racine összeolvad. Az 
első megalapitá az 6 tragoediát, az utóbbi az újat,a- 
mattól nagyon különbözőt. Ha a’ tragédiát meghatároz
ni kívánjuk, azt legegyszerűbben igy lehet: A’ tra« 
goedia valamelly hősi tett vagy cselekvény’ előadása, 
melly valami emelkedett, magas tárgyat foglal maga? 
ban , például egy király’ halálát, thron-meghóditást 
’s hol a’ személyesitők királyok vagy hősök ; czélja 
szánakozást s rémülést gerjeszteni. Ennek eléréséül 
az embert veszélyben valamint boldogtalanságában is 
elő kell tüntetnie, a veszély melly elrémitsen, a’ bol? 
dogtalanságot, melly elérzékenyitsen ’s mindenek le? 
lett ezen utánzásnak a valószínűség’ alakját annyira 
megadni, hogy az bennünket a? fájdalom’ érzetéig 
meglágyítson. A valószínűség’ megszerzésére szüksé
ges egy ’s önálló cselekvény, melly rémülésbe ’s el- 
érzékenyülésbe hozzon ’s előttünk történik, nem vál
tozó helyen ’s téren, ’s oily idő korláli köztt, melly 
a’ mennyire lehet a’ történőkhöz képest a’ valószínű
séget még inkább emelje, ’s bennünket az illusioból 
fel ne rázzon. Azon ember, ki előttünk látszólag mun- 
kálódik, veszélybe vagy szerencsétlenségbe dől olly 
ok által, melly kívüle vagy benne szülemlik meg: a’ 
kivüli alatt értjük a’ végzetet, kötelességet, a’ ter
mészet’ ’s emberek’ cselekvényeinek összefogását; a’ 
mik benne véghez mennek, ezek a’ szenvedélyek, a’ 
vétkek ’s az erények; ime a’ két tragoedia’ különb
ségének forrása. Ezen különbség épen nem a’ vélet
len eset vagy a’ képzelődés’ szüleménye; igen egy
szerű ’s könnyen felfogható oka van.

Csaknem minden ószerű tragoediában, a’ fősze
mély boldogtalansága valamelly külső viszony által te
remtetek elő, ’s ennek igy kelle történnie. A költők 
használók mindazon módokat, mellyek által a’ nép’ 
hiedelmét a’ legtulságosbra csigázhaták. Szinházaik 
több ezer embert foglalónak magokban ’s ezokból a’ 
felemelés’ legáltalányosb, legbiztosb neme vétetett fel. 
Csak az atridák történetét vizsgáljuk meg, melly 
annyi tragoediának szolgált tárgyul. Mennyi példa , 
mennyi vak ’s kíméletlen eser hozutik itt szőnyegre. 
Illy nemű mese bennünket felzaklatna, de nem úgy 
a’ görögöknél, a’ mi előttünk csupán a’ sors’ vad já 
téka vala, azt ők rendeltetésnek nevezék ’s ez istene
ik’ leghatalmasbika vala. Aristoteles összehasonlítja a’
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^ragoediák különböző kifejléseit ’s ó'nem csupán hogy 
a’ legborzasztóbb , legrémületesbnek adja az elsőse
get, hanem megvetéssel szól azon tragoediákról, mely- 
lyek szerencsésen végződnek. Sőt még tovább megy, 
midőn azt mondja: A’ tragoediának, úgy mond, nem 
szükség a’, közszokást utánozni, sőt azt egészen el 
is mellőzheti; a' megindításra legczélirányosb ’s hat- 
hatósb eszköz minden beljegy nélküli személy, vétek 
’s erény teljes, sem jó sem rósz, hanem boldogtalan 
vakeset vagy hiba által.“ Ez által tanitják a’ hajdani 
költők az embereket megalázodásra , igy szoktatták 
a’ népet meghódolásra minden ellenmoudás nélkül, ük 
hathatósbnak vélték a’ világ’ hasoneseteit szinrehozni, 
mellyben az ember látja tulajdon esetét, mint korunk
ban igen józanul használt költészeti elégtételt, melly
ben az erény a’ vétek’ bukásánál minden esetben dia
dalmaskodik.

Hanem a’ mit a’ régiek rendeltetésnek, sossnak 
neveztek , az ránk nézve többé már nem létezik. Egy 
részről a’ keresztény vallás, más részről az újabb 
philosophía az emberi gondolkodásnak más irányt ad
tak ; ránk nézve a’ gondviselés, vagy vak eset nem 
bir tragicai hatással. A’ gondviselés csak jó végzetü 
darabokban létezhetik; a’ mi a’ vak esetet illeti, ha 
azt bár ki is valamelly mii elemeként veszi fel, mun
kája bizonyosan motiválatlan, száraz elmélkedés, melly 
minden kapocs nélkül ál l , a’ nélkül hogy tudná mi
ért végződik , csak hogy vége legyen.

Ha egyszer a’ vakeset megszűnt isten lenni, ak
kor tisztán bakó. Corneille vala az uj tragoedia’ al
kotója, ki mihelyt észrevevé azon közt, melly korá
tól a’ régi kort elválasztja, azonnal hozzá fogott 
eszméje kiviteléhez, Innét van, hogy Aristotelest oh 
vasva ’s elveit nyomozva, észrevevé, miként ha ezen 
nagy mester mindenekelőtt a’ vakesetet helyezi az 
emberek fölébe, megengedi egyszersmind a’ költőnek 
az embert tulajdon szenvedélyei által szerencsétlenség
be helyheztetni. Corneille el vala ragadtatva ezen új 
forrás fölfedezésén; alig hajlott meg előtte, azonnal 
minden lépte virágokkal vala behintve; elhatározá ma
gában a’ szenvedélyeket a’ kötelesség boldogtalanság, 
vallás, vérrokonság lánczaival összeköttetve, az ember
ben kitüntetni. Egy spanyol darab , Guillen de Caso- 
ro , ölve kivitelére legalkalmasbnak tetszők előtte; u- 
tánozá azt némileg, ’s tagadhatlanul egyike remekmű
veinek ; miután pedig szintolly egyszerű vala a’ mily- 
lyen nagy, poeticát irt, mellyben felfedezett kincsét 
a’ világgal tudatá, ’s mellyet Racine, fiatal kortársa 
olly szerencsésen használatba vett. Ezen poeticája ál
tal feláldozó azon elvet, melly eddigelé egyedül állt 
fenn ’s miszerint a’ főszemélyt nem külső, hanem 
benső, önmagából kifolyó ok által hagyá elveszteni.

A’ szenvedély lön tehát ezentúl alapja, vagy in
kább tengelye az újabb tragoediának. A’ helyett, hogy 
mint az előtt az csupán cselszövényűl vagy feloldásuk

használtatott volna, ezentúl fő és sarkalatos okfőlon. 
A szenvedély önmagának szülője ’s minden belőle foly 
k i, a’ szenvedély ’s valamelly akadály teszik az uj 
tragoedia’ két sarkát. Midőn Phédra Hippolytért ég, 
nem többé a’ megbántatott Venus az ki öt a’ szerelem 
kínjaira kárhoztatja, hanem a’ mostoha vér lobbaná- 
sa egy szép fiatal ember’ meglátásánál. Miután Cor
neille a’ tragoedia’ főelvéűl tekinté, hogy annak főe
leme a’ szenvedély,—Racine még tovább ment ’s ki- 
nyilatkoztata, mikent a tragoedia nem egyeb, mint 
a' szenvedély kifejlése. Ezen [módosítás első pilla
natra nem látszik nagy változtatásnak lenni; pedig 
nagy mértékben az, mivel elfojtja csaknem egészen 
a’ cselekvényt. A’ szenvedély akadályokra lelvén , 
miket megtörni ügyekszik, akár diadalmaskodjék, akár 
bukjék, mindig igen élénk ’s igazgató látvány; az el
ső akadály egy másodikat, egy harmadikat szülhet, 
’s a’ végén, midőn a’ hős a’ sok küzdés után kifá
radt ’s czélt ért , gerjeszthet a’ hallgatóban szánako
zást ’s rémülést. De midőn a’ szenvedély csak önma
gával tusakodva lép fel, mi történik akkor ? unalmas 
mese, hosszas beszéd ’sat. ’s az mit Racine annyi 
mondhatlan bájjal végeden mesterséggel ’s dicső köny- 
nyüséggel megkedvelteim birá. Racine kétségkívül 
remek műveket irt, de egyszersmind veszélyes isko
lát alapita meg, miután senki hozzá hasonlólag be
szélni nem tudván, fecsegéseikkel a’ hallgatókat 
elaltaták.

CVége következik.)

Ij i t e v <t t a v a.
Epen most jelent meg Gerenday József orv. doc

tor urtól a’ Magyar- és Dalmát-országi kígyók rend
szeres megismertetése, minőnél ezen osztályban alig 
kedveskedheték érdekesbbel a’ tudós értekező. T. ol
vasóinkat ügyelmeztetjük a’ jeles tartalmú műre, 
melly Pesten Heckenasí és Eggenberger könyárusok- 
nál 30 p. kr. kapható. A’ műhöz négy metszés is já
rul , ismertetésül az előfordulókra. Nem találjuk ér
dektelennek a‘ mű egy részecskéjét, t.i. a’ k í g y ó k  
i s m e r t e t ő  b é l y e g e i t  közölni.

A’ kigyók ismertető bélyegei belsők és külsők.
A’ b e l s ő k  azőéletműszerességekenalapulnak, 

tartósabb ’s bizonyosabb ismertető jegyeket nyújtanak 
ugyan minta’ külsők, de ezek inkább a’ családok, 
mint egyes nemek ’s fajok meghatározására szolgálnak; 
feltalálások pedig idő ’s több egyének veszteségével 
van öszvekötve.

A’ k ü l s ő k  szembetűnőbbek ’s könnyebben fel
találhatok , a’ nemek, de leginkább egyes fajok meg
határozására a’ legjobb sikerrel alkalmaztathatok.

Állandó ’s előkelőbb bélyegek gyanánt a’ követ- 
kezendőket lehet tekinteni:

1. Jelenlétét vagy hiányzatát a’ szemhéjak-, 
külhalljárat-, iny-, ’s állcsonti fogak-, marczonyok-,



paizsok- ’s paizskáknak , úgy a’ hátusó rész nyilas 
melletti sarkantyúnak, a’ szem előtti gödör-, és a’ 
fark csörgőknek.

2. Alkotását az egész testnek, melly ha hen
geres- , görgeteges-, orsódad- , öszvenyomott-, la
pított-, vagy egyenlő-é. A’ fő, ha háromszegletű-, 
tojásdad-, körkörös*, tompa- , öszvenyomott- vagy 
lapított-é. A’ fark ha összenyomott-, hengeres-, foly
tonos-, vékonyodott-, tompa- vagy tőrölt-é.—A’ fe
jen, állkapczákon, torkon, nyakszirten, háton, vagy 
talán a’ test alsó felületén is a’ pikkelyek ha hatfo- 
ku -, tojásdad, csűrlőded vagy négy szegüek , ge
relyeitek, laposak, simák é vagy inkább kúpos emel
kedésekkel bélyegezvék vagy ormoltak.

3. A1 pikkelyek fekvése ’s irányzata, ha azok 
érintik-é, vagy pedig lepcsénelten fedik egymást. A’ 
színezet szalaga *s foltjai ha hosszantiak- harántok 
vagy keringeltek-é.

4. A’ fark ’s többi test közötti arány és viszony, 
úgy a’ fej és hátat fedő pikkelyek között, ha mind 
a’ két rész hasonló pikkelyekkel fedve-é, vagy pe
dig a’ fő paizsolt, ha igen, akkor ezek többnyire 4 
rendben az orr paizstól kezdve az első kettőben ket- 
tő-keítő, a’ harmadikban 3 , a’ negyedik sorban 2 
van helyheztetve.

Kevésbé állandók:
5. Az egész test nagysága, hosszasága ’s vas

tagsága , a’ száj kitárása, pikkelyek ’s paizsok hosz- 
szan vagy szélesen való kiterjedése.

6. A’ has paizsok ’s fark paizskák száma. Ezt 
Linné és ő utána többen mint főbélyeget hasnálták 
a’ fajok meghatározására ; az újabbak méltóképen 
evvel nem elégedének meg, a’ főt takaró paizsok szá
mát ’s idomát tartják szemügyben azoknak meghatá
rozásánál.

7. A’ színezet ’s annak eloszlása külömböző ren
des ’s rendetlen idomokra.

Ezen bélyegek közül némelyek állandóan meg
maradnak, mint a’ részek jelenléte vagy hiányzata, 
azoknak alkotása, fekvése és iránya ugyanazon nyo- 
matot tartják , ’s nem egy hamar távoznak el rendes 
idomuktól. Arány ’s viszony elég hü külyegek, jól
lehet a1 fark és a’ test közötti arány néha csaló bé
lyegül szolgál, melly nem annyira a’ hibás alkotás 
mint az elő járt csonkításnak tulajdonítható ? mert bá
tor a’ fark vissza-pótoltatik, de eredeti rendes hosz- 
szaságát soha meg nem nyeri.—A’ többi bélyegek 
számtalan változásoknak vannak alája vetve. A’ test 
nagysága az idő kor és kisebb ’s nagyobb kifejlődés
től függ. A’ has paizsok és fark paizskák több vagy 
kevesebb számát az idő kor határozza. A’ színezet va
lamint a’ természeti legtöbb terményeinél, úgy itt is 
legkönnyebb, de egyszersmind legcsalóbb külyeget 
nyújt, melly időkor, nem, éghajlat és tartási mód

által leggyakrabban változik. Azonban bátor a’ színe
zet olly váliozó , de még is annak szalagok, sávo
lyok ’s foltokra való elosztása, azoknak helye ’s nyo
mata nem megvetendő különböztető jegyül szolgál a’ 
többi mellett.

A’ fellebiekből kitetszik, hogy nem.egy magá
nos bélyeg, hanem többek együtt határoznak, mely- 
lyek közül az egyik vagy másik hiányzatát vagy vál
tozékonyságát a’ többi jelenléte ’s állandósága, elég
gé kipótolja.

R  e n d s z e r  es f e l o s z t á s .
Minekelőtte az öszve-hasonlitó-boncz-tudomány 

a’ kigyók belső alkotását fedő leplet levonta volna, 
magát az egész rendet is, hogy melly he'y illeti a’ 
kiterjedt állatok országában, sokáig bizonytalan volt. 
Nem leend talán érdektelen azt röviden érinteni.— 
A r i s t o t e l e s  a’ véres állatok között többeket meg 
különböztetett. — Négy lábú tojók (rerga^oSa woroxa) 
nevezet alatt, mellyeket a’ négy-lábú szülők és ma
darak között emlit. A’ kígyókról csak annyit szól, 
hogy azokat a1 gyíkokkal, kikhez leginkább hason
lítanak , lehetne öszve kapcsolni, tulajdon állásokat 
határozatlan hagyván, — P l i n i u s  inkább polyhistor 
mint természet tudós, általa felállított elemek szerint 
a’ kígyókat a’ száraz földi állatokhoz számolja.— 
S z e v i l l a i  I s i d o r  Aristoteles rendszeréhez ragasz
kodva, a’ 4 lábú száraz földi állatok ’s a’ férgek kö
zött tesz a’ kígyókról említést. — A l b e r t  a’ N a g y  
az előbbeni nyomdokit követve, e*en czim alatt „Von 
den kriechenden Thieren, Schlangen und dergleichen 
Ungeziefer,“ 5 könyvre terjedő munkájában az a b c  
rendet követi.— G e s n e r  K onr á d  elkülönöziugyan 
a’ kígyókat a’ többi állatoktól, de határozott hely nél
kül száraz földi’s víziekre osztja fel őket.—W o t t o n  
azeiőbbenieknél szigorúbb az állatok elrendelésében, 
a’ 4 lábú szülők után a’ krokodilusok-, tekenősek-, 
békák-, gyíkok- és kígyókat magában foglaló közös 
osztályt 4 lábú tojó czim alatt 12 részre osztva ál- 
litá fel. A’ kigyók keverve av többiekkel külső idomu
kon alapult rokonságok szerint a’ 3 utolsóban emlí
tetnek.—A n d r o w a n d  U l y s s e s ,  Aristoteles híve. 
a’ kígyókat elválasztó a’ gyíkoktól, de állásokat ha
tározatlan hagyá.—R a y  önnön’s kora-beliek boncz- 
tudományi vizsgálataiból kiindulva, újra öszve kap
csolta a’ kígyókat a’ gyíkokkal.—L in n é  felléptével 
a’ természet tudomány ezen ágára is uj világ derült. 
Az ő átható lelke határozó meg a’ kígyókat magában 
foglaló osztály valódi állását már Aristotelestől is em
lített A m p h i b i a  czim alatt, mellyet a’ test mozga
tása szerént 2 rendre: a’ mászók (reptiles) és csuszák
ra (serpentes), oszta fel.
—La C e p e d e a’ mászókat 2 rendre: 4 lábú tojók 
és csuszákra osztja fel.



4. gx. P est,
Második HIRDETÉSEK. Julius 13án 1S39,

f é l é v .

f ig y e lm e z te té s
a’ Hazai ’s Külföldi Tudósítások és Hasznos

Mulatságok iránt.
Tiszteletteljes bizodalommal bátorkodunk t. ez. olvasóinkat ’s pártfogóinkat figyelmeztetni a’ 

félév* lefolytával, ’s alázatosan felszólítani: méltoztassanak rendeleteiket lapjaink’ további járatása 
iránt, akár a’ cs. kir. postahivatalok, akár egyenesen a’ kiadó-hivatalnál mielébb megtétetni, hogy 
mind a’ fölösleges nyomtatási költségektől fölmentessünk, mind t. ez. előfizetőink kivánatinak pon
tosan és haladék nélkül megfelelhessünk ; egyszersmind beküldetését kérvén v. a’ meglevő nyomtatott 
’s kiigazított ujságboritékoknak, vagy a’ hibátlanul tisztán leirt cziinzeteknek, mellyeken az utolsó 
postahely is följegyezve találtatik, hogy minden ebből eredő tévedést ’s hátramaradást elháríthas
sunk, mit, kivált midőn t. ez. Pártfogóink lapjaikat most e g y , majd más helyre kívánják járatni, 
legbuzgóbb igyekezetünk mellett is csak késedelemmel volnánk képesek eszközleni , miért e’ t. 
olvasóinknak legczélszerubb a’ kiadó hivatalnál (Zöldkert-utcza 498 sz. a. ház) tétetni megren
delésüket. Az előfizetési díj az eddigi mérsékleti marad: postán 10 v. ft., helyben házhoz küldve 
borítékkal 9 , boríték nélkül 8 v. ft. •£’ JV em zeti Ú jság1

kiadó ’s szerkesztő hivatala.

TRATTNER és KÁROLYInál Pesten 
most hagyta-el a’ sajtót:

MAGYAR ORSZÁGnak,
s a’ hozzá kapcsolt Tartományoknak mostani á l l  apót  ja

statistikai és geographiai tekintetben.
íV dik kötet, melly magában foglalja e’ következő M egyéket: Arad,  Békés, Bihar, Csanád, 

Csongrád, M árm aros, Szabolcs, Szathmár ,  Egocsa, T eines, Torontal és Krassó vármegyéket. 
Á r a  e* kötetnek 2 f. pengő pénz. A’ tittl. Előfizető urak ,  méltoztassanak, ha jó alkalmok 
akadand, e’ kötetnek elvitele v ég e tt, T ra ttner és Károlyihoz utasitni

JFényes Etele» *

A* hetenként h á r o m s z o r  megjelenő 
ATHEéYAEUM. és PIGYEEMEZÖ.
(1 ) T udom ányos, szépliteraturai és critical 

folyóírások* idei második félévére (78— 80 ív, 
TtyZo\tV.dX)mégfolyvást előfizethetni minden kir. 
postahivataloknál, valamint Becsbent.'Barkasy 
Im re udv. ágens ú rnál, 5 ft. 48 kr. p.p. A* kir. 
postáknak köszönetül h é t  példánytól egyet a* 
jánlunk.
________ Sehe de l , fö r iism a rty  , B ajza.

Hirdetmény.
(2 ) A’ magyar k irály i tndományosEgyetem 

kórházai számára 1053% rő f erős házi vászon5

109 rő f kékre festett vászon ; 96 rő f fehér bar- 
chet, és 118 rő f  szalma-zsákokra való vastag 
vászon k ivántatván, ennek kiszolgáltatása vé
gett folyó esztendei julius 29dikén délutáni 5 
órakor Pesten a’ H atvaniútezában lévő Orvosi
kar épületében nyilvános árverés fog tartatni. 
Mellyre az elszámlált vászon nemeket ki-szol- 
gáltatni kívánók ezennel olly módon hivatalo
s a k , hogy akkoron választás végett minden vá
szon nemből mustrákat magokkal hozni neter- 
heltessenek. Költ Pesten juh 6án 1S39. (3)

Hirdetmény.
(2) A* nagyméltóságú m. kir. udv. Kamara’



)(

rendeletébül hirdettetik  9 hogy f. e. aug. 5én a’ 
Bács megyében hefyzett ó-becsei királyi kam. 
szálfahivatalnál mintegy 1700— 2000 darab hibás 
10, 9, 8, 7, 6, és 5 ölnyi hosszú szálfa 25— 100 
darabnyi részekben nyilványos árverétés u t
ján készpénz fizetésért a’ legtöbbet Ígérők
nek el-fog adatni. Venni kívánók a' fen kitett 
napra ’s helyre reggeli 9 órakor inejelenni hiva
talosok. Budán Juh 4én 1839. (3)

Különösen elhirült 
Mosdóviz, úgynevezett Herczeg- 

ndviz
Bigot Jánostól P arisban .

(1) Hogy e’ csodás folyadék* 1 hatalmas sikere 
tapasztaltassék , szokott mosdás után jól fölkeli 
rázni a1 vizet, ’s vele egy darabka szivacsot meg
locsolván, azzal a1 bőrt egyenlően megnedve- 
sítni,  a1 nélkül azonban hogy elíörlenők ,’s igy a1 
bőr legkésőbb aggsági fehér, s ima,  tiszta és 
gyönge marad.De a’kiknek bőrükön dísztelen fol
tok vannak,azok a’nevezett módon napjában több
ször használják e’ vizet ,  hogy annál ham arább 
megmenekedhessenek a1 szeplő, pattanás, hév- 
bibircs vagy más fo ltok tó l, m ert e1 viz a1 bő
rön semmi tisztátalanságot sem szenved-meg.

Egy üvegcse1 ára 48 e. k r. ’s kaphatni 
Pesten juh. 1839.. L u eff M .

kereskedésében(hajóutcza a1 M inervához^ 3 )

A’ külföldön annyira elhirült 
Tiszta Kókusz dió-olaj-szoda-szappan

bőrkiütések t  foltok *sat. ellen , 
egészen f r is ,  hófehér,. ’s 6 nehezéket nyomó 
darabokban, alulirtnál mindig valódi minőség
ben kapható ; darabja 30 e. kr. Tuczet számra 
tevőknek  10 pct. engedtetik. Pest jul 1839. (3)

L u e f f  1Vh
hajó-uteza a1 Minervához*.

Jelentés.
(2) A1 neméit, magy. kir. udv. K incstár ren

delésénél fogva ezennel hírré té tetik : hogy né- 
melly a1 peklini kam arai uradalomhoz tartozó ha
szonvételek úgym int: a1 peklini korcsm a, a1 
mészárszékkel, é& bolttal együtt, mellyhez egy 
% holdból álló véteményesföld,! 1% holdnyi szán
tóföld, és egy 3% hold ré t tartozik , — a1 kosz- 
toláni pálinka, és korcsma házak ,  húsvágás- 
sa l,  t  hold kerti,, 17% hold szántóföld, és 4%

hold réttel e g y ü tt ,— nemkülömben a’ lipóczi 
korcsma szabad húsvágással, és hozzá tartozó 
% hold vétem ényes, 3 hold szántóföld, és 1 
hold ré tte l,— és utoljára a1 patacskoi korcsma 
szabad húsvágással, és egy holdbúi álló k e rtte l, 
28% hold szántó földdel, és 2% hold réttel,— e’ 
folyó év augustus Íjén tartandó nyilványos ár
verés utján lső novembertől kezdve 3 esztendő
re a’ legtöbbet Ígérőknek bérbe adattnak ;— a- 
zért az azokat kibérleni kívánók a’ fenn k ite tt 
napon a’ peklini kam arai számtortó hivatalnál 
elegendő bánat pénzzel délelőtti órákban meg
jelenhetnek. (3)

Jószág eladás*
(2 ) Alólirt felvagyon hatalm azva, hogy tek. 

nsFejérvármegyében Pesthez 4 órányira fekvő ré 
szént Puszta,részént jobbágy birtok eladása eránt, 
a’ venni kívánókkal értekezhessék. Melly birtok 
mineműsége következő : lö r  mintegy 345 hold 
allodialis szántóföldek egy tagban. 2or Ezektől 
el különözött m ás, és 3 holdat tévő szántóföld. 
3or 13 hold kaszálló. 4er 8 hold dezsma a láv a
ló szőlők. 5ör 36 hold tóbeli nádiás. Ezeken 
kívül szinte jobbágy telkek. A’ venni szándéko
zók az alólirottal f. e. sept. 26ik napjáig Váczon 
tartandó lakásán , a’ birtok mennyiségének 
’s minemüségének kim utatására szolgálló föld
abrosznak, ’s telek-könyvnek megtekintése mel
lett értekezhetnek. Költ Váczon jul. 3kán 1839.

Éliás Istváti* $. k. 
k ir. táb. ügyvéd , több nemes 

családok ügyviselője (3)

Pénzfolyamat: Bscs, ju l. 9én: 5 petes stat. kötelez. 
*07% j 4 petes stat. kötelez. 101%; 3 petes stat. 
kötél. 82%; I839ki stat. költs. 269%; 2% petes 
bécsvárosi bankóköt. 66%.

Gabonaár t  Pesten, jul. 12én pesti mérője, váltogaras- 
ban: tisztabuza 166 — 140; kétszeres 110; rozs 
100—90; árpa 85—80; zab 6 5 -6 0 ;  kukoricza 100— 
90; köíeskása 200.

üunavizállát: jun.30án: 10' ll"6"';jul. lén: 10' 10 "3"'; 
2án : 10' 11" 6'"; 3án r 1o' 11" 0'"; 4én : 10' 10" 6'"; 
5én; 11'5" 9'"; 6án : 1 1 '11"0'"; 7én: 11'10"0'"; 
8án : IV 6" 0'"; 9én r 10' lo"  9"'; lOén í 10' 2" 0"';
1 lé n : 9/ 6" 6"'; 12éor 9' 0" O'"; 13án: 9‘ 1" 0'"



Pest. 1839.

Szerda Julius* 1 Tea
5dík szám. 

•Hús őrlik félév.

Korunk szellemi fejlődése.
Az újkor a" művelődést tűzvén ki főirányául, az 

abban megfészkelő e l ő í t é l e t e k e t  ’s vad fana- 
ticzismust kitörle,— ’s ezen nagy érdemet a1 18ik 
század tulajdoníthatja magának, mellyben előszűr kez
denek szabadabban terjedni az eszmék, elsőbben kel
ni fel kivártatok ’s óhajtások a’ józanodé elméből ki
folyók , mellyeknek egyesek ellenszegülni eddigelé ké
pesek valanak. Olaszország művészei a’ görög és ró
mai műveket vevék mintául ’s uj nemeket nyújtónak 
a’ nemzeteknek. A’ francziak 14ik Lajos uralkodása 
óta kellemet és műveltséget terjesztének el Gibraltár
tól Dunnáig. Dunnától egész a’ Volgáig emelkedik fel 
a’ nép nagy Péter kora óta a’ művelődés első fokára. 
II. Fridrik és József Europa’ szivére, Németországra 
hátának. Europa nehány oktatót kűlde, kik néhány 
bölcset a’ világ más részeibe szoritának, mellyek ön
kényesség ’s butaság által a’ legalsóbb lépcsőn tespe- 
dének ; mig Washington és Franklin a’ republicanis- 
musnak tágasb menedékhelyet nyitottak. Még Euró
pában sem tisztulhatának meg teljesen a’ szépmű
vészetek minden külső durvaságtól ; a’ képzelő
dés a’ haladásnál mindenkor akadályokra lelt: Spa
nyolországban inquisitio, Francziaországban etiquette, 
Hollandiában ügyetlen ’s durva természetesség , An
gliában elmerengés, Németországban polgári háború , 
az egész északon költőietlen létei által. A’ deliség és 
pompa minden megrontó hibWal tűnt fel, de mégsem 
annyira veszélyes az egészre nézve mint a’ durva
ság és a lomhaság, melly más népeknél uralkodott. 
A’ finomult Ízlés szemlátomást hódolt a’ vallásnak. 
A’ pogányság minden borzalmival kelt fel, úgy hogy 
nem esztelenül vala feltéve azon kérdés , vájjon a’ 
vallások tömege nem ártott-e többet az emberiségnek, 
mint használt volna* A’ zsidóság sokat szenvede a’ 
kereszténység ’s mohamedanismustól, jóllehet mind 
kettő megvallá, hogy eredetét tőle nyeré. A’ keresz
ténység, kétségkívül a’ béke’ vallása, fájdalom több 
ellenségeskedő osztályokra szakadott e l , mellyek jog
szerűségét ’s meggyőződését fegyverrel valónak készek 
védelmezni, mihelyt abban korlátoztatának. A’ mohame- 
dana vallás szinte megbékithetlen felekezeteket szült.

Az uj kor Francziaország felforgatásánál ’s Was
hington elnökségénél veszi kezdetét. A’ franczia sta
tus felforgatás egyszerre ’s elhatározólag csak nem 
minden európai vallási ? polgári ’s házi viszonyoknak 
más alakot kívánt adni, ’s kiterjeszkedék Amerika vé- 
getlen terein , hol hatalmas művelőkre talált. A’ 
franczia - status felforgatás ott kezdődik , midőn 16- 
dik Lajos a’ rendeket összegyűjté, általok elődeinek 
roppant adósságát megsemmitendő. A’ keletkező za
varokat hasznára akarván a’ orleansi ház fordítni, a’

lelkeket az uralkodó bourbon ház ellen felizgató, hogy 
igy a’ régi thrón’ romjain, egy újat ’s magasat épít
hessen. A’ gyülekezet csakhamar a’ kiszabott ’s kor
látló határokon túlvágott. Ez valamint vele egész Fran
cziaország s Francziaországgal egész Europa a1 jövő 
nemzedékekre nem találának üdvösb hatásút, mint 
philosophus elveken alapított írásban feltett alkotvá- 
nyét. A’ gondolkodó fők ügyessége ’s törekvése ál
tal sikerült józan változásokkal egészen új rendszert 
alkotni az alkotvány körül, ’s Europa külső alakja 
mindinkább nagyobb változásokon mene át.

A’ mit a’ romai világ-uralkodás nyolcz századon 
át az emberiségnek bemutata, mind azt haiminczév- 
re Francziaország összeszoritá. Eleinte Francziaorszá- 
got aristocratiai monarchiának ismerjük, később mo- 
narchiailag alkoiványosnak, majd ismét democratiai 
respublicának mellyből lépcsőnként önhatalma által ma
gát egy Napoleon emelé k i, ’s császár lön. De Bo
naparte új császári házának engednie kelle , miután 
18ik Lajos a’ többi hatalmasságok segélyével beron
tott ’s ősi birtokát tőle visszaköveteld. Midőn Europa 
teljes felforgatása korában egészen csupán ezzel Ion 
elfoglalva, ’s a’ dolog viadalra került, Eszakamerika 
kezdé magát mindinkább bensőleg polgárszabadság, 
kívülről teljes függetlenség állal azon polczra emelni, 
melly még csak első lépcsője jövendő nagyságának. 
Háborúja ’s később azzal járó szerencséje a’ többi a- 
merikaiakkal is fegyvert fogata- Franczia forradalom ’s 
Amerika alkotványositása 1789re esvén, ezek választ
ják vagy inkább egyesítik az újkort a' legújabb kor
ral. Azon kor, mellyet a’ büszkeség ’s szégyen, gyö
nyör és fájdalom érzelmei közit korunknak mondunk, 
a’ franczia status-felforgatás és Amerika újjászületé
sétől Napoleon haláláig, ’s Peru és Mexico kisajátí
tásáig terjed (1789 — 1821ig.) Francziaország tarta
lomdús tanítást adott a’ világnak, miként egység, köz
akarat ’s alkalmas idő nélkül minden szép tervek du
gába dőlnek ; ellenben Amerika világos példáját ad
j a ,  hogy közakarat, lelkesség, character íeljesség 
a’ gyönge nemzetekből is óriásokat teremt. — Europa 
statusaira ’s jövendőjére nézve egyébként nagy befo
lyással bírt a’ franczia forradalom.

Korunk’ balesetének sajátságos bélyegei közétar
tozik, miszerint az újítások rendkívüli hirtelenséggel 
fogattak fel ’s hozattak létre. Minden a’ mi szellemi 
kifejlődést érdeklé, szőnyegre hozaték ’s nyilvánosan 
meghányaték, különös erő és lélek tündöklőit ki min
denkinek iratából, ’s mindenki azt hivé, hogy a’ tet
tek’ napja jelen van. Különösen a’ francziák fellelke
sültek valónak minden szép és nemes iránt, de ezen 
lelkesedés gyakran fanatizmusra tért át. — A nyilva- 
nyos oktatás’ korlátlansága, sajtószabadság, a ka-
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lendáriomnak termeszeire való visszaállítása, a’ pap
ság előjogai, a’ polgárok képessége minden hivata
lok elfogadására, az udvari szertartások, a’ pompás 
czimzetek, az öröklő érdemek, a1 nemzeti képvisele
ti rendszer, ’s népfelsőség—mindannyi fontos és nagy
szerű tárgyak, mellyek minden oldalrul korunkban erő
sen meghányattak, ’s némi ]hirtelenséggel rokonság
ban valának. A’ jót ’s szépet ugyan ismerni látszának 
de nem tudák a’ határt mellyen azt tulvinni lehetlen. 
Itt a’ demagógiái nyugtalanságok, amott az önkényes 
kegyetlenségek mindenkit felhatalmazni látszának szük
ség esetében erőszakkal élni. Sophisták titkos egye
sületeket alkotának, mellyekben az önkény ’s önszere
tet valának az egyesület’ főelvei.

A’ jó és szép hirtelen oltás következtében sehol 
sem fogamzott meg tökéletesen, ’s igy nem is hozha- 
ta egészséges gyümölcsöket. Az egyik rész mieden a- 
vultat eltöröltetni kívánt, a’ másik minden újítást ve
szélyesnek tartott. Azok kik eleinte sokat remélőnek, 
lassanként minden felett kétségbe esének; a’ legsze
rényebb folyamodók, később a’ legszilárdabb követe
lők lőnek. A’ tulfeszitést ellankadás követé, ’s min
denki kijózanodni vallja magát tüzéből. Csak kevés
nek jutott mélyen szivébe vésni az erény’s jog irán
ti örök hódoló^ : de egyszersmind a törvényes szabad- 
sag ’s jogszerű egyenlőség iránti szent tüzet,

»!’ f Mennie és a 3 rozsa  szerelnie.
Sötét éj vala. Homályos felhők lepék el a’ csil

lagos eget, ’s a’ kedves éj most buskomor lön. A’ 
fürdői óra már jelt ada a’ fürdőknek, ’s ezek a’ víz
ből kiszállva nyugalomra sietének. Egyedül én valék 
lenn , az udvaron sétálva a’ mélyen gondolkodó UI- 
rik költőnk titkos buja felett. Szakonként meg-meg ál
lek, hogy jobban kivehessen! a’ felettem levő ablak
ból kijövő tört hangok értelmét, mellyek gyakran ka- 
czajjaí vagy kísérletes hangoktól félbe szakitattak.— 
Nem sokára mély csend lön ismét, minden világ ki- 
alutt. Csak messziről hallám a’ sziklák ’s hegyek köz
ti dörgés moraját, ’s a’ puszta völgyben csakhamar 
osupán egy lámpa-világot pillanték meg. Mért azon 
csend körülte kérdém enmagamtól, mért olly egye
dül ’s mélyen elmerülve. ? Mért nem engeded magad 
át ó költő az álom édességének, hogy az éltetőd, nyo
moraid’ felejtettje legyen. Nyugtalanság lepett meg, 
mindig reméléin , hogy Ulrik gyertyáját eloltandja ,— 
végre kívánságomnak ellen nem állhatva, felmenők a’ 
szobájába vezető szűk lépcsőkön ’s kopogaték. O meg- 
nyitá , ’s szívesen fogada,—le akara ültetni, nem fo- 
gadám el ’s őt inkább sétálni hivám. Az akarat meg 
volt benne, de nem jöhete, mert úgy mond az éjjel 
betegnél kell őrködnie : Máriája beteg. Beteg ? kér
dem.— Nemde ön előtt különös, midőn alig két órája 
í'f vidámul ’s könnyeden látá; de a’ szenvedő kebel 
gsakran fájdalmait eltitkolja’s vidámul mosolyog mi

dőn szive vérzik.—Szomorúan hallám e’ nyilatkozó 
sát. — Szegény Ulrik—kiáltám fel önkénytelenűl.— 
Szegény Mari monda ő. Egy mellék-szobába veze- 
te, ’s ime előttem feküvék Mari, a’ tiszta angyal, szen
vedő vonásokkal, halvány arczczal. A’ látvány felett 
egészen elfogódtam; két köny gördült ki szemeimből. 
Ulrik megpillantá; hevesen szorita karjai közé, ’s ki- 
hurczolt. Hová?—kérdém. ,A’ zuhataghoz úgy mond 
—-’s mi elhaladánk.—O kínok tengere—kiálta egy
szerre Ulrik—az éj olly szomorú mint lelkem,pedig az a’ 
halálnál szomorúbb. Mért hogy a’ természet velem öl
ti fel a’ gyászt ? Mért hogy a’ hegyek viszhangozzák 
panaszimat? Vájjon az egész világnak kívülem is gyászt 
kell öltenie.“ — így Ulrik, a’ mély sötétség, néha a’ 
villámtól áthasiíva, ’s a’ természet ünnepélyes csend
je közepette , ezen hangok valóban szívhez, mélyen 
a’ szívhez szólónak.—E’ pillanatban a’ felhők nyílást 
engedőnek s felettünk a’ hold önté el ezüst sugarait, 
,,Üdvezlégy te sugár, a’ remény súgóra!“  mondám.

Rám nézve a ’ remény 6ugára soha többé nem 
világok A’ nappal követheti az é jt, fény a’ zivatart, 
de öröm 's gyönyör helyet keblemben nem talál, mert 
a’ kétségbeesés minden kinja dühöng benne ; éltem
mel szűnik meg emésztő kinja.

„Ne káromkodjál Ulrik, az isten jó és igazsá
gos ! “

,Igazad van, hisz az isten teremte' a’ természe
tet, pedig az olly szép, olly dicső, ’s már azért is 
kész volnék őt imádni, de az emberek ők, az emberek!

„A’kínok hasonlók a’ terhes fellegekhez: elvesztik 
erejöket, ha megoszolnak; rakd Le hű keblemre fáj - 
dalmidat ’s én azokkal visszaélni nem fogok. Mi bánt- 
hat ’s mi üldöz igy. Nem ismertetel-e , nem fogják-e 
fel becsedet ?

,Ha csak ennyiből állna,—úgy mond ő,mialatt 
felegyenesedék ’s arczán a’ bátorság ’s büszkeség 
tükrözők vissza magokat.

Egyszerre eihallgata ’s figyele.,Kiáltást hallék!* 
—Madár hang mondám.—,Nem, ő az—’s lakásába sie
te. Máriát még most is édes nyugalomban találtuk.

,Nem tudom mi okból de előérzet nyugtalanít, ’s 
a’ közelgő baleset elhatározásra késztet. íme fogad ez 
irományokat ’s szenvedéseimet ismerni tanulod.—Ke
zembe vevőm azokat, haza menők ’s a’ következőkép 
olvasék:

A’ nyűgöt’ egyik tartománya’ Iegdiszesb kerté
ben virult egy fiatal rózsa, földjének éke, ’s melly 
boldogságával naponként szépségét is gyarapodni lá- 
tá. A’ nap keltével őt üdvözlő, leszálltával tőle bu- 
csuzék, a’ harmat neki kölcsönző legédesb csepjeit, 
a’ szellő legnyájasban enyelge ő vele.

De ő sem a’ napot, sem a’ harmatot, sem a’ 
szellőt nem szerető; olly kedvtelí, ’s gondtalan voltő, 
élvező ’s szerető élvezni a’ jelent, nem ohajtá a’ hol
napot, mert ő rá szintazon gyönyörök várakozónak
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minden nap.—Azonban a' kelet legmelegebb tartomá
nyiból kiszálla fészkéből a’ fülemile 's bekalandozá a’ 
világot, ismerni tanulandó a’ világ szépségéit, gyö
nyöreit, édességeit, elhagyá ezért anyai fészkét, a’ 
dús lombokat, a’ viruló mezőket, az örök kékségü eget 
’s át engedd magát a’ bizonytalan jövendőnek. ’S a’ 
fülemile átrepüld a’ világot, nézve, hallva, eszmei
kedve, énekelve de semmihez nem nyúlva, nem áll
va meg sehol Egykor késő éjjel érkezek egy kert
be ; nyugonni leszálla ott, ’s a’ csendes természet őt 
eszmelődesre birá , ’s eszmélete legelsőbbcn is hazá
jára, anyjára ragadá őt. Haza kivánkozek, kétsze
res erőt érze magában ’s már emelkedni akara, mi
dőn egyszerre a’ játszi szellőtől elvitt illat’ ízlelése fel- 
ébreszté őt álmaiból. Mámorosán tekinte fel; mint a’ 
serdülő szűz az első édes csók izletében, ’s megpil
lantó a’ rózsát teljes bájában; a’ rózsa legszebb bája 
pedig állott öntudatlanságában, melly vele szépségét 
nem sejteté. ’S a’ fülmile a’ rózsát megpillantva, sze
relmes Ion belé. Eltűnt kedve, szemei becsukódtak, 
hangja elhalt, szive fájt ’s élet kedve elenyészék e- 
lőtte. De midőn elandaladásából felébrede , ’s a’ ró
zsát ismét szemei előtt látá , s érzé, hogy a’ rózsa él 
virul és neki virulhat, ó akkor mondhatlan boldogsá
gában felrepüle ’s közelebbről tekintgeté kellemeit: 
Színének feltűnő ’s kiváló csillámát , légi alakjának 
gyöngédségét. ’S mindezek látásánál felede mindent, 
feledé hazáját, anyát, a’ világot csak egy lényt lá
tott a’ kerekségen: a’ rózsát; csak egy gondolat fog
laló el egész valóját: tőle szerettetve lenni.

A’ rózsa alig vévé észre , hogy körülte gyönge 
madár röpkéd , szűkölködő toliakban, ’s megíöszta- 
tott hangjától, mert a’ fülmile bírta a’ szerénység’ lágy 
takaróját ’s nem énekelt nappal, a’ hangok tömkele
gében , ’s midőn a hajnal - csillag feltűnt összevond 
leveleit ’s elalvék. De midőn az éj láttatlan köpenyé
vel beterité a’ földet ’s homályt terjeszte el, midőn az 
álom minden idegen hangot a’ természetben elíojía, 
a’ fülmile, a’ csend és árnyék királya, érzé, hogy 
órája ütött, ’s elkezde énekelni. Eleinte játszian fu(a 
át minden hangjain a’ művész azon ügyes pongyola
ságával, a’ ki e’ zavar által akar épen kíváncsiságot 
gerjeszteni, ’s egyszerre ismét elhallgata. Ezen soha 
nem hallott hangokra a’ kertben minden éledni kez- 
de. A’ virágok első álmaikból felserkenének ’s elbá
jolva hallgatónak, egyedül a’ rózsa sajnáló édes ál
mát, mellyből szükségtelenül felvereték. ’S íme a’ 
hang ismét megszólalt ’s a’ légben elterjede, eleinte 
mélyen ’s panaszkodólag, csak hamar megpendítve 
a’ fájdalom legmélyebb hangjait, majd ismét a’ harag 
tompa moraját, a’ kétségbeesés szivszaggató hangjáig 
míg végre egy hosszú sóhajtásban elhala. ’S a’ hang 
megszelidüle, a’ dühöngő vihar lecsendesült, ’s va
lami túlvilági hangok, a’ boldogság hangjai szólamá
nak meg. Minden lény feltaláló benne tulajdon lel

két , mind  ̂egyik imádságát, szerelmét ’s minden ér
zetét. S a kertben minden virág még sokáig elragad
tatva volt a’ bájos csalogány éneke felett.

S a rózsa hallá a hangokat ’s leginkább el va- 
la ragadtatva. Sírt a siroval, örült az örülővei, ki
fakadt keserveiben , lecsendesült szende fájdalmiban. 
’S egy óra múlva midőn a’ csalogány a’ kertet átrepü
ld mindenkit mély álomban talála, csak a’ rózsát nem.

S a’ rózsa a’ nélkül hogy a’ csalogányt ismer
né, szereié őt.— S ez, midőn most csak tőle halla
ték, el kezde ismét énekelni, mondhatlan bájjal, úgy 
mint soha, ’s el éneklé neki életét, szerelmét, óhaj
tásig reményeit.

fV ege következik.)

A9 szom orújátékról uestheticai
szempontból,

C Vége.-)
Láttuk ótalányos vonásokban a’ szomorújáték 

eredetét, hatását ’s a’ nemzetek külön alapizlése sze
rinti módosításit} még csupán röviden azt kell érinte
nem mit lehet leginkább az ó valamint az újabb tra- 
goedíákból tanulni, melly irány az , melly a’ stúdi
ummal tanulónak kitüzetik, hogy necsak szabadon in
duljon ’s elméjével ide ’s oda csapongjon, hanem ben- 
sőleg meg legyen győződve a’ felől, hogy a’ jelen kö
rülmények közit színen , ez vagy amaz, minemü ha
tást gyakorolhat.—A’ szomorujáték korunkban egé
szen kiesek idealitásából} de mi után már annyiszor 
említve volt ezen szó, mi tehát ennek értelme ? Idea- 
litas alatt ne képzeljünk magunknak valami természe
ten kivül esőt, mellyben kevés vagy épen semmi a’ 
valóság, ’s melly életet mutat elő de nem a’ világét, 
hanem a’ költőét; az idealitas is valóságot kíván, de 
ezen valóság minden salaktól ment} az eszmék indu
latok, érzelmek, helyzetek, lélek-állapotok csak azon 
magasb fokai tartha'nak igényt a' kiemelésre, mellyek 
magokban nemesek, örökké egyek. Az idealitas ko- 
ránsem engedi meg a’ characterekre nézve a’ túlfe
szített képzelődést munkálodni, hanem valamint a’ 
drámaírónak szükséges drámája felosztásánál olly hely
zeteket előteremteni, mellyek nem csak önállólag ha
nem összeforrva ’s egy egészet teve is, a’ legérdekes- 
beket, nemesbeket ’s a’ fő czélhoz legalkalmasbakat; 
úgy a’ characterekre nézve is azon indulatok, érzel
mek fejtetnek k i, mellyek nem mindennapiak, mely- 
lyek a’ szív’ mélyébe vésvék , ’s onnét a költő által 
előidézvék. De úgy látszik az ószerü tragoediákban a’ 
characterek áitalányosak ’s minden character egy fajt 
ábrázol. Szeretném kérdésül föltenni, valljon aesthe- 
ticai szempontból nem magasabb s nemesebb-e. Há
rom órányira egy nemzedek eletet osszeszontam rit
kán eszközölhet a’ költő úgy , hogy azt haszna mel
lett egyszersmind költői becsére nézve is érdekesnek 
találja a’ müertő. Nem jobb-e’ itt általányosságra emel
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kedni, ’s vájjon nem-e ezen általányosság teszi főleg 
az idealitas bélyeget. — ’S ezek után vájjon mi az, nielly 
az ószerű tragoediák Studium alá vételét szorgosan ta
nácsolja, mi főleg az, mellyet belőle nem csak néző 
hanem különösen a’ drámaíró hasznára kivonhat? Er
ről is röviden, ’s ezúttal örvendek egyszersmind, hogy 
alkalmam van olly dolgokat elmondanom, mellyek fia
tal drámaíróinkra nézve vajha üdvös hatással bírnának. 
Véleményem szerint drámát, főleg a’ drama külsejét 
Corneilletől, Racinetől kell tanulni—’s legkevésbé 
Shakspeartől. Shakspeare, ki semmit theoriából a’ drá
mára nézve nem tanult, ki hatalmas geniusa által ih
letve, tulajdon világát ábrázolá, mellyben azonban min
denki tulajdon életét fölleli; még egyszer állítom 
nem alkalmas külsejére nézve stúdiumra. A’ hatal
mas elme nem ismert semmi korlátokat, minden esz
közöket mozgásba hozott, minden érzelmeket fellází
tott, hogy azokat lecsi lapítsa; középszerű elme ezen 
pályán nem haladhat; Shakspeare olly szabadságok
kal élt, mellyekben szinte nagy, úgy, hogy vitatko
zás alatt van vájjon nem-e hibáiban legnagyobb; de ezen 
szépségek, ezen hibákbani nagyság könnyen elcsábít
ja  a’ tüz-képzetűt ’s ki Shakspeart utánozni akarja, 
adja leggyöngébb felfogásának jelenségét. Egészen 
máskép van ez Corneillenél vagy Racinnál. Ezeknek 
csaknem minden darabjában olly harmóniát, kiszámolt 
egységet veszünk észre, olly sok életet, melly felet
ti szorgos búvárkodás agyában olly szép idomot fejt 
ki , melly ön világát valamint a’ kült is magában fog 
lalhatja. Corneille darabjai olly tiszták ’s átlátszók , 
olly egyszerűk, formára annyira öszevonvák, hogy el
ső tekintetre csaknem arra látszanak teremtve. Itt az 
olvasó nem vész el a' dráma tengerében, nem ragadta- 
tik el indulatitől, ’s nem kételkedik, itt kelle megáll
nia, vagy túl; szabad-e tovább mennie; mert Shaks- 
pearnél ’s utána többeknél erről misem találtatik. El
lenben a’ két nevezett franczia Írónak minden ereje 
leginkább ebben van központosítva; a’ mi belsejét il
leti , arról ez alkalommal nem kívánok szólni ’s álta- 
lányosan lehet mondani, hogy az mai Ízlésű közön
ségünknek nem a’ legédesben esik.

D a g u e r r e '  f  e s t e s  s e t e,
fParisi tudósítás szerint,}

Végre czélt ért kívánatéban Daguerre, ’s nem 
sokára világos leend előttünk , mit eddigelé megfog- 
hatlan csoda titoknak tartunk. A’ franczia kamra már 
biztosságra bocsátá a’ feltételeket, mik alatt Daguerr- 
től a’ titkot magokra is átruháztaíni kívánják. A1 fran
czia lapok egyébként az ajánlott summát csekélynek 
tartják , ’s meg kell allani , hogy tekintvén a’ felfe
dezés’ nagysze.űségét’s azon áthatlan titkot, mellyen 
az egész alapszik—a’ francziák’ nagylelkűségével tán 
nem egészen egyezik meg a’ művészt vásárimódon fi
zetni. Mert tudósok, művészek ’s műkedvellők egy

szivvel megvallják, hogy lehetlen tökéletesbet, meg
lepőbbet képzelni, mint a’ valóság ezen hű utánzását. 
— Arago közelebb az academiában félelmét nyilváni- 
tá, miszerint tán a' számos próbák, miket a’ felfede
zés magával hozott, csökkenteni fogják a’ művész’ ér
demeit, de félelme alaptalan volt, mert a legnagyobb 
természettudósok, mint Herschel, Forces, Watt, Pent- 
land nyilvánítók, hogy a’ közlött mutatvány, minden 
várakozásukat túlhaladó. Herschel a' többek köztt, ki 
hontársa, Talbotnak fáradozásiban élénk részt von: 
kijelenté , miként ennek próbái csak gyermekjáték , 
mig amazé csoda. — Mindebből kisül, hogy a’ német és 
angol természet tudósok, kik a titoknak nyomába 
akarván jutni, kizárólag ezüstét használónak — igen 
háladatlan utat törnek.

Egy párisi academiai tag, ki Daguerrenekcsak 
nem minden ábrázolatát látá, kinyilatkoztató, hogy 
az ábrázolatok’ meglátásánál, valami mondhatlan ér
zés támadt keblében, ’s ezt igy magyarázó meg; „Ha 
valamelly festést vagy ábrázolatot megtekimünk, a- 
zonnal tudjuk, hogy az előttünk levő tárgy nem va
ló, ’s hogy csak bizonyos feltételek alatt mondjuk azt 
hűnek , ’s a' művészetért sokat elnézünk. így például 
valamelly tájhoz soha nem áll teljes arányban vala
melly fa ; a’ festésen használt tárgyak nem valók ha
nem csak részarányosak; a távulságra nézve is a’ szí
neket kell változtatni, ’s az egész a’ csalódáson épül. 
Egészen máskép van ez Daguerre ábrázolatinál. Itt 
maga a’ természet tükrözi magát vissza. Ezt kisebb 
arányban látni, olly valami meglepő ’s jótékony ha
tású , mellyet az ember sokáig, igen sokáig képes 
érezni.

Játékssini napló .
A’ napokban érkezett Pestre B o g n á r  Ignácz, 

szász-koburg-gothai herczegi kamara-énekes, ’s u- 
gyanazon udvari színháznak első tenoristája, a ’ ma
gyar színházban vendégszerepeket adandó. Több éve 
már hogy e’ hazánkfia honából távozott, ’s most a’ 
legnagyobb örömmel siete hozónk , értvén körülmé
nyeink változását. Habár magyarul több éve már nem 
beszélt, azt mind a’ mellett is folyón ’s nemesen be
széli. Egyébiránt énekére nézve bátran kimondhat
juk több értők vallomása szerint, hogy hozzá fogha
tót a’ magyar színházban Wurdán kivűl alig hallottunk. 
Itt tartózkodásának ideje még bizonytalan ’s leginkább 
a’ közönség részvététől függ, mellyet mi annál kevés
bé vonhatunk kétségbe, miután egy jó tenorista’szük
ségétrég sinli ’s azt gyakran nyilatkoztatja: most van 
ideje ezen szükséget kipótolni.—Vendég szerepei so
rát f.h. 20án szombaton Beatrice di Tendában Orom- 
belloval nyitja meg, *s erre előlegesenis figyelmeztet
jük a’ t. ez. közönséget.

Az Eisenbahn f. é. 49ik számában egy furcsa 
czikket közölSchodelnéról,mellyet érdemes megolvasni.



r
Julius 17én £&39. 

f é l é v .

Sis I j könyvek.
E g g e n b e r g e r  J ó z s e f  és f i a  könyvárusoknál

P esten , a’ Barátok piaczán sok más ujkönyveken kívül, honi és idegen 
nyelven az itt következendők is m egszerezhetők. Cárok p. pénzben).
CSATSKO IMRE. Bevezetés a’ term észeti jogba és a’ tiszta általános természeti jog. 8-rét 

Győrött 1839. fűzve 2 ft.—
D r. CHELIUS M. J. Sebészség, mellyet előadási kézikönyvül kiadott. 3dik kötet, 8rét. Bu

dán 1839 fűzve 1 f. 40 kr. m ind a’ bárom kötet 5 ft.—
FÁY ANDRÁS. Terve a’ Fest-megyei köznép számára felálítandó takarék-pénztárnak. 8rét 

Budán 1839. fűzve 24 kr. finom papiroson 30 kr.
F E JE S  MIHÁL* Az Egri fürdők orvosi ’s helyirási tekintetben. 8rét. Egerben 1839. 

fűzve 30 kr.
GASPARICH K ILIT. Az Út Igazság és I let ,  vagy is a’ megváltó szelíd lelke szeretetben és 

igazságban, lső kötet, ^8rét. Pesten 1839. fűzvo lf t .  Előfizetés 2dik kötetre 1 ft.
G EH EN D  A Y  JÓ Z S E F . M agyar-’s Dalmátországi kígyók. 8rét Pesten 1839. fűzve 30 kr.
K IS JÁ N O S. Soproni E stvék literatúrai egyveleg, lső füzet. 8rét Sopron 1839. fűzve I ff. 

finom papiroson 1 f. 30 kr.
N yelvtudom ányi Pályamunkák 2dik kötet. 8rét Budán 1839, fűzve közpap. 1 ft. 30kr. finom 

papiroson 1 f. 50 kr.
P A P  IS T V Á N . Külömbféle prédikácziók ’s ezekhez alkalm aztatott Imádságok egy egész 

esztendőre, lső rész, lső  füzet 8rét Weszprémben 1839. fűzve l f t .
Dr. S C H E D E L  F E R E N C Z . Diaetetica elemei. 8rét Budán 1839. fűzve 30.
Dr. T A U B N E R  KÁRODAT Bírálati vizsgálat Hegel bölcselkedése felett. 8rét Pesten 1838. 

fűzve 40.kr.
D .TA LB N ER  K. Rövid leczke azEpigrammróI. Programma, mellyel az ágostai hitvallásnak’ gymna- 
siumában Pesten a’ folyó 1839ki év jun. 21 — 30ig tartandó nyilvános nyárfélévi vizsgálatokra a’ 
tudom ányok’ oskolák’ és ifjúság’ minden rangú pártfogóit tisztelettel meghívja. 4rét Pesten 1839. 
fűzve 2 0 kr.
D. TAUBNER K. A’ Iélekeszme bölcsészeti— történet— bírálati szempontból különösetek intettel H e
gelre. 8rét. Pesten 1839. kemény borit, kötve lft .  40 kr-

Viz gyógyrendszer, v. útmutatás miként kell használni a’ fris vizet mint gyógyszert embernek 
és baromnak^nyavalyaiban és sérelmeiben. Srét Pozsonyban 1839. fűzve 4 0 kr.

K IS B Á LIN T. Magyar régiségek. Srét Pesten 1839. fűzve 2 f. 12 kr.
S T A P F  JÓ Z S E F . Bibliai vagy is ó és új Testamentomi T örténet, melyet S tapf József 

Umbrus’ német munkája után irta Szaniszló József Szombath-megye. áldozó pap. (1)

§3“ A’ hetenként h á r o m s z o r  megjelenő 
ATHEJVAEIM és FIGYEEIMEZÖ.
(1) Tudom ányos, szépliteraturai és criticai 

folyóírások’ idei második félévére (78— 80 ív, 
rajzokkal)//!*?#/o/yr/ís/ előfizethetni minden kir. 
postahivataloknál, valamint Bécsben t. Barkasy 
Im re udv. ágens úrnál ,  5 ft. 48 kr. p.p. A’ kir. 
postáknak köszönetül h é t  példánytól egyet a- 
jánlunk.

Schedeli T*örHstn(irty, E ajza.

Hirdeímény.
(3) A’ magyar királyi tudományosEgyeteni 

kórházai számára 1053% rőf erős házi vászon; 
109 rőf kékre festett vászon ; 96 rőf fehér bar- 
ch e t, és 118 rő.f szalma-zsákokra való vastag 
vászon kívántatván,  ennek kiszolgáltatása vé
gett folyó esztendei július 29dikén délutáni 5 
órakor Pes?en a’ Hatvaniútezában lévő Orvosi
kar épületében nyilvános árverés fog tartatni. 
Meliyre az elszámlált vászon nemeket ki-szol- 
gáltatni kívánók ezennel olly módon hivatalo-



)(

sak , hogy akkoron választás végett m inden vá
szon nemből mustrákat magokkal hozni neter- 
heltessenek. Költ Pesten juh 6án 1S39. (3)

Hirdetmény.
(1) A ’ nagymélt. magy. kir. udv. Kamara1 

rendeletének következésében a1 máramarosi 
királyi kam arai igazgatóság1 részéről ezennel 
köz hírré té tetik : hogy a1 S z i g e t h  koro
nái városban fekvő uradalmi serház, szabad 
serfőzéssel, és annak m érésével, úgy nemkü
lönben a1 pálinkaház, a" szigethi uradalmi m é
szárszékkel ’s hozzá tartozandó S z tá ri, Opri- 
sánszki, K urpin, ésBáltin havasokkal, E g r e s  
nevezetű 60 szekér szénát megtermő lázzal, és 
Kőhát nevű legelővel együ tt, folyó esztendő 
jul. hónap 31kén Szigetben tartandó árverés ú t
ján a1 folyó esztendő november Iső napjától kezd
ve hat esztendőre, a1 legtöbbet ígérőnek fog 
á r o n d á b a  kiadatni;  azon világos megjegy
zéssel : hogy a1 kibérlőnek a1 mészárszék a1 
hozzá tartozandó havasokkal, és legelőkkel 
csak jövő I840ik esztendő november hónapja lső 
napjától kezdve öt esztendőre adattathatik által.

Melly haszonvételnek kivételére a1 licitál
ni kívánók a1 10 procentualis bánat pénzel ellátva 
«zennel meghivattatnak. (3)

ílaszonbérlés.
1. Nógrád vármegyében, Vácz városától 2 ’s fél 

óra távolságra fekvő,  ’s néhai T. Moysfalvai 
GyurcsányJózsef örököseit illetőbirtok, melly 
Alsó-Petény és éltül % órányi távolságra fek
vő Bánk nevű helységnek egész 44töd részből 
áll,  alkalmatos lakhellyel, számos gazdagsági 
épületekkel , több osztályú tágas majorságbéli 
belső telekekkel,nevezetes majorság,és számos 
dézmás szőílőkkel, szabad m ész-égetéssel, 
nagy lábas e rdőkkel , ’s több rendbeli fundus 
instructussal együtt e’ folyó 1839ik évi Sep
tember 23ik napján a’ Petényi helységben tar
tandó árverés útján , folyó évi minden szen
tek napjától kezdve 6 esztendőre haszonbér
be szabad kézbűi, együtt adatik ki.— Ugyan 
akkor ott,, ’s következendő napokban,  ne
hány szarvas marhák , mustra jubok, kocsik, 
gabona, ’s egyéb ingóságok szinte árverés 
átjárt eladandók lesznek.

2. Ugyan Nográd vegyében B.Gyarmattól 2 l/t 
óra távolságra eső , és szinte azon örökösöket 
illető curlalis P. Bodonyi birtok, melly 2 /% 
majorbeli házhelybűi áll, alkalmatos lakhely
b e !  , gazdagsági épületekkel és fundus-intru- 
ctussal együtt e’ folyó esztendei sept. 22ik 
napján Puszta-Bodonyban árverés utján szin
te c’ folyó lS39ik évi minden szentek nap
jától számítandó 6 esztendőre haszonbérbe ada- 
tik-ki.

3. Heves vmegyében ugyanazon örökösöket illető 
birtok , melly Eger városától egy óra távol
ságra fekvő Felső-Szolláth helységének V8 
részéből, valamint az evvel szomszéd Alsó- 
Szol láthi pusztának is egy tagban kihasított 
szintén Zs részéből, továbbá a ’ szinte szom
szédi,  s i rok i , kőhút i ,  pusztai, isten-mezei, 
szederkényi, pusztai, nad ujfalusi, szúhai ’s 
német-mező pusztai rész birtokokéul á l l , al
kalmatos lakhellyel, főbb rendű gazdagsági- 
épületekkel ,  és egész fundus instructussal 
együtt, e’ folyó 1839ik évi sept. 15ik napján 
Felső-Szofáthon tartandó árverés útján, szinte 
e’ folyó évi minden szentek napjától kezdve 
6 évre haszonbérbe adatik.— Ugyan akkor ’s 
következendő napokban ott néhány szar
vas-marhák,  mustra juhok,  gabona’s egyéb 
ingóságok is árverés utján elfognak adatni

Egyéb iránt addig is mind ezen ár\erések, 
mind a’ haszonbérbe adás feltételeit, és a’ 
jószágok környülménycs Összeírását a’ Nográd 
megyei jószágokra nézve, Ivóós Miklós fis
kális urnái, Nográd megyében kebelezett Gut
ta helységben;— a’ hevesi jószágokra nézve 
Mahovszky Antal físcalis urnái Gyöngyös tn. 
városában meglehet tekinteni.—  ( i )

Gabonaár Pest ’s niás vidéki városink piaczin pozsonyi 
mérője váltógarasban.

Búza. Kétsz. 1 Rozs it.i' Pa. Zab Kuk Kf1.
Ju], 2án Debrecz.en - 80 70 70 fiO50 — 35 —33 32 fi0|58 70 00

4én Ungrlivár - - 115 1 10 93 89 78 74 fi 0 5 fi 38 34 78 75 — —■
4én Mosony - - 12fi #8 80 08 80 08 fiS 50 4 fi 43 70 60 — —
5én T emesvár - 80 75 «2 — — — 10 — 32 — 441 — ——
5én Uj-Becse — <10 80 70 60 —— 25 — 35 30 45 40 ——
óén Arad - - - 80 — 65 — 00 — I32 -- 3b — 301 — — —
5én Pér* 85 80 75 — 65 --142 — 44 — 00 - 45 —
fián Komárom 102 9 fi 90 77 — 05 — 47 45 - 7 0 — —
fián Szeged - - 90 85 70 65 — --j 38 — 40 — 50 —135 —
fián Baja - - - 80 70 «0 53 53 — 37 — 56 — 5fi|- 47 —
fián Knrmocz - - — _ — — 99 94 80 74 58 54 — —

Pe»ten> jul.lGán j>e*ti m. - 1 05 140 120 110 99 90 Tő (ifi 64 99 99



H A S Z N O S
6dik szám.Pest. 1839.

S z o m b a t  J u l i u s ’SOán JHásodik, félév.

Idő* Jcomolystiga.
Első fűzért mikor kötőnek?
Első golyó mikor futott?
Előszer táuczra hol kelének?
Zálog játék hol játszato tt?

A h , rég i, messzeszállt időben ,
Nem érnek rá a3 mostiak,
Hol népek, majd a’ sík mezőben,
Majd hon vívnak a’ honfiak.

JJhlandból Aenntilides.

A* v a s ú t  túlér ól.
A’ vasutakróli fogalom, melly egy tizeddel ez 

előtt az életben tisztán technical utón lön előttünk vi
lágossá, kevés idő alatt óriási erő segélyével olly 
magasan á ll , melly azt a’ társalgási kötelékek sor
sát illető legfontosb kérdések ’s mozgások középpont
jává emelik. Az események ’s nézetek ez alatt villám
sebességgel haladénak ? azoknak számra, hatalomra 
’s elterjedésére nézve esztendőkénti megszámitása a’ 
lehetlenséggel határos ’s inkább a’ napok szerint tör
ténhető. Egyeseknél, valamint egész testületeknél, 
az ismeret határpontjai egymásután hirtelen túlhalad- 
tattak; részvétlenség, hihetlenség, ellenzés, gondol
kozás, engedés, részvételt szorgos felhevülés vég
re phantasticai szédülés mindannyi elemek, miken e- 
gész Europa a’ vasutak’ feltalálása óta keresztül ment. 
Nehányan az első sorokba nyomultak, kevesen tar
tották fenn a1 véleményt de a’ követők száma csak
hamar gyarapodék ’s rettentő nagy számú lön. Azon

sokszor tapasztalt igazság itt is valósul, miszerint a’ 
kik eleinte legjobban ellenzék létrehozását, később 
észretérvén , leghevesb pártolóik lőnek.

A’ négy világot átváltoztató találmányhoz mely- 
lyek irány, lőpor, sajtó’s Amerika felfedezése, járul 
egyszersmind a’ gőz használata ötödiknek; főleg a’ 
vasutaknáli alkalmazása által. A’ sokáig czélba vett, 
de ki nem vihető légbalom kormányzását kipotólák a’ 
vasutak. Mert emitt minden teher szinte elmozdítható, 
amott ellenben a’ roppant költség, ’s a’ tehernek kü
lön elszállítása emennél sokkal kényelmetlenebbé te. 
szí a’ válalatot. Mert ha mélyebb vizsgálataié veend- 
jük ’s technicai oldalát is megtekintjük, kiszámítha
tó miként egy mérföldet, hozzá számítván a’ megálla
podás szükséges idejét, tiz perez alatt túl lehet ha
ladni. A’ sebesség ezen fokához járulván a’ tehervi- 
tel ’s a’ nagy olcsóság, ezek olly rúgást tesznek nem 
csak az anyagi, hanem a’ szellemi világban is, hogy 
méltán állíthatjuk a’ négy fennevezett roppant talál
mány mellé. Mert ha feltesszük , hogy általányosan 
egy órára egy mértföld j ő , úgy a’ vasutak által az 
hatszorositatik. Ez által idő, de idő által az élet fenn
tartására szükséges napi költségek is leszállnak,—’s 
igy a’ vasutakon való utazás kényelmessége által nem 
csak vagyonosoknak, hanem különösen a’ szegények
nek is ajánlkozik. Mert minden túlzás nélkül kiszá
mítva, még a' kik gyalog járnak, sem költenek ke
vesebbet , mint vasutakon; mert mint fenntebb mon
dottuk, ha a’ legcsekélyebb úti költséget is számít
ju k , hozzá azon időt, mellyért már a’ szándékozott, 
helyen dolgozik, fáradság ’s ruha kímélést, 's a’ 
megbecsülhetlen időt, úgy vesztesség helyett bizonyo
san nyer.

A’ vasutak roppant hasznát e’ nehány szóba szó 
rithatni össze: ők a’ térbeli távulságot az idő közelí
tése által tetemesen megrövidik. Ezen egyszerű állítás, 
mellynek valóságát bizonynyal kétségbe senkise vo- 
nandja , tömérdek következményű , mellyet teljes ér
tőséggel áttekinteni ’s azt érdeme szerint megítélni, 
lehetlen. De még mindezeknél sem szabad megállapod
nunk , hanem tekintenünk kell azon hatást, mellyet 
a’ jövendőre gyakorol. Miután pedig a’ vasutak álfa. 
Iában még csak gyermekségöket élik úgy nagy kép
zelődés kell ahhoz , hogy az ember magának képze
tébe teremtse azon vasúti férfiasságot, melly tagad- 
hatlanul annak idejében beálland, hogy nagyszerű 
hatását gyakorolhassa. Példa leinkább világosit, ’s 
egy képet kívánok felállítani melly nem sokára való- 
suland. Lipcse, Dresda, Berlin, Halle és Magdeburg 
is terv szerint vasutak által öszeköttetnek. Mi hatást 
fog ez gyakorolni ? Azok a’ vasút vonalok szerint leg 
elsőbben is Lipcsében központosának. A’ közlekedés

D i l i .

A* lantos ajkiról 
Röpül a' dal 
Vegyülve éddel és 
Fájdalraival.
Dalának tárgyai 
Szűz szerelem 
'S  imádott drága hon 
Mind végtelen.

Tehozzád esdekel 
Könyűivel 
Szelíd szerelmedért 
Oh szűz kebel,
És olly hevülve zeng 
Ajkán dala 
Hogy boldoguljon a’ 
M a g y a r  h a z a ,—

A’ hős elszánva megy 
Csatáiba
Ha vész borúi főléd 
Oh szent haza.
’S kikíízdi fegyvere 
Ezrek lelett 
Boszúval és vérrel 
Győzelmedet. 

Keblemben tűz hévül 
’S magasra gyűl 
Az érted é g , hazám, 
Olthatlanúl.
En mindenem neked 
Felszentelem.
Dalom, konyám tiéd 
’S az fegyverem.

JTlutisz P ál•
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az összejövetel’s a’ városoknak tagadhatlanul egymás- 
hozi közelitese, mindegyiket tetemesen emeli. Dresda 
gyönyörű tájékaival, folyójával, szikla ’s szölló'ivel 
nem sokára Lipcse kapuinál fekszik. Társalgási vi- 
dorságban , élénkségben Magdeburg kétszeresen ha
lad ; szóval mindegyik város aránylag fekvéséhez, gaz
dagságához a’ legbiztosb előmenetelre számíthat.

De még mindig vannak hasznok elószámitandók, 
meilyek a’ vasutak’ létrehozatalát tetemesen ajánlják. 
Mág mind nem mondtuk el, mit nyer általuk az or
szág , a’ létesítő testület. A vasutak által a legna
gyobb kiterjedésű vásár létesíthető, miután a’ tért olly 
igen összeszorifja. A’ termesztmények magas ára sok
szor azon körülmény által eszközöltetik, miszerint ne
héz a’ termő földről a’ tárgyakat az emésztési helyre 
áttenni. A’ legfelségesb lithaui, porosz, thüringiai é- 
piiletfanemlik használatlanul maradnak, miután kevés 
helyre áttétethetők. A’ bessarabiai pusztákon a bika 
leöletik, szarva ’s bőre elvétetik, maga pedig húsá
val rodhadásba megy á t, miután nincs ember azt fel
emészteni. De még tovább is mehetünk: sok falusi 
gazda szeg ny marad, miután termékei nem kelendők, 
ellenben nagyobb városokban a’ a’ legbecsesbek. A’ 
vasutak által mindez megszüntetik ; a’ nélkül hogy 
sokkal több költségbe kerülne, 20 — 30 mértföldnyi- 
re is elszállíthatok. A’ vásárok tán leginkább a’ vas
utak’ megállapodásánál fognának alakulni, ’s a’ ter
mékek másodvevőktől így a’ fővárosba vitethetnének 
Az illy helyeken mulhatlanul az ár alacsonyabb , 
inig ellenben, a’ termék javul. — Még mind neme
ié». Hol vasutak vannak ott csak némi ipar mellett 
is , sehol élelem szűkét nem szenvedhetni. Áll az is, 
hogy a termékeknek illy sok oldalú szállítása mel
lett ára városokban leszáll mig falu helyen emelkedik,— 
"sigy mindkét osztály nyer. Ha mindezt összevonva, te
kintetbe veszszük még azon számithatlan tőkét, mellyet 
valamelly nemzet az időben nyer,’s azon élvezetet, mely- 
lyet a’ vasutak az életben nyujtanak:csodálkoznunk kell 
mért, hogy mégis vannak tartományok, hol minde
zek számba se vétetnek.

(Fölijíuttutih.)

fii le mile és «* rozsa  szerelnie.
(Vege.-)

A* nap felkeltével a’ rózsa azonnal fürkészd ’s 
átfutá sebesen a’ kertet feltalálandó benne szerelme
sét , a ‘ fülemilét, de nem találá. Már rettegni kezde, 
hogy a kertet unalomból elhagyá, midőn a’ fülmile 
lassudan közelítve hozá, nevét kérdé. Szava első hang
jára megismerd őt a’rózsa, ’s reszketve mondá: ,Ne
vem Gul.4—„O Gul, én szeretlek.“ —,’S a’ tied **— 
„Bulbul.44—,Ln szeretlek Bulbul.4—’s a’ két szerető 
egy csókba oldá fel szerelme’ teljes lángját.—Elra- 
g ad tatájukból szárnycsattogás által lőnek felébreszt
ve.—„Ismersz e engem?“ — hangoza titkon egy lát-

hatlan lény. — „Nem, mond a’ csalogány.—,De én 
ismerlek4—mond a rózsa, te vagy az, kire ezen kert’ 
őrizése bízatott. Alattad van minden jog és hatalom, 
akaratod lételünk alapja.4—„Igaz, de ismered e ezen 
kert szokásait is ?*4 ,Igen.4 „Ha egy virág ’s madár 
egymást szeretik, tudod-e, hogy ez megengedtessék, 
szükség egymással örökre összekötetniök. Akarod-e 
magad szokásainknak alávetni.“ —,Nem akarok sza
badságomról lemondani.* „Úgy azonnal hagyd el a’ 
kertet. *4—válaszola a’ szellem.—A’ fülmile kétség- 
beesetten tekinte a’ rózsára ’s távozni kezde. Távozá
sánál a’ rózsa elhalaványodék , lesüté fejét, ’s a’ fül
mile ennek látásánál távozni nem tuda.—,Távozzál* 
—mond a’ szellem. „Soha—úgymond a’ fülmile ma
gát a’ rózsa lábaihoz vetve. „Emeld föl fejed ó Gul, 
’s tekints szerelmesedre, ki örökre a’ tied. Érzem hogy 
éltem fele a’ tied, ’s távul (öled csak félig élnék. Mit 
ér nekem most a’ szabadság. A’ szabadság jótékony 
hatású a’ boldogtalanokra nézve. Veled örökre élni, 
boldogságom örökre megalapítja: ’s kifogna panasz
kodni a* boldogság’ örökké valóságán ?—,Ó Bulbul, 
légy áldott—mond a’ rózsa. Te ismét éltető-erőt adál 
belém: ha távozol, meghalok.*—,,’S igy tehát — 
mond a’ szellem—örökre egyesülve vagytok**—’s egy
szerre valami láthatlan kötelékekkel lelánczolva érzék 
magokat, ’s a’ szellem is el tűntmert  a’ levegő tisz
tább lön.

Az első ’s következő napok boldogságban teltek 
el. Boldogságuk a’ legnagyobb fokra hágott. A’ haj
nal első fényénél együtt ivák meg a’ könyeket miket 
a’ féltékeny harmat kedvencz virágára hullata, együtt 
láták a’ napot fölkelni, együtt leáldozni. Nap közben 
a’ fellegeket nézék, meilyek fejők felett elvonultak, 
majd halkan, mint az igaz utat kereső hajók, majd- 
villám sebesen, mint az isteni haragtól űzetett tünemé
nyek. Szemekkel követék a* csavargó madarak nagy 
csoportját, meilyek a’ levegőt áthasiták, ’s a’ fülmi
le ürvende hogy azt már nem kell többé tennie. Gyak
ran egy fű’ vizsgálása naphosszig elmulatáőket. Ezen 
olly egyszerű, szelíd , természetes, soha nem kicsa
pongó élet álmodozáshoz hasonlita, melly mindig csók
kal végződék. Szerelmes szemeik előtt mindenki 
boldog vala. Néha a’ zivatar ugyan megrendité őket, 
‘s boldogságok egét, a’ tiszta eget beboritá, de azért 
nyugalmuk ’s a’ remény megmarada, hogy majd egy 
szebb nap is rájok deriilend. A’ fülemile többé nem 
énekelt , ’s megköszöné a’ szellemnek azon lán- 
ezokat, mikkel lekötötte. Azonban idő folytában a’ 
szerelmesek mindinkább hozzá szókénak boldogságuk
hoz. Egyesülésöknek ugyan megmaradt kelleme, de 
nem újsága. Az első birtokban! elrészegülést csakha
mar szintolly édes mind csendes érzemény potolá ki. 
A’ szenvedély észrevétlenül helyet engede a’ nyájas
ságnak , valamint a’ nap’ égető sugárai a’ hold gyön
géd fényének. Azonban ezen átmenetei egészen ben-
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só' volt, a’ viszonyokban semmi vagy igen kevés vál
tozott meg. A’ fülmile még mindig szívesen enyelge 
Guljével, de most már repkedni kezde körűié. Mind 
a’ mellett is, midón a’ rózsa nappal (fényes nappal!) 
alvék ’s a’ fülmile szárny-csattogási ót felébresztek, 
elréműlt a’ fülmiiét olly távul látva magától. Szeren
csére Bulbul ezen ébredését mindenkor észrevevé, ’s 
azonnal hozzá repüle vele nyájaskodandó. Több na
pok teltek el igy. Mindig ugyanazon nyájasságok ’s 
deliségek ismételtettek, ’s a’ belső változás lassan
ként mutatkozni kezde, ’s képzetébe tünteté szép 
’s boldog hazáját, hol szülői családa utána vágyakoz 
nak , óhajtás kelt benne titkos és emésztő; és ének
le a’ fájdalom ’s panasz’ hangján, melly az egész 
virág-kertnek élvezetet nyujta; csak a’ rózsának nem, 
mert a’ rózsa benne a’ búhangjait fedezé fel, ’s el 
kezde sírni.

És a’ fülmile még sokáig énekle. A’ rózsa még 
sokáig sira.

Másnap felébredvén, Bulbul Gulttikadtan ’s ha- 
laványan találá ’s legelsőbben vévé észre , hogy a’ 
rózsa nem többé olly szép,— ’s utána azonnal ismét 
gondolá, hogy más napra már szinte kevésbé leend 
szép ;—’s ha el talál hervadni!

Minden nap nagyobbodék szomorúságok. Az egyik 
félt hogy majd kevésbé tud szeretni, a’ másik hogy 
kevésbé szerettetik. Több napon ’s éjen át tartott e- 
zen lélek állapot;—’s íme a’ fülmile szorgosban szét
tekintve , észrevevé miként melly virág mellett ma
dár van lelánczolva, mindenütt szomorúság ’s herva- 
tagság uralkodik. Egy nap megszólitá Gült ’s közié 
vele észrevételét, miszerint legszebb virágjaik elher
vadnak, legvidámabb madaraik elszomorodnak.. ’S a’ 
rózsa megérté őt ’s könyei megindulának. ’S a’ fül- 
mile mind tovább beszéle ’s bebizonyitá, mért hogy 
a’ madarak szomorúk ’s a’ virágok hervadnak. Mert 
nincs szabadságok— úgy mond ’s a’ rózsa lehajtá fe
jét 's még szomorúbb lön. Pe nem azért lón a’ rózsa 
szomorú , mivel szabadságát nem élvezé’, mert ő ön
tudatlanságában annak édenéhez sohasem volt szok
tatva; de mondhatlanul fájt neki, hogy ezt a’ fülmi
le észrevevé, ’s keble kínokat táplála. De ez a’ fül
miiét nem Iátszék részvétre felhini; mintha nem is vet
te volna fájdalmait észre; hozzá szokott a’ folytonos 
mozgáshoz, cselekvéshez; napontként távul vala sze
rette rózsájától.— S ime a’ fülmile ismét változék. Éne
kelni kezde, és pedig-a’ szerelem’ hangjain dalolt, 
szint olly édesen mint egykoron, midőn őt szerété. ’S 
a’ rózsa rnondhatlan boldog vala. Édesden merenge 
azon időkre, ’s visszatérni látá azon napokat, mely- 
lyek az élet’ legszebb korát teszik. Azonban fájdal
mas hánykodásokon kelle átmennie, midőn észreve
vé , hogy ezen szerelmi daloknak nem ő a’ tárgya, 
’s hogy szerette fülmiléje másért hévül.

,De mért nézesz annyit azon nefelejtsre ?*

,,Mert tetszik.“
,'S hogyan tetszhetik? Szépsége által? De nem 

vagyok-e én szászor szebb? Vagy illata által? De 
hisz az o illata gyönge, még nekem hatalmamban 
áll az egész kertet illatdussá tenni. Vagy fiatalsá
ga végett? Hisz ő tavaszkor szüleíék én a’ forró 
nyár alatt. Mért tetszhetik hát ?4

„Nem tudom, de én őt szeretem.“
,Ot szereted! ’s engem ?
„Téged; gyűlöllek.
A’ megbántott büszkeség minden érzeményei os

tromolták a’ rózsa keblét, a’ féltékenség minden kín
jai ,  a’ kétségbeesés reszketegsége dühöngtek keblé
ben. Érzé, hogy neki halnia kell, s ezen egy gon
dolat őt megvigasztaló. De ezen helyzetben dicsősé
gesen is akaró végezni életét ’s igy szólt :

,Nem akarlak erőszakosan visszatartani, mehetsz, 
szabad vagy.

A’ fülmile látván ezen elszánt nyugalmát a’ 
rózsának , magába szállt, ’s határozatlanul maradt. 
— ,:De- úgy mond-nem függ az egyedül a’ (e aka
ratodtól. En, itt maradásomra a’ szellemnek megeskü- 
vém.“ —,Hidd őt ide.‘—’S a’ szellem megjelenek, ké
résüket azonban meghallgatva , azt tőlök durván 
megtagadó.

,De ha együtt maradunk—szól a’ rózsa—meg 
kell halnunk.

„Halj megíf—’s a’ szellem eltűnt.—’S e’ szóval 
a’ rózsa halála el volt határozva. Mindinkább her- 
vada ’s a’ fülmile most fogó fel szerelme áldozatát, 
ki értté akar esni; de már késő volt, a’ rózsán se- 
gitni nem lehete.

• V ^  %
így ve'gződék a’ kézirat. Sejtés kelt fel agyam

ban. Rohanók Ulrik szobájába, hol kedvesét halva le
lem. Ulrik meglátva engem, fájdalmasan mosolyga. 
,A’ rózsa elhervadt—úgy mond ő.

„ ’S a’ fülmile?“  '
,Holnap.6

Francziából Sz. B-
Jfl ik v é s z  e t.

Magyarországnak, melléktartományainak és Er
délynek földabrosza ; legújabb kútfők után kiadta 
S c h e d i u s Lajos kir. tanácsos és a’ k. m. egyetem
nél oktató. Pesten, 1838. Eggenberger és Hecke- 
nastnál. (Karte des Königreichs Ungarn, seiner Ne
benländer, und Siebenbürgen’s; nach den besten Quel
len herausgegeben von Ludvig v. S c h e d i u s ,  k. 
Rath und Professor an der k. u. Universität. Pesth 
1838., in Commission bei J. Eggenberger u. G. Hec
kenast. ) Hegyek’ , folyók’ , utak’ ’s nevezetesebb 
helységek’ átnézető; Magyarország ’s Erdély’ földa
broszához kiadta Schedius Lajos k. tanácsos ’stb. 
Pesten, 1838 (Uebersicht der Gebirge, Flüsse, Stras-
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sen and vorzüglicheren Ortschaften; zur Karte des 
Königreichs Ungarn u. Siebenbürgen^ gehörig, He
rausgegeben von L. v. Schedius k. Rath und Pro
fessor. Pest, 1838.) Bildliche Darstellung der Grös
se, der absoluten und relativen Bevölkerung aller Staa
ten der Erde, nebst den bekannten Flaggen und Ko
karden ; zusammengestellt nach den neuesten Quellen 
von C. D e s j a r d i n s ;  Wien, 1839.

Schedius Lajos kir. tanácsos es m. k. egyetem- 
beli professor Magyarország’ es Erdély’legújabb, leg 
bővebb ’s leghitelesebb füldabroszának kiadása körü
li érdemeit legközelebb e’ két tábla’ közrebocsátásá
val szaporította, mellyek’ egyike, minta’ czimek mu
tatják , honunk’ általányos képét a' political felosztás 
részleteivel együtt láttatja; másika pedik a’ honunk- 
beli tetemesebb hegyek’, folyók’, utak’ ’s helységek’ 
kimutatását (de minden név’ följegyzése nélkül) ter
jeszti elonkbe. Mindenik tábla magyar és német nyel
ven van kiadva, ’s valóban csodálni kell azon pon
tosságot , mellyel egyik és másik magyar és német 
elnevezéseket csaknem mindenütt teljesen és hibátla
nul közli. Az utóbbihoz a1 legmagasb hegycsúcsok’ 
tabellaris kimutatásán kívül csatolva van a’ Duna fo
lyam’ rendszere is, vagy is a’ Dunába ömlő vizek’ 
általányos kimutatása az ausztriai határszéltől kezd
ve j e’ folyamnak a’ fekete tengerbe omlásáig.

Desjardins’ zászlós és lobogós, a’ színeknek és 
helyes elrendelésnek minden kecseivei csábitó táblája a’ 
geographusok’ és statisticakedveló'k’ osztatlan tetszé
sét megnyeré. Láthatni itt a’ földkerekség’ minden te- 
temesb statusinak birtokterületét, lakosi’ aráoylagos 
számát, különböző' hasnálatu lobogóit és rózsáit a’leg
újabb és leghitelesb adatok szerint. Kifogyhatlanok 
volnánk, ha e’ lapnak tartalmát kimeritoleg leírni a- 
karnók. Azért elég legyen magára e’ remek kézzel 
dolgozott táblára utalnunk. Kaphatni e’ táblákat Po
zsonyban Streibíg Károly műkereskedőnél, a’ Ventur- 
utczában 164. szám alatt.

r f
Oroszén* <*’ hernyóié ellen.

A hernyók köztudomás szerint a’ lepkékbő'l 
származnak, s mennyire kevéssé ártalmasok azok , 
annál több kárt okoznak emezek. A’ hernyókból 
lesznek lepkék, mellyeknek tojásaikból ismét hernyók 
bújnak elő. Innét főleg a‘ lepkékre fordittassék külö
nös gond. Ezeket kell minden módon kipusztitani, mert 
hol ezek nem léteznek ott hernyók sincsenek. Ezért, 
mielőtt meg tojtak volna, meg kell ezeket ölni, mert 
egyetlenegy lepke 500— 1000 tojást ad, mellyből 
mindanyi hernyó válik; egynek halála által tehát 1000 
hernyó pusztítható ki. A’ tojásokból kijövő hernyók 
eleinte nagyon szeretnek együtt maradni ’s ezért egy 
fészekbe vonják magokat össze; ez is egyszeri meg- 
ölésöket nagyon könnyíti. A’ fészkek illy módoni ösz-

szeszedése s eltiprása nagyon szükséges , különösen 
ha alkalmas időben forditatik rá gond.

A lepkék elpusztításául leginkább használhatók 
ragadós eszközök, agyonütés, vagy tűz és méreg 
általi megsemmites.—Hanemha egys2er már hernyók
ká leendnek, úgy következő eszközzel kell ellenök 
élni, hogy kevésbé váljanak veszélyessé, l)  Ráko
kat egy vízzel tölt edénybe kell tenni, ’s abban 5 —- 
6 napig hagyni ; a rákok benne megdöglenek, ’s a’ 
viz megbüdösül. Ezen vízzel kell a’ fákat ’s növénye
ket meglocsulni ’s a’ rajta levő hernyók elvesznek. 
— 2) Kendermagot kell egyes helyeken elhinteni , 
mellyeknek átható szagától a’ hernyók nem szenved
hetvén azt, távoznak. — 3) Ha a’ hernyók a’ káposz
ta földektől akarnak távoltartatni, úgy a’ bevetett 
föld körűi szinte kendermagot kell elhinteni, sőt egyes 
szemeket magába a’ földbe. Ha ez azonban idejében 
elmulasztatik, ’s a’ levelekre a’ lepke tojásokat rakott 
úgy azon leveleket, mellyeken a’ tojások vannak, lé
keli szakítani ’s eltiporni. A’ lepke tojásait leginkább 
jul lig aug. utójáig rakja és pedig a’ levél alsó felén. 
A’ tojások sárgák ’s mintegy gombostűfej vastagsá
gúak; mintegy 60 — 80 darab tesz egy krajczárnyí 
nagyságú csomót.—4) Ha a’ fákat a’ felmászó her
nyóktól a’ gazda megakarja kimélni, tövét papiros 
vagy viaszos vászon vonásokkal különböző helyeken 
beaggassa; ezen papirost kátránnyal kell bekenni, melly 
kátrányon megragadnak felmászásokban a’ hernyók 
a’ kátránnyal való bekenyést azonban minden harmad 
nap ismételni kell , mert a’ forró nap kiszárítja. 
Őrizkedni kell azonban, hogy a’ kátrány közvetlen a’ 
fahéját ne érje, mivel az mint minden zsir, a’ fa’ ki
gőzölgését akadályozza.

Journalistieai élet.
A’ Tageblatt’ f. é. számában a’ többi mende mon

da küztt ez is áll: ,,Az Athenaeumnak múlt első fél
évben 1100 előfizetője volt/* Tehát 1100 előfizető, 
hisz igy a’ Tageblat kedves Csatójának jövendölése 
csakugyan nem teljesült, miszerint az Atheneumnak 
buknia kell. íme ismét egy példa arra, hogyfogjameg 
egyik farkasa’ másikat.

JLiteratúrai ujdonságole.
A’ máj. 28kán tartott prímás’ beiktatása ünne

pén megjelent tisztelkedo versek közt költői becsére 
nézve leginkább megemlítendő a magyarok közt Jal- 
losics Andrásé, pesti kir. gymn. költészet’ tanítójáé; 
a’ latin nyelven írottak közül pedig Greschner Jáno
sé budai kir. tanítóé.

JB ej  t e t t s z ó .
Szép a’ vidéke, szebb a’ lakója, nyáron az élet I 
„ ’S élni ha vágyakozol, menj ’s ne temesd magad itt.

Ősi Tihany majd megmutatandja . ’s válaszol szódra 
Vízbe nagyon gazdag , majd ihatol sokat ott.
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Julius 20án k&39.

f é l é v .

Jelentés
a' Hetilapok iránt.
(1) Több tudakozódásokra aJulirt tisztelettel 

j e lent i , hogy a’ közelebb múlt június végéig a’ 
H etilapokra csak két előfizetési dí j ,  és öt alá
írás é ikezvén-be , e’ lapokat óhajtása szerint 
megnem indí that ta;  m iután pedig az aláírás
nak vég határ-idejéül f  é. September vége tűzef- 
ven-ki ,  tisztelettel kéri azokat,  kik a’ honi mii- 
tudom ány’ kifejlését még talán elősegíteni óhaj
tanák:  mélfóztassanak ebbéli szándékukat a’ 
kir. Postahivataloknál a’ fen em lített határidőig 
kijelenteni.— Az előfizetési feltételek követke
zők : félévre postán 1 ft ; kettős számú rajzok
kal 6ft. rajzok egyedül 3 ft p. p. Egész évre 10 
p. ftal előfizetők az 1S3Ski köttrtet  ingyen vc- 
endik. Eger, juh 12én !S39.

J oo János .
a’ rajzolás nyelv, tanítója. (1)

g j “ A’ hetenként h á r o m s z o r  megjelenő
J TMEJSTAEVJ1 es PIGTELuJIEZÖ.
(2 ) Tudományos ,  szépliteraturai és criticai 

folyóírások’ idei második félévére (78— 80 ív, 
rajzokkd\)még fo ly v á s t előfizethetni minden kir. 
postahivataloknál, valamint Bécsben t. Barkasy 
Imre ndv. ágens úrnál ,  5 ft. 48 kr. p.p. A’ kir. 
postáknak köszönetül h é t  példánytól egyet a- 
jánlunk.

Sehe del 9 V örösm arty  9 fía jsa .

Faszállitás iránti árverés.
(1) Pest vármegye évenkénti szükségeire 

1SG0 erdei öl kem ény tüzelő-fa k íván ta tv án , 
ezen egész mennyiség közárverés utján ren 
deltetett megszereztetni.— Minél fogva ezennel 
fölszólittatnak mindazok,  kik faszállitással fog- 
l a lkodnak, vagy a’ Duna és Tisza mentiben 
nagyobb terjedelm ű erdőkkel bírnak, mennyi
ben a’ fenntebb kilett  mennyiségből 1053 ölet 
a’ pesti Duna partra , 801 ölet pedig a’ szolno
k i Tisza partra szállíttatni kedvük,  és ezen vál
lalat tökélletes biztosítékául elegendő értékök 
is lenne, hogy e’ végre Pesten a’ megyeiház 
nagyobb termében folyó 1 S39ik évi aug. 19kén 
délelőtti 10 órakor másod Alispány t. Simon- 
tsits János úr ügyelete alatt tartandó árverésen, 
érték i ábapotjuk kim utatására szolgáló okira
tokkal ellátva megjelenni ne te rheltc tnének ,

biztosíttatván a’ fe lő l : hogy a’ szerződésben 
m eghatározandó módon szállítandó fa mennyi
ségért m indenkor egyenesen a’ tisztelt megye 
pénztárából késedelem nélkül ki fognak elégit- 
te tn i.— Egyébiránt a’ többi föltételeket árverés 
alkalmával s addig is bővebben meglehet látni. 
Költ Pesten juh 17kén 1839. (3)

Hirdetmény.
(1) T. n. Somogy vármegye részéről a* Mura- 

folyón K akonyánálállandó vám * hid részvényes 
társaság által készíttetni ohajfatván,  olly for
má n ,  hogy bizonyos esztendők u t á n a ’ közön
ségnek ingyen vissza adasson , ezennel felszol- 
littatnak mindenek,  kik akárnielly anyagból, 
de erős tartós és czélnak megfelelő hídnak é- 
pitéséhez járulni akarnak,  hogy f. e. aug. lső 
napján Kaposvárott megjelenjenek , és magokat 
első alispány urnái jelentsék. (3)

Hirdetmény.
(1 ) (109)V n.méltóságú m. kir. udv. K incstár’ 

rendeletéből ezennel közhírré tétet ik,  hogy e’ 
f. év Kisasszony hava 22kén Buda-Eőrsön a’ szo
kott reggeli, és délutáni órákban tartandó á r 
verés útján 314 darab két esztendső, 79 Öreg 
spanyol eredetű hágó kosok,  és 60 darab hí
r ük ,  nemkülömben 114 öreg a’ tenyésztésre 
még alkalmatos és 40 darab egy esztendősm e- 
rino anya juhok készpénz fizetés mellett fognak 
cl-adatni. (3)

Kor eladás.
(1 ) (108)A ’ főméltóságú m. udv. Kamarának

kegyesrendelése következésében t. Baranya vár
megyében kebelezett felső Mindszenti helység
ben 750 akó fehér, és 424 akó veres 1S3 tiktól 
kezdve egész a’ legutóbbi esztendeig term ett 
borok nyilvános árverés útján készpénz fizetés 
mel l e t t , a’ jövő aug. hónap 8dik nagján el
fognak adatni. (3)

K ü lö n ö s e n  e l l i i r i i l l

Mosdóviz, úgynevezett Herezeg- 
növiz

Elifjot Jánostól Parisban.
(2) Hogy e’ csodás folyadék' hatalmas sikere 

tapaszlaltassék, szokott mosdás után jól fölkeli 
rázni a’ v izet, ’s vele egy darabka szivacsot meg*
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locsolván, azzal a’ bőrt egyenlően megnedve- 
sítni, a’ nélkül azonban hogy eltörlenők ,’s így a’ 
bőr legkésőbb aggsági fehér, sima, tiszta és 
gyönge marad.De a’kiknek bőrükön dísztelen fol- 
tokvannak,azok a’nevezett módon napjában több
ször használják e1 v ize t , hogy annál hamarább 
megmenekedhessenek a" szeplő, pattanás, hév- 
bibircs vagy más foltoktól, mert e’ viz a’ bő
rön semmi tisztátalanságot sem szenved-meg.

Egy üvegcse’ ára 48 e. kr. ’s kaphatni 
Pesten jul. 1839. L uejf M.

kereskedésében(hajóutcza a’ M inervához^3)

A’ külföldön annyira elhirült
Tiszta Kókusz dió-olaj-szoda-szappan 

bőrkiütések , foltok *sat. ellen , 
egészen f r is , hófehér, ’s 6 nehezéket nyomó 
darabokban, alulirtnál mindig valódi minőség
ben kapható ; darabja 30 e. kr. Tnczet számra 
vevőknek 10 pct. engedtetik* Pest jul. 1839. (3)

L u e ff M.
hajó-uteza a’ M inervához,

Jószág eladás*
(3 )  Alólirt felvagyon hatalmazva, hogy tek. 

nsFejérvármegyében Pesthez 4 órányira fekvő ré 
szént Puszta,részént jobbágy birtok eladása erant, 
a’ venni kívánókkal értekezhessék. Melly birtok 
mineműsége következő: l ö r  mintegy 345 hold 
allodialis szántóföldek egy tagban. 2or Ezektől 
el különözött más, és 3 holdat tévő szántóföld. 
3or 13 hold kaszálló. 4er 8 hold dézma alá va
ló szőlők. 5ör 36 hold tóbeli nádiás. Ezeken 
kivid szinte jobbágy telkek. A’ venni szándéko
zók az alólirottal f. e. sept. 26ik napjáig Váczon 
tartandó lakásán , a’ birtok mennyiségének 
’s minemüségének kimutatására szolgálló föld
abrosznak, ’s telek-könyvnek megtekintése mel
lett értekezhetnek. Költ Váczon jul. 3 k á n l8 3 9 .

Éliás István , s. k. 
kir. táb. ügyvéd, több nemes 

családok ügyviselője (3)

Hirdetmény.
(3) A ’ nagyméltóságú m. kir. udv. Kamara’ 

rendeletéből h irde tte t ik , hogy f. e. aug. 5én a’ 
Bács megyében helyzett ó-becsei királ}'i kam 
szalfahivatalnál mintegy 1700— 2000 darab hibás 
10, 9, 8, 7, 6, és 5 ölnyi hosszú szálfa 25— 100 
darabnyi részekben nyilványos árverétés ut
ján készpénz fizetésért a’ legtöbbet Ígérők
nek el-fog adatni. Venni kívánók a' fen kitett

napra s helyre reggeli 9 órakor inejeíenni hiva
talosok. Budán Jul. 4én 1839. f3»

Hirdetmény.
(2) A ’ nagymélt. magy. kir. udv. Kamara’ 

rendeletének következésében a’ máramarosi 
királyi kamarai igazgatóság’ részéről ezennel 
köz*hírré tétetik: hogy a’ S z i g e t h  koro
nái városban fekvő uradalmi serház, szabad 
serfőzéssel, és annak m érésével, úgy nemkü
lönben a’ pálinkaház, a’ szigethi uradalmi mé
szárszékkel ’s hozzá tartozandó Sztári, Opri- 
sánszki, Kurpin, és Báltin havasokkal, E g r e s  
nevezetű 60 szekér szénát megtermő lázzal, és 
Kőhát nevű legelővel együtt, folyó esztendő 
jul. hónap 31kén Szigethen tartandó árverés út
ján a folyó esztendő november Iső napjától kezd
ve hat esztendőre, a’ legtöbbet ígérőnek fog 
á r e n d á b a  kiadatni; azon világos megjegy
zéssel : hogy a’ kibérlőnek a’ mészárszék a’ 
hozzá - tartozandó havasokkal, és legelőkkel 
csak jövő 1840ik esztendő november hónapja lső 
napjától kezdve öt esztendőre adattathatik által.

Melly haszonvételnek kivételére a’ licitál
ni kívánók a’ 10procentualis bánatpénzei ellátva 
ezennel meghivattatnak. (3)

Jelentés.
(2) A’ n.mélt. magy. kir. udv. Kincstár ren-* 

delésénél fogva ezennel hírré tétetik: hogy né- 
melly a’ peklini kamarai uradalomhoz tartozó ha
szonvételek úgymint: a’ peklini korcsma, a’ 
mészárszékkel, és bolttal együtt, mellyhez egy 
% holdbúi álló véteményesföld,! 1% holdnyi szán
tóföld, és egy 34/ s hold rét ta r to z ik ,— a’ kosz- 
toláni pálinka, és korcsma házak, húsvágás
sal, 1 hold kerti ,  17% hold szántóföld, és 4% 
hold réttel e g y ü t t ,— nemkülömben a’ lipóczi 
korcsma szabad húsvágássa!, és hozzá tartozó 
% hold véteményes, 3 hold szántóföld, és 1 
hold ré tte l,— és utoljára a* patacskoi korcsma 
szabad húsvágással, és egy holdbúi álló k e r t te l , 
28% hold szántófölddel, és 2% hold réttel,— e’ 
folyó év augustus Íjén tartandó nyilványos ár
verés utján lső novembertől kezdve 3 esztendő
re a’ legtöbbet ígérőknek bérbe adottnak;— a- 
zért az azokat kibérleni kívánók a’ fenn kitett 
napon a’ peklini kamarai számtortó hivatalnál 
elegendő bánat pénzzel délelőtti órákban meg
jelenhetnek. (3)

Budai lotteria: jul. 17én: 62. 31. 13. 23. 80.
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H A S Z N O S
7dik szám.

*Második, félév.

B i z t a t á s .
Ha szivduló veszély borong 
Öröm-napod felett,
’S agyarkodo szörnyetegek 
llémitik kebeled:
Élted vezérlőre talál—
A’ hű nemtő megetted áll.

Midőn sajkád a’ tenger’ hab- 
Dagályain repül,
’S kormány-vezető nappalod 
Homályba szendéről:
Fennen ragyog szövétneke,
’S derül léted’ vak éjjele, 
így pályád’ tömkelegjein 
Atküzdvc, vész után 
Uj élvezetre kitárul 
Kebled, szebb hajnalán';
’S a’ korszellem vezér je led ,
’S hazád’ lölde pihenhelyed 1

hakner Sándor.

A 9 v a s u t a k r ó l .
( Folytatás.)

A’ vasutakra nézve legmagasban áll előttünk, 
Anglia ’s Belgium. A’ nagybritaniai szigeten történt 
a’ gözkocsiknak vasntoni első áthaladása. Belgium is, 
melly a’ júliusi ’s septemberi forradalmakból kiüdülő 
tartomány, ifjúi erejét legelsőbben is azon czélra for- 
ditá, ’s legközelebb haladt Anglia nyomain. Ez az e- 
gyetlen egy status, melly a’ vasutak’ létesítését kü
lönös föladatává tévé ; ’s hogy a ’ Hollandiátóli sza
kadás által vesztett réveit, mellyek neki nagy hasz
not hajtottak pótolja, mesterséges utón kelle neki ah
hoz jutni.—Minden tartomány élénk részt vesz ezen 
mozgalmakban, csak a ’ minden keresztény statusok 
legszerencsétlenebbike, a ’ tévelygésekkel ’s halállal 
küzdő pyrenei félsziget ’s a’ lomha, nehezen mozdu
ló Dania marad mindezen szép vállalatok után hátra. 
’S most már többé nem agyrém, hanem közelgető va
lóság mutatkozik ahhoz, miszerint ezen világ rész 
lakói szomszédokká 's egy nemzetté alakuljauak , ’s 
majd csak ekkor lehet valódilag a’ vasutak roppant 
hasznát felfogni, ekkor valósággal azt európai szük- 
ségünek vallani.

Képzeljük azon időpont állását már jelenlevőnek, 
hogy vonásokkal lefesthessem azon következmé
nyeket , miket az kétségkívül előteremtend. A’ vas
utak által Europa mintegy Németország nagyságúvá 
leend. Egy illy nagyságú tér hat nap alatt beutaz
ható , *s mindazon éghajlati, termesztményi, ipar

’s nemzeti character változatosságot előtüntetné , mi
ket Europa magában foglal. Mi műveltséget ipart ’s 
szorgalmat mozdít ez elő. A’ szárazföld a’ ten » ér
rel szerepet cserél r többé nem az utóbbi leend a' 
közlekedés óriási eszköze , mig az első annak a- 
kadályzója, hanem megfordítva, a’ tenger leend a’ 
s z á r a z f ö l d  m e l l e t t  t e s p e d ő .  V a g y  i n 
k á b b  mindketten vetélytársak leendnek , mellyek e- 
rejöket egy más ellenében aczélozzák ’s nagyobbitják 
A’ gőzkocsi a* széles viruló mezőket, a’ hajó a’ tá
gas tengereket futja át; mindkettő Európának gazdag- 
ságot , jólétet, élvezetet hoz, a’ nemzetek’ melly köz
lekedése, a’ nyelvek ’s szokások mi elterjedése léte
síthető így. Az ember akkor mennyivel nagyszerűbb 
’s óriásibb iskolában neveltetik. Már most látjuk a’ 
tengermelléki városokban, mennyire mélyen hatnak 
népközlekedésre, műveltségre; ezen óriási eszköz , 
melly eddigelé csak a’ legszélsőbb csúcsait éré »’nem
zetnek, jelenleg annak legmélyébe is benyomul. Meny
nyivel szorosb leend igy egyesülésük, mennyivel erősb 
szövetségük. Mi rendkívüli hatású leend, midőn Ber
lin Párizstól 12 órányi távulságra fekszik, ’s midőn 
majd az éjszak a’ déllel összeölelkezik, "s Nápoly és 
Stockholm egymáshoz közelednek ; mindennek hala
sát sejteni; de kimutatni teljes lehetlenség; hanem hogy 
óriásinak ’s életteljesnek kell lennie , azt mindenki 
érzi ; épen úgy hogy eddigelé divatozott vámoknak 
’s útleveleknek bukniok kell. Mert tagadhatlanul az 
ezekkeli vesződ és bele kerül több napokba , ’s hogy 
ha igy egész gőzkocsi megvizsgáltatnék, mennyi idő 
vesziegeltetnék el. Mind a’ két korlátot a’ vasutakdön- 
tik meg. Tagadhatlan azonban, hogy ezen két akadály 
törvénytelen gátokat gördít az ipar ’s keresked* s ellen.A 
köz kereskedés szabadság’ feladata, miféléit a‘ legláng- 
eszűb férfiak tan kodtak tán tettleg oldatik fel a vas
utak által, miután nem marad hátra választás, mint 
kivánataiknak k o r l á t l a n u l  engedni. Hanem hogy 
ha a’ nemzetek közit ezen közfal leesik, mennyivel 
nagyszerűbbek következményei Annyi bizonyos, hogy 
a' nemzetek a’ v a s ú t i  közlekedés által olíy szo
ros egyesülésbe jövendnek, hogy visszavonás és egy- 
mástóli elszakadás leheílenné válik. Ezen értelemben 
a’ vasufskban a’ béke és nyugalom fentartásának leg
nagyobb biztosítását leljük. Ez azon pont, hol nagyobb 
térre kihatva, olly jelentőséggel birandnak, mi által 
az emberiség Iegmagasb czélaira hatnak. Általuk a 
nemzetek vaskapcsok által függnek össze s igy egy 
egész láncz-sorozatot alkotnak. Ha a legfőbb váro
sok Európában illy szoros egymáshoz! közlekedésben 
állnak, mi élet 's világ fog elterülni kevés évek alatt; 
az érdekek mennyi átvágó fonalai köttetnek nők* t 
semmiféle hatalom szét nem szakíthat.—Eddigele a’
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királyok miatt harczoltnk a’nemzetek, most a’ nép’ e'r-
tiekeiben fognak a1 királyok harczolni.

Mindezek után nemi fogalmat nyertünk a" vasu
tak fontosságáról ’s jelenleg tán bátrabban emelhetjük 
ezen fölfedezést a’ világot átváltoztató födöztetések’ 
legfontosbjai köze : de mindezek után felfogtuk egy
szersmind azon szellemi hatást, mellyet az egyesekre 
valamint egész nemzetekre gyakorol. Kérdés támad, 
vájjon a’ nemzetek s kormányok fontosságához mél- 
tólag ’s illú'leg fogák-e fel e’ tárgyat. Belgiumot ’s 
F j r a n c z i a o r s z á g  némelly próbatételeit kivéve, 
E u r o p a  csaknem minden statusai azt élettervnek 
’s egyik legfontosb haladás’ eszközének tekínték.

Francziaország Parist középpontjának tekintve 
négy nagy vasutvonalt aka.t alkotni, az egyiket Mar
seille, a" másikat Orleans, a’ harmadikat Havre, a’ 
negyediket Brüssel felé. A’ kamrák tavai ezen tárgya
kat ez évre halaszták, ’s jelenleg már a’ paris orlean- 
sí ’s versaillesi el van fogadva. Ugyanazon Arago , ki 
tavai olly hidegen szólt mellette, ez évben legforróbb 
pártolója lön. Egyébként, itt is, valamint a’ franczia 
kamrákban mindig magányos érdekek vivék a’ fősze
repet. A’ ministerium a* kamránál belát óbb lévén, miu
tán statusköltségre terveit nein épithefé, magányos 
társaságot alapita. Ez úttal sem maradt ki a’ cselszö- 
vény. így például Lafitte vállalata Havre felé vasutat 
csináltatni , a’ ministerium' vállalatai !̂fa! megbukék 
miután ez a’ Lafitte ház emelkedését rósz szemmel 
nézé. A’ törvényjavaslatok azonban csakugyan vitat
kozás alá jövének ’s némileg a’ legszorgosb kivárta
tok s szükségek kielégítve lőnek.

Angliában, hol a' szabad industrials erő na
gyobb kiterjedésű , mint Franeziaországban, valósá
gos csalás leend ha a’ kormány a' fő vasútvonalokat 
tulajdon költségein állítja fel. Az angol még a’ hasz
nos dolgok’ megállapodásából eredő dicsőséget ha az 
legkevésbé óin * is anyagi haszonnal összekötve, nem 
hagyja egy könnyen a’ nemzet birtokából kiragadtat
ok A’ status tehát itt más szerepet nem viselhete. mint 
a: válalkozók. ’s a’ közönség köztii mérleget teljes 
épségben fenntartani. 'S ezt mégis tévé. Miként fej
lődének ki ezen az utón a’ nemzeti erők , az általá- 
nyos átnézésben érdekelendjük.

Belgium, bár vele az ottan uralkodó indító esz
közeiben legkevésbé lehet kezetfógni, a’ vasutakra 
nézve ő érdemli a" koszorút. A’ kérdés ott természe
tesen határozókban lön status kérdéssé, miután a’ vas
utak által helyre akarák pótolni a Hollandia által el
vesztett csatornákat; mind a" mellett is dicsőségére 
szolgál mind a’ nemzetnek, mind a’ kormánynak , 
hogy a kor szükségeit ismerve annak forrása meg 
nyitását leginkább a' vasutak’ alkotásával akará ki
eszközölni. S habár Belgium a’ vasutak által mitsem 
nyer, sőt évenként a jövedelem alábszáll még sem

fogja abba hagyni vállallatát, melly az egészre mond- 
hatlan hasznot áraszt; ’s Belgium ezen hasznot máris 
érzi, ’s naponként mindinkább érzendi.

Poroszország szomszédságára nézve mindjárt 
Belgium mellett á ll, habár a’ vasutak körüli érdemeit 
illetőleg, azon helyet koránsem érdemli meg. A’kor
mány úgy látszik vagy teljes mértékben nem foga fel 
a’ vasutak roppant haznát, vagy elvből áll ellen a’ 
vasutak létrejövésének, mivel azoknak következmé
nyeitől tart. ’sat.

(Folytattatik.J

F t  tt z  u s.
Pest, jul. 12kén 1839. Alig mondhatom ki ne

ked az örömreszketegsége nélkül ezen szót: utazom; 
azt képzelem barátom, hogy ezen szóban minden ma
gasabb gyönyör-élvezet bennfoglaltatik, ’s kimondása 
által mindazon gyönyöröket kifejezem , mik keblem
ben élednek. Mi az mi engem e’ szónál ’s e’ szó való
sításánál olly inondhatlanul fölhevít; melly minden a- 
kadályokat, nehézségeket előttem könnyen megküzd- 
hetőkké varázsolj mi az a’ mi velem azt mondatja, 
hogy ha e" világot átutazom, ha e’ világot ismerem 
bájaiban s aljasság!ban, nagyságában, törpeségében, 
még csak akkor akarok élni, mi az, a’ mi velem 
mind ezeket mondatja ? A’ hév-e, melly keblem gyul- 
lasztja s új gyönyörök után vágyik, csapongó lélek, 
melly az örökös egységet megunva változatosság u- 
tán ohajtozik, vagy nyugtalanság, remény, hiúság, 
dicsvágy? Meglehet, hogy mindennek vegyiteké az, 
melly keblemet tűzre lobbantja, agyamban képzete
ket forraszt j de hogy én bensőkép nem érzem ezt, 
őszinte vallomásom. Utazni akarok, hogy ismerjem 
a világot, ismerjem az embereket, minden alakban, 
minden oldalrul, — e’ szép világgal akarok eltelni, hogy 
keblem azon ürességét kipótoljam , melly örökké ül
döz. Igen barátom én égek mindenért, mi szép ma
gas és dicső, ha e" tűz keblet kielégitni bírnám, úgy 
nagyra, igen nagyra volnék képes ; de kinek csak 
kebel adatott, az kétszeresen érzi semmiségét.—Az 
mi gyermekségem ótaálmodozásim édesité, ifjúságom
ban szorgalomra buzdita, most teljesült, en utazha
tom. Beutazom az egész világot, hogy lássak és me
rítsek , és minden tárgynál azt mondhassam, ismét 
egy része annak mit nem tudok. Parist fogom látni s 
benne egy lelkesült nemzet’ eltompulását. ’sat.

N e m z e t e t  f o g o k  l á t n i ,  melly dicső
sége t ö m e g e  a l a t t  l e g ö r n y e d t ;  ki  a z o n  
s z o m o r ú  ’s bus  merengésnek adá magát, hogy 
minden küzdése, minden fáradsága haszontalan tör
tént: itt, ezen helyen fognak érzelmeim a’legmagasb-* 
ta hágni, képzelődésemnek itt nyitok szabad tért, hogy 
ki dühöngjem , ki engeszteljem magam. S a’ szellő 
átviszen Londonba , igen Londonba barátom, hol 
ír gyanánt használ az angol levegő fellázadt állapotom-
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bah,enyhítői fogja sebeim, kilníti vérmesse'gem, ‘s azon 
nyugalmat, hideg megfontolást adja sajátul valómnak, 

- niellyet eddigelé nélkülözhetek,nélkülözném kelle.De el
ső lépésem Angliába tagadhatlanul elsőlépésem legyen a’ 
nyugalomra. Nem ismerve távúiról legjobban szere
tem az angolokat. Nem képzelődés az, mi ezen von
zódást irántok bennem költi, hanem valóság, mert mint 
ember, mint test és v ér, mint érzéki állat, nincs 
tökéletesb az angoloknál. Ha ismerni akarod őket, halld 
beszélni a’ parlamentben, ’s bizonnyal olthatlan lán
got érzesz magadban, a’ magadéit is igy beszélni hal
lani ; vagy akadod ismerni a* népet, menj Manches
terbe, Livverpoolba, Birminghamba s ismerni fogod 
őt, ’s szeretni minden alakban minden véleményében 
mert ott megvesztegetettetien önmeggyöződésből eredt 
véleményre ismersz. ’N hozzá nemzeti büszkesége, 
mely minden egyéb büszkeséggel a’ legkisebb rokon
ságban nincs, hozzá azon állhatatos szilárd lélek, melly 
a’ legnagyobb akadályokkal megküzd; a legnehezebb 
vállalatokat kivív.—’sat.

E g y  nagy ó c z e á n  f e k s z i k  E u r o p a  
’s a z o n  f ö l d r é s z  közit, melly telkemet a rég 
kívánt sulegyenbe helyezi, s e z e n  f ö l d r é s z :  
Amerika, 'sat, #

Miit ha elszántság' példája,
Azok kik az elmerült amerikai gőzösről, Pu- 

lanskiról megmenekültek, több érdekes de egyszers
mind rettenetes történeteket beszélnek, mik közti Rid
ge és Onslow kisasszony története egyik főhelyet érdé» 
mel. O egészen egyedül volt a’ hajón , ’s igy termé
szetesen az elsők közé tartozék kik szabadulásról 
gondolkodtak miután a’ katlan megrepedt; egyszerre 
azonban egy fiatal lányt pillanta meg, kinek védője 
már elveszett. Siete hozzá, őt kis csónakára segé- 
fendő, de a’ tolongásban elveszté őt szemei előtt, ’s 
mialatt őt keresné , már a’ csónak elment. Egy üres 
hordóval bátorkodók ekkor a’ sík lenserre bocsátkoz- 
ni , ’s nem sokára azután a" vizen egy nőt pillanta 
meg , a’ halállal küzködőt. Elhagyá hordóját ’s a’ nő
höz uszék , a’ hordót vele ismét elfogó ’s a’ nő épen 
az volt, kit akkor a’ hajón kerese *s nem falála. A’ 
lány ajánlá magát sőt kész volt meghalni, hogy ő 
magát a’ hordón megszabadíthassa, ő azonban feleié: 
együtt élünk, együtt halunk. Kevés idő folytával a’ 
hajó egy részéhez jutottak, melly őket biztosította 
volna de nemvala egy csepp vizök vagy enni valójok. 
— Másnap égnél ’s víznél egyebet nem látának; ké
sőbb száraz földet is megpillantanak, este fele azon
ban az ellenkező szél azt szemeik elől távolabbra vi- 
vé. Harmadik nap egy hajóra bukkantak, melly mi
dőn őket fölvevé , félig kiéhezetten , a’ naptól egé
szen elégetten valónak láthatók de azért eszméletö- 
ket el nem veszték ’s beszélének. —A’ férfi rettent- 
hetlensége , mellyel a’ veszélyben viseltetek, nagylel

kűsége, miáltal tulajdon életét a’ nőéért feláldozó, 
habár őt soha nem ismeré , a’ nőben a’ haladatossá
got a’ legnagyobb mértékben költé fel, melly mármi 
előtt a’ szomjúság ’s éhség kínjai beállottak volna, 
szenvedélyre méné á t, melly sehol sem ég olly heve
sen , mint a’ női kebelben. Részéről is a’ nőléleké er- 
sége, bátorsága olly érzelmeket fakaszta, iránta mi 
két elfojtani nem könnyű. ’S itt a’ vad hullámokon 
az őket könnyező félelmek közit, is a’ mindeneket 
látó isten előtt vallók meg egymás iránti szerelmöket 
’s kinyilatkoztaták hogy ha megszabadulnának , egy 
mástól nem válnak el többé , m után a’ balsors őket 
olly szorosan összesíté.—Megszabadulások után a' 
férfi jelenté megmentettjének , miként kötelességének 
tartja kinyilatkoztatni, hogy ő a’ gőzhajó elmerülté- 
vel minden vagyonát elveszté, hogy koldus idegen em
berek közti, ’s még csak egy ebéd előállítására is 
elégtelen ’s ezért egymástól válniok kell. Ezen szónál 
a’ nő könyekre fakada. Ekkor jelenté a’ nő neki, 
hogy legalább is 200,000 dollárnyi értékű birtoka 
van, melly őket boldogíthatja, ’s csakugyan a’ két 
hajótörést szenvedő a’ legboldogabb pár lön.

C r  o m  v  e l  1.
Cromvell Olivier a’ történet* azon személyei kö

zé tartozik, kik nevezetes és csak félig ismert sze
repet adónak a’ világ’ színpadán. Eletiróinak nagyobb 
része igen tökéletlenül adó elő élete folyását, ügy lát
szik csak egy sem birt elegendő erővel ezen hatalmas 
és tagadhatlanul különféle eleimeket magában záró ó- 
riást törpeségében is előttintetni. Véleményem szerint 
Cromvell magában foglaló a’legellenkezőbb részeket, 
vegyitéke valaa’ jónak és rosznak, erényeknek ’s a- 
lacsonyságoknak ; Europa zsarnoka ’s családa játszi 
lapdája , — megalázója minden udvarok’ követeinek, 
kinoztatott tulajdon gyermekétől, magába vonult ’s 
merengő, rósz versfaragó , egyszerű mértékletes ’s az 
etiquette rabja; lomha, szétáradó ’s homályos szónok 
de képes mindazon nyelvek’ beszélésére, mik által 
valakit elcsábíthatni, képmutató ’s fanaticus; gyer
meksége agyrémeinek hívője , rabja a’ csillagászok
nak, a’ túlzásnak ellensége, mindig fenyegető, ritkán 
felhevülő, szigorú megtartója minden vallási szertar
tásoknak ’s gyakran bizonyos óráiban azoknak csufo- 
lója; goromba'’s megvettetéssel viseltető családa, ’s 
hízelgő a’ papok iránt, kiktől rettegett; kitéréseivel 
lelkiismeretét megcsaló, minden bizonyos alap-lelkti- 
let nélküli férfi ő.

Cromvellnek van bizonyos életszaka, mellyben 
különös leikülete minden részeiben kitünőleg műkö
dik. Cromvell t. i. egy müvet készite’s azt játékszínen 
elő is adató, mellyben ő a’ koronáról ünnepélyesen le
mond. Lehet, hogy kémei által megtudó az ellene es
küit pártok egyesülését, vagy a’ nép zajgásából veve 
e’ vagy az csupán lángeszének hirtelen feltalálása ,
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nem (adatik: elég az hozzá, hogy ezen kiszámolása 
hatott, mert ő azon nyelven szólt a’ néphez, mellyel 
azt leginkább meglehet csalni. g.d.

Játékszíni napló.
Múlt eisó'j félévben, midón szinházunkat szaka

datlan figyelemmel kisértük menetében, szükségte
lennek tartottak okainkat előadni, mik ezen lépésre 
indítottak , bátorítottak bennür.ket ; a’ félév’ fogytá
val a’ játékszini bírálatokkal felhagyánk , ’s ismét el
hallgattuk az okokat, mik védelmünkre keltek volna- 
a* bennünket ostromló vádak ellenében. Mindkét eset
ben megvalljuk, ismervén közönségünk Ízlését ’s mű
veltségét, szükségtelennek tartottuk azon okokat elő- 
száinlálni, miket az úgy is jól ismer; most azonban 
a* tárgy ismét szőnyegre kerülvén , nem leend feles
leges elmondani véleményünket, mellybői világossá 
válik mit tartottunk akkor színházunk állapotjárói, ’s 
miként tekintjük jelen állását. — Serdülő intézetünk 
iránt minél nagyobb, minél alaposb részvétet ger
jeszteni , vala főirányunk; meg akartuk ismertetni 
külső ’s belső viszonyait, kitüntetni erejét, gyöngéit; 
erejének kitüntetése által kedvet véltünk deríteni a’ 
részvevő közönségben ; gyöngéi által világossá tenni 
miként azok múlok ’s a’ harmitozó részvét álial el- 
széleszthetők. Buzdítani akartunk; a’ lángoló akara
tot tetté érleltetni: igen ez vala fő ’s legtisztább szán
dékunk. Mennyire értük el ezt, nem akarjuk eldön
tés végett ítélet alá bocsátani; de hogy szándékunk 
tiszta vala, arról felelhetünk. — 'S felhagyánk szán
dékunkkal akkor midőn felhagytunk tudósitásinkkal? 
Koránsem; hanem tapasztalván birálatink iránt a" tel
jes közönbösséget ’s nem gondolást; észrevevén, mi
ként véleményeink gyakran félreértést szülének, né
mileg tántorodni kezdénk nem ugyan szándékunkban 
hanem ezen szándék’ eszközének kivitelében, ’s fel
hagyánk birálatinkkal, mellyek úgy látszik minden 
haszon nélkül írattak. Voltak azonban némellyek kik 
ezen visszalépésben meghidegülést sejtettek , ’s a’ 
nyilvánosság' kedvéért azt újra felvétetni javasiák. En
gedünk némileg a' véleménynek , s miután pesti lap
jaink közül csak egy ir birálatokat,némi ellenőrködést a- 
karunk felállítani, meilyben az ott kimondott vélemé
nyekre , ha azok a‘ magunkéival meg nem’ egyezné
nek , tulajdon észrevételeinket közlendjük. E’ végett 
minden müértőt felszólítunk, hogy ha ne talán el
lenkező véleményeit okokkal támogatva , közre ho- 
csátatni kívánná, tessék azt a’ szerkesztőséghez u- 
tasifani. Több müktdvell >.

E g y v e l e g .
A’ P. Tageblatt szerint a’ Beszterczebányán egy 

•zinház van készülőben’s építésére eddigi 2000f.együtt. 
Színház valamelly városban mindig civilisatio' jele ’s 
annak bizonyítványa, hogy ott a’ lakosok már nem

csak kávé- és sorházakban, nem csak kártya-aszta
loknál keresnek és találnak mulatságot, hanem szel
lemibb és nemesebb éleményekre is fogékonyak. E* 
tekintetből örvendeni lehet e’ beszterczebányai bírnék; 
kénytelen vagyok azonban más részről megvallani, hogy 
valahányszor hazánk’ valamelly nem magyar ajkú vá
rosában színházat hallok épülni, mind annyiszor ag
godalommal telik el lelkem ’s eszembe az ju t , hogy 
az idegen ajkuságnak ismét egy uj gyökere sarjad a’ 
magyar földön. Nem tartozom ugyan azok’ sorába, 
kik Árpád’ nyelvét minden erőszakos utakon terjesz
teni akarják, de azokéba igen, kik e’ nyelvnek ha
zánkban’! egyetemes virágzásától igen sokat várok, és 
annak előmozdítását polgári kötelességnek nézem, mind 
pedig hatóságoknál, kivált a’ városiaknál. Azért min
den szerencsét kívánva Beszterczebánya’ mivelődésé- 
hez, azon óhajtásomat fejezem itt k i, bár tegyen olly 
sebes haladást a’ magyar nyelvben, hogy azon szín
háziján , melly most a’ német nyelvnek készül, né
hány év múlva magyar előadásokat láthasson, és tor
nyaiból reggeleként, mint ez előtt 137 évvel, is
mét magyarul kiálthassa az őr : „Hajnal vagyon ! szép 
piros hajnal!“ Athenaeum.

(A’ rosszul sikerült mennydörgés.) Az edinburg
hi nagy színház’ gépelymestere nemrég fökéletesbiíni 
akará a’ mennydördést O harmincz, 24 fontos ál- 
gyúgolyót hordott össze s azokat egy targonczábafek- 
teté, meilynek egy kívülről vasszegekkel körülvert ál- 
gyutalpas kereke volt; e’ targonczát egy izmos szín
házi szolgának kelle kárpit mögött a’ deszkázaton ide 
’s tova tolni. „Lear király“ ismeretes szomorú játék a- 
daték, ’s a’ mennydörgés eleinte igen jó hatású volt; 
ámde azon pillanatban , midőn Lear az ég haragjá
val daczol, az uj Jupiter tonans a’ targonczát felfor- 
ditá ; a’ golyók a’ kárpit’ nyiladékán a’ szinpadra gör
dültek* ’s szegény Learnek köztük ideoda kelle ugrán
dozni, inikép szemfényvesztőnek a’ tojások közt. Vég
re a golyók az orchestrumba is eljutának s most a 
hangászokat is megszállá a’ szökdözés’ kórsága. A’ 
földszinti nézőket ezen uj égi háborúi rendszer annyi
ra mulattatá, hogy a’ hangos nevetésben egészen meg
felejtkezett Learről. (A'-ó.)

J'olyóhó 2 (ián bérlet folyam ban
először adatik

2F a  m ű

drama 5 felvo. Dumastól. Francziábol forditá 

I A G ¥  E L E K ,  
a' magyar t. t. költségén.

J e g y z e t :  a’ 6dik számbeli B e j t e t t s z ó :  F ü r ed .
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Második HIRDETÉSEK. Julius 2Jen M&39.

f é l é v .

Jelentés
a’ Hétilapok iránt.

(2 ) Több tudakozódásokra alulirt tisztelettel 
je le n ti, hogy a’ közelebb múlt junius végéig a 
H etilapokra csak két előfizetési d í j , és öt alá
írás érkezvén-be, e’ lapokat óhajtása szerint 
megnem ind ítha tta ; miután pedig az aláirás- 
nak véghatár-idejéül f  é. September vége tűzet- 
ven -k i, tisztelettel kéri azokat, kik a’ honim ú- 
tudom ány’ kifejlését még talán elősegíteni óhaj
tan ák : méltóztassanak ebbéli szándékukat a’ 
k ir. Postahivataloknál a’ fen em lített határidőig 
kijelenteni.— Az előfizetési feltételek követke
zők : félévre postán 4 f t ; kettős számú rajzok
kal 6 ft. rajzok egyedül 3 ft p. p. Egész évre 10 
p. ftal előfizetők az 1838ki költetet ingyen ve- 
endik. Eger, jul. 12én 1839.

J o o  J á n o s .
a’ rajzolás nyelv, tanítója. (1)

§3“ A’ hetenként h á r o m s z o r  megjelenő
J THEtJVsiEUJJ és TIG YE LM E ZÖ .
(3) Tudom ányos, szépliteraturai és criticai 

folyóírások’ idei második félévére (78— 80 ív, 
rajzokkal)weg-fo ly v á s t előfizethetni minden kir. 
postahivataloknál, valam int Pécsbent. Barkasy 
Im re udv. ágens ú rnál, 5 ft. 48 kr. p.p. A’ kir. 
postáknak köszönetül h é t  példánytól egyet a- 
jánlunk.

Schedel9 V örösm arty  , B a jz a .

Faszóllitás iránti árverés.
(2) Pest vármegye évenkénti szükségeire 

1860 erdei öl kem ény tüzelő-fa k iván ta tván , 
ezen egész mennyiség közárverés utján ren 
deltetett megszereztetni.—Minél fogva ezennel 
fölszólittatnak m indazok, kik faszállitással fog- 
la lkodnak, vagy a’ Duna és Tisza mentiben 
nagyobb terjedelm ű erdőkkel bírnak, mennyi
ben a’ fenntebb kitett mennyiségből 1053 ölet . 
a’ pesti Duna partra , 801 ölet pedig a’ szolno
k i Tisza partra szállíttatni kedvök, és ezen vál
lalat tökélletes biztosítékául elegendő értékök 
is lenne, hogy e’ végre Pesten a’ megyeiház 
nagyobb termében folyó 1839ik évi aug. 19kén 
délelőtti 10 órakor másod Alispány t. Simon- 
tsits János úr iigyelete alatt tartandó árverésen, 
érték i állapotjuk kim utatására szolgáló okira
tokkal ellátva megjelenni ne te rhe ltem ének ,

biztosíttatván a fe lö l: hogy a’ szerződésben 
m eghatározandó módon szállítandó fa mennyi
ségért m indenkor egyenesen a’ tisztelt megye 
pénztárából késedelem nélkül ki fognak elégit- 
tetni.— Egyébiránt a’ többi föltételeket árverés 
alkalmával ’s addig is bővebben meglehet látni. 
Költ Pesten jul. 17kén 1839. (3)

Hirdetmény.
(2) T. n. Somogy vármegye részéről a’ Mura- 

folyón Kakonyánál állandó vám - hid részvényes 
társaság által készíttetni ohajtatván, olly fői
mén , hogy bizonyos esztendők után a’ közön
ségnek ingyen vissza adasson, ezennel felszól- 
littatnak m indenek, kik akármelly anyagból, 
de erős tartós és czélnak megfelelő hídnak é- 
pitéséhez járulni akarnak, hogy f. e. aug. Iső 
napján Kaposvárott megjelenjenek , és magokat 
első alispány urnái jelentsék. (3)

Ili ide (meny.
(2 )(1 0 9 )V  n.méltóságú m. kir. udv. Kincstár’ 

rendeletéből ezennel közhírré té tetik , hogy e’ 
f. év Kisasszony hava 22kén Buda-Eőrsön a’ szo
kott reggeli, és délutáni órákban tartandó á r
verés útján 314 darab két esztendső, 79 öreg 
spanyol eredetű hágó kosok, és 60 darab ü- 
rü k , nemkülömben 114 öreg a’ tenyésztésre 
még alkalmatos és 40 darab egy esztendős me
rino anya juhok készpénz fizetés mellett fognak 
el-adatni. (3)

llor eladás.
(2)(108) V főméltóságú m. udv. Kamarának 

kegyesrendelése következésében t. Baranya vár
megyében kebelezett felső Mindszenti helység
ben 750 akó fehér , és 424 akó veres 183 Üktől 
kezdve egész a’ legutóbbi esztendeig term ett 
borok nyilvános árverés útján készpénz fizetés 
m e lle t t , a' jövő aug. hónap 8dik nagján el
fognak adatni. (3)

C s ő d ü l e t .
0 )  A’ temesi kir. kincstári igazgatószéki 

ülnök A l b r e c h t  János lső júliusban meghá
m o z o tt, melly hivatalt megnyerni kívánóknak 
a’ csődület megnyittarik azon hozzáadással, hogy 
folyamodó leveleiket legfeljebb 6 hét a latt, a’ 
fennevezett Igazgató- székhez béadni igyekez
zenek. (3)



)(

Haszonbérleti hirdetmény.
£1} Tekintetes Földváry família részéről 

köz hírré té te tik , hogy ns. Heves vármegyé
ben kebelezett Czibakháza m.városnál a’ Tisza 
vizén álló igen járatos hidjoknak vámszedési 
ju ssa , —  1840ik esztendő május 7tűl kezdve 
több esztendőre, nyilvános árverés útján áren- 
dába fog adatni.— A’ licitatio e’ f. e. sept lön  
Czibakházán lévén tartandó, erre az árendálni 
kívánók az illető bánatpénz’ ellátásával meghi
vatnak. (3 )

Hirdetmény.
(3) A ’ nagymélt. magy. kir. udv. K am ara’ 

rendeletének következésében a’ máramarosi 
királyi kamarai igazgatóság’ részéről ezennel 
köz hírré tétetik : hogy a’ S z i g e t h  koro
nái városban fekvő uradalmi serház, szabad 
serfőzéssel, és annak m érésével, úgy nem kü
lönben a’ pálinkaház, a’ szigethi uradalmi m é
szárszékkel ’s hozzá tartozandó S z tá ri, Opri- 
sánszki, Kurpin, és Báltin havasokkal, E g r e s  
nevezetű 60 szekér szénát niegtermő lázzal, és 
Kőhát nevű legelővel együ tt, folyó esztendő 
jtil. hónap 31kén Szigethen tartandó árverés ú t
ján a’ folyó esztendő november Iső napjától kezd
ve hat esztendőre, a’ legtöbbet ígérőnek* fog 
á r e ti d á b a kiadatni $ azon világos megjegy
zéssel : hogy a' kibérlőnek a’ mészárszék a’ 
hozzá tartozandó havasokkal, és legelőkkel 
csak jövő I840ik esztendő november hónapja Iső 
napjától kezdve öt esztendőre adattathatik által.

Melly haszonvételnek kivételére a’ licitál
ni kívánók a’ 10 procentualisbánatpénzei ellátva 
ezennel meghivattatnak. (3)

Jelentés.
(3) A’ n.mélt. magy. kir. udv. Kincstár ren

delésénél fogva ezennel hírré té te tik : hogy né- 
melly a’ peklini kam arai uradalomhoz tartozó ha
szonvételek úgym int: a’ peklini korcsm a, a’ 
mészárszékkel, és bolttal együtt, mellyhez egy 
% holdbúi állóvétem ényesföld,l l 7/a holdnyi szán
tóföld, és egy 34/s hold rét ta r to z ik ,— a’ kosz- 
toláni pálinka, és korcsma házak , húsvágás
sal, 1 hold k e rti, 17% hold szántóföldi és 4% 
hold réttel e g y ü t t ,— nemkiilömben a’ lipóczi 
korcsma szabad húsvágással, és hozzá tartozó 
% hold vétem ényes, 3 hold szántóföld, és 1 
hold ré tte l,— és utoljára a’ patacskoi korcsma

szabad húsvágással, és egy holdbúi álló k e r tte l, 
28% hold szántófölddel,és 2% hold rétte l,— e' 
folyó év augustus Íjén tartandó nyilványos ár
verés utján Iső novembertől kezdve 3 esztendő
re a’ legtöbbet Ígérőknek bérbe a d a t t n a k a -  
zért az azokat kibérleni kívánók a’ fenn k ite tt 
napon a’ peklini kam arai számtortó hivatalnál 
elegendő bánat pénzzel délelőtti órákban meg
jelenhetnek. (3)

Jószág árcndálás.
(3) A’ gróf Beleznay férjfi nemzetiség fel

ső dabasi jószága árendába való adása iránt 
te tt elébbeni határnap elm úlván, annak újab
ban leendő licitáltatására kitüzetik e’ f. esztendei 
augustus 27ik napja délutáni 4 óra a’ família 
D irectora T. Legrády Pál úr szállásán kecske
méti-kapu Giirtner házban, hol a’feltételeket ad
dig is meglehet tudni. £3)

Eladó szóló. A’ pesti kőbányai 
Úgynevezett ö r e g h e g y e n  (AItgebürg) kelle
mes és hasznos helyen fekvő 7% fertályból álló 
igen jó mivelésben lévő , rajta egy alkalmas kis 
épülettel és igen könnyen ’s kevés költséggel al
kalmazható pineze hellyel, úgy hozzátartozó kő
bányával ellátott s z ő l ő , szabad kézből minden 
órán eladó. —  A’ megvenni kívánók bővebb 
értesítést iránta vehetnek Pesten, Z ö l d k e r t  
u t c z á b a n  (j?c>{)íí>ad)er í ©ajje) 498 sz. alatt 
a’ „ H azai 's Külföldi Tudósítások(i szerkesztő 
hivatalában. 3)

Dunavizállás: julius 14én: 9 ' 311 9l///; 15én: 9* 3 "  0 '"; 
I6án: 9 ' 0 "  0" '; 17éri: S' 7" 3" '; 18án : 8' 4 "  3'%  
19én : 8 '1 " 6 " ' ;  2 0 án : 7 ',U " 6 '" ;  21én: 8' 1 "  ö '%  
22én : 8 '3 " 0 '" ;  23án : 2 "  0y,/; 24kén: 7 '1 1 "  6 '"

Gabonaár Pest ’s más vidéki városink piaczin pozsony 
mérője váltógarasban.
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II A S *  M O S
Pest. 1839.

S z o m b a t  J u l i u s ’S 7 én

8dik szám. 

•JflásodiJe felév.

E g y  léét s z ó  aC h e r n y ó ié r ó l .
Hazánk’ nehány tájékain e’ folyó 1839 észt. 

kimondhatatlan számmal tenyészett e’ féregnem, ’s 
pusztításában a’ sáskáétól csak annyiban különbözött, 
hogy az a’ mit csak ér , és lehetséges, e’ pedig e- 
gyedííl a’ gyümölcs, és erdei fákat rongálta, ’s pusz
tította. Azonban reményijük, hogy plántáink mentek 
lesznek tőle. — Öröm volt tavasz elején a’ virító liget
ieket nézni, — melly szomorú ellenben, midőn alig két 
vagy három hét múlva azokat ismét téli gyász színbe 
öltöztette az egész erdőt, kivált nálunk Zsámbékon, 
’s annak környékeiben hol valamelly különös alkalmat
lanság nélkül megjárhatatlan szövevényes hálóval be 
fonyta, megfosztván végre a’ fákat minden leveleik
től. A’ panasz nagy ellenök, egyik siratta szép re
ményt mutató gyümölcs bimbajit — másik az általa 
meggyengitendő fát-más ismét az elveszendő guba- 
csot,—de vallyon az emberre nézve nem okoznak-e 
ezen férgek több hasznot, mint kárt ? ezen kérdést 
kívánnám némi fejtegetés alá bocsátani.

A’ hernyónak tulajdona, hogy mérges , és ter
mészete szerint a’ mérget különösen a’ levegőből szív
ja be, (valamint egyébb némelly mérges álatok, mely- 
lyek nem annyira magokban, mint a* levegőből fel
szedett méreg által mérgesek) mi annyiból is bebizo- 
nyodik felölök, hogy télen által némi apró madárkák, 
bár ritkán , de ollykor mégis csipegetni látszatnak a- 
zon tojáskákból, mellyekből hernyüvek kelnek ki, de 
őket akarva meg nem eszi,— mérgességét ki mutatja 
egyenesen a’ madárkák iránt,—mi' én nem egyszer, 
hanem gyakran tapasztaltam, mint hogy a’ hernyü- 
ves erdőkben legelésző marháknak majd egész a’ vég
ső veszedelemig feldagada már szájok, majd egyébb 
gyomorbeli bajokba esének , a’ megmászó, vagy ta
lán fa levéllel elis nyelettetett hernyüvek miatt, — ’s 
mit mondjunk azon erdei legelőkről, mellyek egészen 
be fonynak valóban nem csak az emberi ábrázatnak, ha
nem kéznek is alkalmatlan fonalaikkal, hálóikkal ?—a7 
marháknak tehát veszedelmesek : de csak annyiban, 
mennyiben őket, vagy az általok meg vesztegetett fü
vet le nyelik; ’s így vallyon nem volna-e szükséges 
némi rendeléseket tenni a’ hernüves erdei legeltetés
ről ? Azonban az emberekre nézve ítéletem szerént 
több hasznot mint kárt okoznak mint hogv: a) A’ 
íellyebb mondottak szerint azon mérget melly a’ le
vegőt bemocskolhatná , magokba szívják, ha pedig a’ 
mérges levegő járásiján ki maradnak, azon tájon több
nyire némi nyavalják ütnek k i, b) tudva van, hogy 
a’ plánták, de különösen a’ gyümölcsök már bimba- 
jikban , mennyire magokba szívják a’ mérges levegőt 
—ök tehát valamelly Isteni gondviselésből megemész
tik azon gyümölcsöt melly később több ’s talám ra

gadós nyavalyára adhatna alkalmat különösen azon 
esztendőkben, mellyekben kevés a’ tiszta eső, ’s a’ 
levegőt tisztitó, villámlás menydőrgés—ellenben nagy 
a’ hőség, és poshatt forróság. — íme tehát a’ kegyes 
és legbölesebb Mindenhatót még az utálatos férgek
ben is imádhatjuk !

Erre czélozni láttszatik a’ fellyebb mondottak sze
rint az is, hogy minden veszedelmes álatoknak van
nak őket hatalmasan pusztító kiváncsi ellenségeik, de 
tudtomra a’ hernyüveknek melly n e k i k  közönsé
gesen árthatna az Isteni gondviselésen kívül,—van
nak ugyan ellenek javalatok de mind azok többnyire 
csak arra mennek ki, ,,füstöld-meg, locsold-le, avagy 
fogd meg, és tipord össze őket“ ezt pedig tenni olly 
helyen hol ezer holdra menő erdőkben számosabbak a’ 
fa leveleknél, lehetetlen ;—sőt mi több, láttam már 
több embert—sőt marhákat is a’ kemény telekben 
megfagyni, azontojásotskák pedig, mellyekből ők lét
re kapnak, a’ legszigorub telekben sem fagynak meg; 
elfagy a’ fa mellyre le vannak rakva, ők pedig mi
helyt az idő egy kévéssé kimelegül ficzándoznak !

Annak pedig ki talám illy gondolatra jönne hogy 
„tehát illy formán nem is kellene őket irtani ?“ azt 
felelem bízvást, egy két kerti fát megmenthet, de 
a’ sivatag erdőket csak azon Mindenhatónak ereje sza
badíthatja meg ki Joel Próféta által mondotta: .,És 
megadom nektek az esztendőket mellyeket megevett 
a’ hernyü-----------az én nagy erőm sat.“ Joel 2r25v.

Koniáromy István.

,,Zsenge Költészeti mntatványole a* 
budai fó tanoda E l évi névén déleitől.

1 8  3 9 .“
Illy czim alatt 19 költemény jelent meg költé

szetet tanult ifjaktól. Neveik: St offer László, Remé
nyi Lajos, Naszluhátz Lajos, Majthényi Ferdinánd 
Balásy Ferencz, Bartha Károly, Richter Antal, Kut- 
ka Károly , Elefánty Ferencz, Behányi Antal, Sze 
der Lajos, Balás Vili bál d , Adamovits László, Mi- 
csinay Antal, Dulánszky Károly , Ribány József, 
Török Zsigmond , Keglevich Gyula gróf. —Serdülő 
csemeték’ első bimbajit látjuk itt koszorúba fűzve; ’s 
ezen legszebb reményekkel biztató koszorú érdemét, 
Keglevich Gyula gróf’ ,,a’ t a n u l ó ’ vég b e s z é 
d e “ czimű versezete szerint;

„Úgy van — mi gyengék majd minden lépten elesnénk,
Hogy ha tanítónknak bölcs keze nem vezete,—

O be sokat tettél ’s fáradtál gyenge korunkért! —
Áldani illendőn senki se képes azért.“ 

Legméltányosban szorgalmas kertészük’ , derék fani- 
tójok’ fejére tesszük. Adja isten, hogy e’ derék férj- 
fiú még sok ifjak'’ szivébe csepegtethesse a’ hazai



( 30 )
nyelv’ szereteted; úgy az ezen gyűjteményhez füg
gesztett jelszót (Szabó Dávidtól) igazolva látandók :
,,Serkenj fel! valahány vers szerző támad Hazánkban, 
Annyi Hazánk’s Nyelvünk csillaga gyöngye kelend.“

Ne nézzük itt a’ költemények’ tartalmát, melly 
ifjakhoz illő tárgyakkal foglalkozik, ne a’ versek’ 
minőséget, mellyek eléggé szabatosak ’s gördüléke
nyek , ne az egészen atömlő Haza, Király ’s Erény 
szeretet szellemét, csupán a’ szándék’ tisztaságát és 
szerencséjét. Tizennyolcz serdülő' iíjat látunk itt, most 
már magasabb’sóletbe hatóbb tudományokhoz készülő- 
bet, szivökben a’ magyar hon ’s nyelv’ szeretetével, 
búcsút venni a’ budai fő tanodától; (Gymnasiumtól) 
kikből mi, kik tudjuk, milly mélyen gyökereznek az 
ilju szív’ első virágai , mind meg annyi buzgó és jó 
hazafiakat jóslunk, reményiünk es óhajtunk; ’s kik
től Kegtevich Gyula gróf’ fentebb idézett költeménye 
következő két versével veszünk mi is búcsút:

,,Megtart a’ kegyesség, hiszem azt, utján az Erénynek, 
’S czélotokegy lesz csak: Fényre emelni hazánk.“

a budai fő tanítóé pedig ugyan ezen lelkes ifjú gróf 
szavaival:

,.Sok lelkes polgárt gyámo j még szent falaid közt ,
Kikben az édes Hon nyerje reménye diját “ S.

Egy rövidlátó9 ismeretsége.
Pest őszelő’ 28án 1838. Jól emlékezem azon 

Ígéretemre, melly téged holnaponkint tudósitni köte
lez, ’s nem is mentegetem magam’ , mintha dolgaim" 
süi getősége, vagy más körülményeim halasztatták vol
na most velem annak teljesítését; hanem inkább meg
vallom hibámat, ’s tőled értté barátilag engedelmet 
kérek. Fő oka édes Lenezim! még n ült hó9kénkölt 
soraidra nem válaszolásomnak, egy kellemes hölggyel 
esetleg történt ösmeretségem. Tudod pajtás, hogy é- 
let-pályám’ 20ik éve már elmúlt, ’s én a’ szerelmet 
csak theoretice, azaz: hallásból, olvasásbólösnaerem, 
s azt is tudod , hogy az hibás neveltetésem’ egyik 

természetes következménye; mint hogy szüleim en
nek elveivel homlok-egyenest ellenkezőnek tárták, inig 
oskolai pályámat be nem fejezem, ollykor a1 v . . . d i  
színházat meglátogatnom, vagy a’ táncz-vigalmakba 
megjelennem, ’s itt magam' társalkodási gyakorlat 
által növelnem 5 sőt mindazon könyvek olvasását — 
kivéve a’ bibliát, szentek életét — mellyek az ifjuel- 
mét komor sötét homályából kivezérlik, s érzelmeit 
iinomitják, —egész ju ista ko ómig eltiltók. Ekkor 
kelle tehát elhanyagolt nevelésem veszteségeit vissza 
tériméin , ekkor olvasgatni újólag azon tudományokat 
is, mellyekből az oskolákban — professoraim által nyak
ra főre taníttatván—soha legkissebbet sem érzettem.

— I n k á b b  t á r g y a m h o z .  Szállásomat ősze
lő* 13án megváltoztatom ‘s mosta’ s . . . l  ufezában

lakom 17ik sz. alatt első emeletben, szobám ablaka 
utczára nyilik, ’s a’ mint kipillantok, Pestnek egyik 
legkiesb tája tűnik szemeim’ elé. Azonban a’ legszebb 
kilátás kedves Lenezim! melly nem csak szemeimet, 
hanem egész valómat gyönyörködteti, ablakom átelle- 
nében van. — A’ mint tegnapelőtt kitekintvén, szemü
vegemen a’lakásom előtt elterülő szép utczákat vizsgál- 
tam,bizonyos neszt hallok,’s ez barátom! az át ellenben 
nyíló ablak zörrenése volt. O nyitá azt fel, az emlí
tett angyal, hogy pillanatunk összetalálkozhasson; 
mit nem alaptalanul következtetek onnan, hogy miu
tán ablakom felé nehány pillanatot röpite, viszont le 
zárá. Ot láthatnom többé nem sükerűlt, noha reggel
től délig kalandoztam ablakomnál. Egy óra volt, mi
kor a’ vadászkürtbe érve, ebédhez ültem mit csak ha
mar elköltvén, vissza siettem szállásomra, s ott is
mét vizsga szemmel kéralelődtem.

'i ürelmem’ már veszteni kezdem, midőn alko
nyat felé ablaka végre föltárul, ’s a’ kecses rózsa 
arezok’ viszonláthatása szemem’ fáradalmit megju
talmazó. Ah! barátom, ha azon bájt, melly ezen an
gyal-lény’ arczát ékíti, ’s melly a’ legkellemesb han
gon ömlengett ajkiról, ecsetem híven festhetné, ak
kor a’ valódi szépség’ leghóditóbb példányát volnál 
szerencsés soraimból ösmerhetni. O ekkor ablakában 
egy csendes magánydalt zenge, mit én olly figyelmi 
oda tapadással hallgatók, hogy azt egészen meg
tanulva fuvolyámon utánozhatám. Csak képzeld az
tán azon örömet, mit velem részvéte éreztetett, mi
dőn kevéssel előbb hangoztatott dalát fuvolyámon is
mételve hallván, azt hangmüvem' kíséretén viszont 
elzengé.

Azonban kedves Lenczikém! a’ tegnapi viradó 
szörnyen elkomoritotí. Négy óra lehetett, midőn a’ 
Teréz’ ablaka alá robogó bérkocsi’ zörgése édes ál
mámból fel riaszt; ’s mire gyertyámat meggyújtha- 
tám "s ablakom’ feltárám, már Teréz a’ kocsiba lé
pett, ’s ez vele H . . . .ra Budához közel egy kel
lemes völgybe rejtett faluba ismét elrobogott. Itt ő két 
hosszú hétig lesz mulatandó ’s ugyan ennyi ideig utá
na sovárgó szivemet folderithetlen tusongással kinzandó.

P est, őszutó 12kén. Komor óráim fölvidifhatla- 
nak voltak , míg Teréz H. . .on mulatott, s e  mel
let búmat még az is neveié, hogy főnököm jurátusai 
száma hárommal szaporodván, munkánk ezen két 
hosszú hét alatt egyénileg megkevesbültek , s így 
egyedül fuvolyám’ naponkinti zengeménye nyújt némi 
ellenszert unalmas változatlanságomnak. Azonban teg
nap reggeli 9 óra tájban az eped ve várt angyal meg
érkezvén, elrablott vidámságomat vissza nyerem ’se ’ 
nap esjéjén egyszersmind ösmeretségbe juthatni ki- 
mondhatianul boldog Ievék.

Alig hajnallott, midőn már ablakomnál őrköd
ve, levélkém’ elolvastatását kémlelem; ’s csak rövid 
időn egy öröm-mosoly vonult el ajkimon, midőn Te
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réz’ ablakát kinyílni, ’s őt, az égi pongyolájában Ieg- 
igézőbb hölgyet, soraimat mely figyelemmel olvasni 
redőnyeim közűi észrevétlen megpiilanthatám.

Levélkém* foglalatja következő volt: „Legke- 
gyesb Kisasszony ! „Szerencsém önt ösmerhetui épen 
olly leirhatlanul nagy, mint e’ szerencsével nem él
hetve boldogtalanságom.! Nevezze bár ön legkedvesb 
angyal! e’ nagy merényt; szerénytelenségnek, el tű
röm, osak őszinteségemet méltányolja, ’s egyedül ad
dig boldogítson kegyével, míg irántai legfőbb von
zalmát kijelentheti imádója Z á b o r  Tamás.“

Soraim’ elolvastatása után tizenháromszor bol
dogabb levék, mint remélléin. Teréz ugyan is délié
lé föl tárt ablakában azokat ismét elolvasá, se’köz
ben nehány pillanatja ablakomba villant. Én ekkor őt 
egy mély főhajtással üdvezelni bátorkodtam, ’s bará
tom ! tán nem is képzelheted , üdvözletem egy nyá
jas mosollyal párosítva viszonoztatott, sőt szemei még 
azután is a’ legvidámabb pillanatakat sugározfaták fe
lém. Azonban 12 óra elhangzott ’s én házi zekémet 
fölváltva ebédre indultam. Mire vissza térek, a’ ház
mester kis Petije egy levélkémhez hasonlót , nyújt 
kezembe, ’s mig czimét elolvasám már a’ lépcső
kön lefutott.

„Ha soraiban érintett vágya’ kielégítése önnek 
csak egy percznyi boldogságot szerezhet, ez által 
szinte boldogitandja. P . . .  Terézét“

E’ volt lényege Teréz’ nagybecsű sorainak , 
mellyeket átolvasva mind inkább derültebb levék $ e- 
gész alkonyaiig leirhatlan örömmel olvasám Himfiy’ 
szerelme’ második könyvét, ’s ekkor az annyira óhaj
tott átellenes ház’ angyalát, a’ szép Terézt megláto- 
gatám. Tudod édes Lenczim ! hogy ezen ösmerctsé- 
gem első, melly engem jelenleg talán egyedül s ö- 
rökre e’ szépek’ legszebbikéhez csatol; beszélgeté
sünk’ tarka tárgyait tehát nem is említem , ne hogy 
nevetségessé váljak elölted Légyen elég veled azttrn- 
datnoin , hogy 3 óranegyed, mellyek alatt magam e- 
gészen Teréznél feledém, gyorsabban soha nem szár
nyalt előlem az idő’ végtelenébe, mint tegnap. — Te
réz’ lelkületének beljegye a’ szellemiség legmiveltebb 
társalkodási tapintattal, ’s a’ hölgyeknél olly ritkán 
talá kozó őszinteséggel párosulva; külsejét pedig egy 
festői mintául szolgálható termet, legfinomabb arczu- 
la , ég szin szemek ’s az ezek mellet páronkint le 
gyürödző arany-szőke, hajfürtök bélyegzik. ’S hogy 
ezen kellemdus lény feléje lángzó érzeményimet viszo
nozni kívánja, eléggé kivilágól abból, hogy midőn 
tegnap e-te távoztomkor kikésért, gyakorlátogatásomat 
kikérte.—En nem álhaték ellent indulatomnak; ma 
ismét meglátogatóm de midőn bekopogtatnék csendes 

tessék 4 szava annyira felháborita, hogy zavaromat 
rejteni még beléptemkor sem tudhatám ; vidám arczu- 
latja mindazáltal hamar derülté változtatott, ’s igy ma

második órával dicsekedhettem éltemben, mellyet va
lódi öröm érzelemmel élveztem.

I est őszutó 23kán. Ha jelen soraimat át olva- 
sandod, tudom nem fogod sajnálni a’ posta-bért, mit 
e’ hónapban már másod ízben áldozol levelemre. Sie
tek veled tudatni szőrnyu csalódásomat í olly annyi
ra magasztalt ösmereíségem* következményét.

Folyó hó’ 19kén Terézt harmadszor meglátoga
tóm, de nem este felé mint ennek előtte, hanem dél
utáni 4 órakor- Fő czélom ekkor az volt hogy keb
lem föltárjam, hogy heves szerelmem’ előtte kinyi
latkoztassam, ’s ezért már két nappal eleve ékes sza
vak s szívig ható kifejezések’ szemelésében tőréin 
fejemet, nehogy Teréz minden tüzes szenvedélyem 
mellet neveletlennek vélvén szerelmi vallomásomra e- 
gyedűl azt sóhajtsa: „óh! már késő, már az én szi
vem Ypsilandyé.44— A’ mint bekopogtaték Terézt egy 
nem fiatal asszonsággal halk beszélgetés közt talál
tam. Miután ennek ösmeretségébe avattatám, nehogy 
bizalmas beszédüket zavarni látszassam, a’ mellék szo
bába indulók —„Könyörgöm, csak tessék maradni 
— szólt Csendesyné— hisz már úgy is csak egykét 
szavam van Terka kisasszonnyal. ..  aztán . . . .  — „Ah!
nemcsak méltoztassék......... válasziám udvariasan,
’s ezzel a’ mellék szobába lépdelek; itt barátom! míg 
Csendesyné mondokáját elsutiogá a’ megboldogult P... 
könyvtárát nézegetém. Többi közt egy avult köny
vecske furcsa idomzata által látvágyam feli/gatá. Föl- 
nyitám s csak nézd;—avagy inkább elhallgatok,úgy 
is csak kikaozagnál érte; — de nem — még is csak 
megmondom—hiszen te úgy sem ollyan ember vagy, 
a’ ki, ’s ez nem ollyan tárgy, a’ mit a’ publicumnak 
okod volna kikürtölni.Az első lapon im e’jegyzékre buk- 
kanék:

Teréz leányom született Február’ 8, 1813 
Ambrus fiam — — October 29, 1813
Leukádiám — — Január’ 1, 1817

Leukádia meghalálozott December’ 3, 1818 
Ambrus fiam — — Április’ 22, 1820.
Képzelheted ekkor, miilyen krimász vonult elön-

kénytelenűl arczomon. Az általam olly ifjúnak látott 
Teréz hát már 26 éves !!! ó ! én szerencsétlen flau- 
tás! gondolám magamban, ki e’ csuda-szép angyal
nak épen most akaróm kijelenteni: milly irigylendő 
boldog vagyok en , hogy őt szerethetem, — ’s imhol! 
illy reménytelenül dől össze képzeményem fen lengő 
alkotmánya!

Midőn e’ jegyzék’ végzetére értem , Csendesy
né épen ekkor áfa föl meleg ül-helyéról, s miután 
őt Terézzel kikisérénk, én kezdém a’ fő szerepet 
játszani. Szerelmi nyilatkozásamról azooban egészen 
megfeledkezém, csupán udvariságból viselém úgy ma
gam’ , mintha isten tudja, milly hévvel lángolt volna 
keblem a’ század negyedet túl haladt angyal iránt , 
bárha e’ lángnak már hamvát is ki fúrta légyen mel-
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lemből az évjegyzék’ szele. Fő gondom volt beszél
getés közben: Terézt talptól főig közelebrül megvizs- 
gálni, mert tudod barátom ! én olly rövidlátó vagyok, 
hogy , ha csak egy araszfra nincs szememhez a’ 
tárgy, bár milly redős legyen is , azt mindig simá
nak tekintem.

Pontos vizsgálódásom csakugyan czélszeríí volt; 
ekkor ütlöttek csak szemembe Teréz homlok redői. 
Termete varázs kék szemei, ’s arany szőke hajfürt
jei ellen ugyan semmi kifogásom nem lehet; mert e- 
zek valóban ama finom sajátsággal birnak, mint előb
bi soraimból olvashatád. Hanem ha további szemlélő
désem nem csalt, úgy tapasztalán! , mintha arcz pi- 
rulaija egy kis pirító’ pártfogása alatt lenne olly igé
ző. Mi egyébként lelkűletét illeti, ez ellen sem lehet 
kivételem j mert Teréz valóban egy olly szellémileg 
miveit társalkodóné, ’s olly kellemes hölgy, hogy von
zóbb lelkületű nőt a’ legbájlóbb 17— 18 éves szépek 
közt sem követelhet jogszerüleg rövidlátó barátod

Záhor Tamás,

Játéleszini napló .
Eddigelé Fra Diavoloban Zerlina szerepét Sclió- 

delné asszonyság adá; a’ jelen előadásban a’ szün
telenül szemlátomást haladó Felbér Mari kisasszony. 
Részemről szinte aranybetükkel félvésendőnek tartom 
Lessing azon szavait, mikszerint a’ legnagyobb kor- 
holást érdemelnek azon mííbirók, kik a’ színész meg
ítélésében nem követik lelkiismereteket, vagy ha mé
lyebb ismeretek nélkül annak játékáról becsmérlőleg 
szólnak , mert úgymond a’ költő munkája őrökké előt
tünk van ’s képes a’ hazug mübirót mindenkor meg- 
czáfolni; de a’ színész játéka elreppen, ’s ki fogna 
szavainak hinni.— L á g y s á g n a k  t e k i n t e m  a’ 
Honmíívész’ szini criticusától Felbér k. játékára oda 
vetett észrevételét: ,,Felbér Mari ’s Eder Luiz gyen
gék /4— Ha valamelly s z i n é s z  j ó l  játszik: arról 
elég ezen szót kimondani; ellenkező esetben ha az külö
nösen valamelly szerepet először ad, ’s midőn tapasztal
juk azon személy szemlátomást! haladását,buzgoságát, 
hozzá szerepét, minden tekintetben kötelessége a’szini 
referensnek állítását okokkal támogatni. De midőn inár 
nemlegesen okaink vannak ezen állítás’ czélirányta- 
lanságát bebizonyítani, mennyire kell csodálkoznunk 
azon e l t e l t s é g c n ,  m e l l y e l  az m o n d a t o t t ; :  
Felbér Mari k. t. i. nem gyönge, hanem gondolkodás 
és conbmatiok következtében előttesénél, a’ hiresScho- 
delnénál is jobban játszott, ’s kétszeresen érdemli meg 
a’ koszorút annyival inkább* midőn nem ragaszkodott 
előttese alakjához. Nézzük ’s tekintsük meg köze
lebbről Zerlina characterét, Zerlina egy tökéletesen 
szenvedőleges lény , egyszerű , ártatlan , tisztakeblű 
nő , ki alig hat a’ titok fátyolén á t , ki semmi tette
tést* semmi túlfeszített nagyravágyást, kaczérságot

nem ismer;—’s im ezen lány szerelmes lesz, minden 
érzelmei magasulnak , minden kivánali egyben köz
pontosának : szép kíván lenni, nem hiúságból hanem 
kedvese iránti szeretetből, nem akar a’ néki szánt fér
fihoz nőül menni, nem gyülölségből, hanem kedve
se iránti szeretetből; kedvese rá gyanuskodik ’s már 
el is akarja őt hagyni: ’s ő egészen a’ szenvedő nő; 
nem gondol semmi hódításra semmi gyülölségre, őt ön
tudatlanul csak azon egy érzet foglalja el, hogy ked
vese, kit szeret, őt el akarja hagyni. Csak ezen rö
vid vázlatból kitetszik, hogy Zerlinában tehát semmi 
magasabb, idealisabb nincs; őt lehet anyaginak is te
kinteni, ’sjmi teheti őt ezen alakban kedvessé? Épen 
azon szerény visszatartás, minden tulfeszengés nél
küli egyszerű játék egészen a’ falusi lánykák cha- 
racteret viselő kép, mell) et Felbér M. k* a’ szerepben 
felvon Mert Schodelné minden nagy tulajdoni mellett 
is ne higyjiik, hogy Zerlina vagy Adina szerepét jól 
aduá. Öt mind kettőben kaczér nőnek ismerjük, ki 
semmi viszonyira nem ügyelve, tulajdon bájait akar
ja  kitüntetni. A’ közönség ha vele illyenkor megelég 
szik , nem roszalható, de azért nem kell egye'rtelem- 
ben lennie vele a’ műbirónak. Zerlinát én Schodelné- 
ban megvallom mindig valamelly kitanult ’s hálóba 
fonni akaró aggszűznek képzelem, ki midőn vőlegé
nyét távozni látja, fél hogy hon marad, ’s ezért e- 
gész erővel rá ragaszkodik. Zerlinát Felbér Mariban 
ismertem meg lényegében, valóságából ki nem forgat
va. Hogy kívánni valót hagyott hátra, azt magam is 
állítom.*■ neki a’ csendes melanholiától például telje
sen mentnek kell lennie; még nagyobb vidámság, a- 
zon módon, mellyet fölvett, ömöljék el egész való
ján, ’s általányosan mondhatni, hogy mindazon ac- 
tiok, miket használt ’s mik igen jók voltak, tartósbak, 
inkább kitűnők lehettek volna; mert operában, hol az 
érzelmek massában lépnek fel, ez megkívántaié.— 
Csak édes criticus uraim lehet valakit nagyon szeret
ni , csak hogy a’ színpadon is nem mindig őt. Erre ké
rem jószívvel; különben még gyakran találkozunk, g.d.

Váray úr, mint ellenkezőleg híre volt, a’ ma
gyar színháznál megmaradni szándékozik, ’s ezt meg
nyugtatásul kedvellőinek, kik ő t , a’ remény teljes 
’s művelt ifjút* pályáján figyelemmel kisérék.

L itera tú ra i újdonság•
Lukács Lajos az Elmellőzés czimű ’s a’ német 

színpadon szerencsével adatott vígjátékot leforditá, ’s 
jelenleg a’ velenczei kalmárt fordítja Shakspeartők 
—Nagy fgnácz szinte két vígjátékot fordít Sheridan- 
tól.—Nagy Elek befejezé Belle-Isle kisasszony drá
ma lefordítását Dumasfól, ’s jelenleg ugyan ezen író
tól „az özvegy nő férjét“ fordítja.

A’ Tudományos Gyűjtemény jun. kötete megje
lent , ’s jelenleg úgy látszik mindinkább tartalmast) 
és tudományost) czik keket foglal magában.



8 ss. Pest.
• Második HIRDETÉSEK. Julius 27én Í839.

f é l é v .

Jelentés
a' Hetilapok iránt.

(3) Több tudakozódásokra aiuliri tisztelettel 
je len ti, hogy a’ közelebb múlt június vegéig a’ 
H etilapokra csak két előfizetési dí j ,  és öt alá- 

' írás érkezvén-be, e’ lapokat óhajtása szerint 
inegnem ind íthatta ; miután pedig az aláírás* 
nak véghalár-idejéül f é. September vége tűzet- 
ven-k i, tisztelettel kéri azokat, kik a’ honiméi* 
tudom ány' kifejlését még talán elősegíteni óhaj
tanák : méltóztassanak ebbéli szándékukat a" 
kir. Postahivataloknál a‘ fen em lített határidőig 
kijelenteni.—-Az előfizetési feltételek kö \ é t ke 
zők : félévre postán 4 ft ; kettős számú rajzok
kal Gft. rajzok egyedül 3 ft p. p. Egész évre 10 
p. ftal előfizetők az 1838ki kö tetet ingyen H 1- 
endik. Eger, jul. 12én • 839.

J oo János.
a1 rajzolás n> elv. t fi ni tója. ( 1)

biztosíttatván a’ fe lő l: hogy a1 szerződésben 
meghatározandó módon szállítandó fa mennyi
ségért mindenkor egyenesen a’ tisztelt megye 
pénztárából késedelem nélkül ki fognak elégit- 
tetni.— Egyébiránt a’ többi föltételeket árverés 
alkalmával :s addig is bővebben meglehet látni. 
Költ Pesten jul. 17kén 1S39. (3)

Hirdetmény.
(3) T. n. Somogy vármegye részéről a’ Mura- 

folyón Kakonyánálállandó vám • hid részvényes 
társaság által készíttetni ó h ajtanán , oIly fő i
mén , hogy bizonyos esztendők u t á n a ’ közön
ségnek ingyen vissza adasson , ezennel felszóí- 
littatnak m indenek , kik akármelly anyagból, 
de erős tartós és czélnak megfelelő hídnak é- 
pitéséhez járulni akarnak,  hogy f. e. aug. Iső 
napján Kaposvárott megjelenjenek , és magokat 
első alispány urnái jelentsék. (3)

Ürűk árverése
( 1) Főmeltóságú gyaraki Grassalkovich hg. 

uradalmai gazdasági Igazgatósága részérül köz 
hírré l é t e i k :  hogy a' jövő augustus hónap 
Okán fogO rkéii)cn  1500 darab ürű árverés ut
ján a legtöbbet Ígérőnek eladatni; a’ venni kí
vánók elegendő bánatpénzzel a’ fellendített hely 
re szokott reggeli órákban megjelenni illendően 
hivattatnak. Addig is pedig,  az em lített ű rö 
ket az egy negyed ó ányira fekvő,  úgyneve
zett Venrielin majorban megszemlélhetni. (3)

Faszállitás iránti árverés.
(3) Pest vármegye évenkénti szükségeire 

1S60 erdei öl kem ény tüzelő fa kiván'atvan,  
ezen egész mennyiség közárverés utján ren 
deltetett megszereztetni.—Minél fogva ezennel 
fölszólittal nak m indazok, kik faszállitással fog* 
lalkodtiak , v agy a’ Duna és Tisza mentiben 
nagyobb terjedelmű erdőkkel bírnak, m ennyi
ben a’ feniitebh kitett mennyiségből 1053 ölet 
a’ pesti Duna partra , 801 ölet periig a’ szolno
ki Tisza partra szállíttatni kedvök, és ezen vál
lalat tökélletes biztosítékaid elegendő érlékök 
is lenne, hogy e’ végre Pesten a’ m egyeház 
nagyobb termeben folyó lS39ikévi aug. I9kén 
délelőtti 10 órakor másod Alispány t. Simon- 
tsits János úr iigyelete alatt tartandó árverésen, 
érték i állapodjuk kim utatására szolgáló okira
tokkal ellátva megjelenni ne terhelte tnének ,

Hirdetmény.
(3 ) (1 0 9 ) \’ n.méltóságú m. kir. udv. Kincstár’ 

rendeletéből ezennel közhírré té te tik , hogy e’ 
f. év Kisasszon) hav a 22kén Buda-Eőrsön a’ szo
kott reggeli, és délutáni órákban tartandó á r 
verés útján 314 dwab k ét észtén Iső, 79 ör<g 
spanyol eredetű hágó kosok, és 60 darab ü- 
r ü k , nemkülömben JJ4  öreg a ’ tenyésztésre 
még alkalmatos és 40 darab egy esztendős m e
rino anya juhok készpénz fizetés mellett fognak 
el-adatni. (3)

Bor eladás.
(3 )(1 0 8 )V  főméltóságú m. udv. Kamarának 

keg) esrendelése következésében t. Baranya vár
megyében kebelezett felső lYlindszenti helység
ben 750 akó fehér, és 424 akó veres 1 S31 iktűl 
kezdve egész a’ legutóbbi esztendeig term ett 
borok nvilvános árverés útján készpénz fizetés 
mellett , a ’ jövő aug. hónap S dk nagján el
fognak adatni. (3)

C s ő d ü l e t .
( 2) A’ temesi k ir. kincstári igazgatószéki 

ülnök A l b r e c h t  János Iső júliusban mégha- 
lálozott, mell) hivatalt megnyerni kívánóknak 
a’ csődület megnyittatik azon hozzáadással, hogy 
folyamodó leveleiket legfeljebb 6 hét alatt,  a‘ 
fennevezetf Igazgató - székhez beadni igyekez
zenek. (*D
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Hirdetmény.
( I ) ( í0 7 )  A’ nm. m. kir. Kamra' rendeletéből

hirdettetik, bogy f. e. aug. 19k*in reggeli 9 Óra- 
Kor az óbudai igazgatósági írós/.obábau :

a) Az óbudai régi serház és Hoffmannbök és 
Neumann felé urodalmi hazak, 11 bolttal, 40szo- 
bával, 21 konyhával, 4 kam rával ’s pinczével, 
összesen 21 lakásra osztva;

b) O-Budán kóserpálinka-és rosoglio-égetési 
es kimérési jog $

e )a ‘ monostori ut ód. 'korcsma a’ sz. endrei Du- 
nakomp m ellett, 6T/Íg hold szántófölddel ’sszé- 
n ásk ertte l;

d) a’ tótfalusi urodalmi korcsma a* váczi Dun i- 
kamp mellett 13% hold szántófölddel, ’s 2 / lü 
hold ré tte l;

e) a’ bogdányi urod bolt kereskedési joggal $
f)  a rétül basználiiató kismarosi D unasziget;
g) a’ perbáli korcsma és mészárszék 39%l»old 

szántófölddel, 634bold ré tte l, % bold kender 
és %hohl káposztás fö lddel;

h) a' vizsegrádihatárban levó ur-»d. kis szán
tóföld ’s rét darabok, összesen 4% hold , — 3 
rgym ásutáui év re , és pedig a’ három ház f. e. 
oct. tjétő l, a ’ többi haszonvételek ellenben f. e. 
nov. ljé tű l, nyilványos áive.és utján bérbe fog
nak adatni. Bériéin kívánók bánatpénzzel 's e- 
gyéb szükségesekkel ellátva a’ fen kitett helyre 
megjelenni hivatalosak, hol a’ béi leti föitétek e- 
lőre is megtekinthetők. (3)

(I) Tűzi viz fecskendők mű
helyének hirdetése. Besten az ország- 
inon Gi7dik szám alatt maga a’ je len tő , ‘s a’ 
műhely tulajdonosa közhíré teszi: hogy nála 
valamint eddig , úgy jelenleg s’ ezutáo is 
kész. n találtatnak 3 — »Gakó vizet tartó fecsken
dők rnellyek a’ viz - s u g á r t  szakadatlanul e’ 
következő arányban lövellik k i : a) Egy három 
akót tartó hordozható fecskendő két ember által 
négy perczenet alatt 3 akó vizet 8 öl magasság
ra lövell, ennek ára 40 for. pengő pénzben. — 
b.) Egy négy akót tartó hordozható fecskendőt, 
belülről kihéllelt, forgatható érez csővel, és sró- 
fokkal, melly a' benne találtató vizet 10 öl m i- 
gasságra löveiii 1 perczenet alatt, kerül 100 for 
pengő pénzben.— c.) Egy hordozható 5 akós és 
eg> szerű nyomószerrei , ’s négy kerekű vasas 
kocsival 180 for. pengő pénzben. Továbbá talál
tatnak nála 6 , 8 , 10 , 12, 1 4 , 16 akó vize-

tartó kocsira helyheztetett fecskendők : mell>ck 
a’ vizet szakadatlanul e következő arányban lö
vellik k i :

6 akót tartó 5 perczenet alatt 6 akó vizet, 
10 ölre;  ára *220 forint pengőben. — 8 akót, 
tartó 5 per. a 8 akó v , 12 ölre ; ára 240 for. 
p. — 10 akót tartó 5 per. a 10 akó v , 14 öl
re ; ára 260 for. p. — 12 akót tartó 5 per. a. 
12 akó v., 15 ö lre ; ára 280 for p. — II  akót 
tartó 5 per. a. 14 akó v . , iG ö lre; ára 320 for. 
p. — 16 akót tartó 5 per. a 16 akó v. , 17 öl- 
ie ;  ára 100 forint pengőben.

A fentebb említett liciten mindennemű 
tűzi vi/.fecskendők megrendelteiébe elíegadtatik, 
úgy nemkülönben mindenkor kész *\izfecsken- 
dók is találtatnak,  a’ m< gronlsoitak piaiig ja
vítás vegeit elfogadtatnak. Pesten, júliusban 
1839. N  Vetnek házi/ l\<irohj,

a’ fentebb említett tűzi vizíVcskendők
Ülőhelyének tnlajd nosa. (3)

Különösen eíliirült 
Mosdó viz, úgynevezett llerczeg- 

nóviz
B ig o t  J á n o s tó l  B o r i s b a n .

(3) Hogy e’ csodás folyadék’ hatalmas sikere 
tapasztaltassék , szakon mosdás után jól fölkeli 
rázni a’ vizet, ’s vele egy darabka szivacsot meg- 
locsolván, azzal a’ bőrt egyenlő* n megnedve- 
sí tni ,  a’ nélkül azonban hogy elíörlenők »’s igy a’ 
bőr legkésőbb aggsági fehér, s ima,  tiszta és 
gyönge marad.De a kiknek bőrükön lisztelen fol
tok vannak,azok a’nevezett módon napjában több
ször használjak e’ v ize t, hogy annál ham arább 
m* gmenekedhessenek a’ szeplő, pattanás, hév- 
hi hires vagy más foltoktól, m ert e’ viz a’ bő
rön semmi tisztátalanságot sem szenved-meg.

Egy üvegcse’ ára 48 e. kr. ’s kaphitni 
Pesten juh tSá9. Lneß M.

kereskedéséhen(hajóutcza a’ M inervához^3)

A’ külföldön annyira elbírált
Tiszta Kohász dió-olaj-szoda-szappan 

bőrkiü tések , foltok ‘sat. el len,  
egészen fris , hófehér , "s 6 nehezéket nyomó 
darabokban, alulirtnál mindig v a ’órii minőség
ben kapható; darabja 30 e. kr. Tuczet számra 
vevőknek 10 pct. engedtetik* Pest jul 1839. (3)

L m f f  M.
hajó-uteza a’ M inervához . 

26án: 5' 3" 3'"; 27én : 8' 6" 9"'.Vunavizállar. jnlius 25én: V 1\IJ 9"';



Pest. 1839.

Szerda Julius* 3 lén

9dik szám. 

•Második félév .

H 1 S Z I 0 9

IIo I d v i l á g n á l .
Csendes esti szellő leng korúiéra 

Hűtve keblemet,
Míg epedve nézem és sóhajtva 

0 hold, képedet.
Milly örömmel néztük egykor egymást, 

Tiszta’ fényű hold!
Es ha volt szemembe,—a’ gyönyörnek 

Szent könyűje volt.
Ah még akkor hogy ha feltekintek 

Csendes éjszaka ,
Szép leányka házad ablakára 

Mécsvilág va'a.
Es ha fenvirasztál gondjaidnak 

Tárgya én valók;
Édes álmaidnak én a’ kezdet 

’S hajnalon a’ vég.
Könnyeimben megtörik sugárad 

Most is csillagom,
Ah de azt most gyászolón lakasztja 

Bú ’s a’ fájdalom.
Még epedve nézek ablakodra 

Megholt szép leány,
Az süket; te éji csillag, arezod

Mért olly halovány?
M atisz  JPéti.

Játékszín eC kocsi - színben.
A’ nyolezadik oskoláig nagyon egyszerű volt é- 

letem ; oskolába jártam , oskolából haza, tanultam, 
lefeküdtem, ’s felkeltem jókorán, ’s az oskolai pá
lya végén mindig a’ jelesek közt voltam. Volt azon
ban egy tárgy, mellyel tiz enkét éves koromtól fogva 
lelkem szüntelen foglalkozott; ez a’ színjátszás volt. 
Városunkat gyakran látogaták szinésztársaságok, ’s 
én majd minden napos voltam mutatványaikon; de ez 
csak a’szünidó'k alatt történt a’törvényeket meg nem szeg 
tem volna a’ világért. A’ színházban soha se unatkoztam,, 
tartott bár az előadás éjfélig; sőt nem egyszer boszan- 
kodtam , midőn a’ súgó csengetyüje e’ tündér világ
ra leplet borított. Előadás alatt csupán az bántott, ha 
bájegemből , hová merengésem emelt, részint a’ szí
nészek, részint a’ nézők leránezigáltak. Ki nem mond
hatom , milly sértő volt rám nézve, ha néha a’ színi 
király , kinyúlt a’ színfalak közé ’s a’ gyertyák ham
vait elkoppantá nagy vitézi kesztyűivel ellátott ujjai
val ; ha némellyik öreg ur akadozott szerepében; ha 
a’ súgót előbb hallottam, miut a’ színészt; ha a’ szín
falak közü1 egy pár a" színpadra bókolt; ha a’ benn 
levő személy az érkezőre várakozott, ’s ötször is el-

mondá: „éppen it jön 0 !“  ha a’ mellettem álló 
gyümölcsön csámcsogott, vagy fogai közt ezukrot ro
pogtatott ; ha a’ vizet hordó asszony „vizet!“ kiál
tott , talán épen akkor midőn a’ hős legjobban tüzelt 
a’ színpadon, a’ színfalakat is magával ragadandó; 
ha előttem szerelmes pár suttogott ’sat. ’sat. Történt 
azonban, hogy akaratom ellen én is elvonám a’ má
sok figyelmét. Többször vettem észre , hogy az előt
tem ülők sokáig bámultak rám v'ssza. Midőn okát tu
dakoztam , illy választ kaptam: „Uram, ön maga is 
comediát játszik képével; arczvonalai, szája, sze
mei olly csudálatosán vonaglanak, ’s uéha jobban ol
vashatni rólok az indulatokat, mint a’játszó színészé
ről.“ Ezen gunyszavak rám nézve hízelgők voltak , 
’s leleplezék szivem vágyairól a' homályt, ’s eltökél
tem , hogy valaha, akárhogyan, de játszani fogok 
valami szerepet.

Aoskolai  év vége felé járt. En rendesen , a’ 
mint az oskolából haza érkeztem, az asztalra dobtam 
könyveimet ’s eltűntem, ’s csak sok kiabálásra búj
tam elő ebédhez vagy vacsorához. Szüleim azt hivék 
valahol az examenekre készülök, ’s nem gyanakod
tak. A’ konyhából a’ bögrék naponként fogytak; a- 
nyam azt hívé, a’ cselédek tördelik össze ’s csere
peiket szorgalmasan elrejtik , ’s volt a’ szegény cse
lédségnek mit hallania. Atyám egy köíeg papirost vá
sárlóit, V horrendum dictu! fele nehány nap alatt el
fogyott. E’ miatt nagy puhotolások támadtak; de mint 
hogy több fijak valánk a’ háznál, a’ gyanú megosz
lott ; ’s csak az lön következménye, hogy a’ papi
ros elzáratott. A’ meszelő a’ kamarában tartatott , ’s 
midőn a’ konyhát akarák meszelni , csak a’ nyelét 
találták. A’ pálinkás üveg is gyakrabban kifogyott, 
mint az előtt. Anyám fejet csóvált, de hallgatott. 
Alkonyaikor valamit szorgosan rejtve öltönyöm alá 
az istálóba sietek; anyám utánam, ’s épen akkor nyi- 
tá meg az istáló ajtaját, midőn a’ kocsis hatalmas 
húzásokat tőn a’ pálinkás üvegből, ’s én mellette szo
rongva és sürgetve állék.— Itt minden napfényre jött. 
Anyám megtudó , hogy a’ pálinkás üveget én hordám 
a’ kocsisnak. És miért hordám í  hogy titkomat el ne 
árulja. ’S mi féle titkomat? hogy a szénapadon mit 
mivelek. Felmásztak a’ szénapadra, s ott leiék a 
bögréket festékkel tele, ott a’ ineszelőt ecsetté vál
tozva , ott a’ félköteg papirost, de többé nem erede
ti valóságban , hanem összeraggatva, s erdő-szoba- 
város diszitményekké festve. ri erdei in re borultam a- 
nyám előtt bocsánatért s a’ jó anya megbocsátott; 
sőt megértvén czélomat, megigéré,. hogy ha eminens 
leszek , az oskolák végével a’ kocsi-szin kulcsát is 
átadandja ,. hogy, a’ mint ő mondá, comediát játszani. 
Es én eminens lettem.



( 34 )
Az oskolákat b ezá rták : a ' kocsi szín megnyí

lott. Hátulsó részében négy átalagra épült a 1 színpad , 
'n a’ színfalak és függönyök erős madzagokról függ
tek a ' padlás gerendáiról; még a ’ sugólynk sem h iány
zott. Thalia csarnoka m egnyílott: de nem volt k ijá t
szók benne; magamon kívül senkit sem ösm ertem , 
kinek illyesmire kedve lett volna. Lelkesülésem ben és 
véres verejtékes munkám közt — mert meg kell jeg y ez 
nem , bogy nyáron át a ’ szenapadon , hol ragasztot
ta m , szegeztem és festettem, rekkent hőség volt— er
ről nem is gondolkoztam; építettem mint a ' méh, nem 
tudva k in e k , húztam az ig á t, nem tudva miért ’sat. 
__Azon keserves érzetet, midőn munkámat hasztalan
nak láttam, lehetlen leírnom ; mint ez n ek em , nem 
fájhat úgy a szerelm esnek , ha két hónapig haszta
lan já r t kedvese ablaka a lá ; nem fájhat úgy a ' hi
telezőnek , ha adósát két évig híjába siirgeté ’s vég
re concursus utján száz forint helyett öt garast kapott 
sőt nem fájhatott volna úgy a ’ m agyar színésznek, ki 
húsz évig várt a ’ pesti m agyar sz ín h áz ra , ha 1837 
aug. 21 «liken 9 megnyitása előtti napon , kellett vol
na meghalnia.

Egyedül állottam kis szinpadom közepében, ösz- 
szefont karokkal, mint Napoleon Sz. Ilonában lesü
tött fővel 's ábrándozó tekintettel mint Schiller szob
ra , ’s szemeim a’ barnára mázolt kripta és iömlőcz 
ajtaján nyugvának, ’s életemben először érzettemédes 
fájdalmat. Ezen érzet, ezen sovárgó ' ágy egv jobb, 
egy szebb világba csapongóit, hol a’ tündérek lele
begnének , a’ romok kiújulnának, ’s az őszkor elham
vadod virág! újra élnének, ’s én köztük—velek élnék, 
mint nagy tetteik ’s furcsa kalandjaik részese. De 
csak hamar eszméltem ’s átláttam , hogy ezen költői 
világ elmúlt, el örökre, ’s a1 jelenben prózává vál
tozott. Látván hogy a' valóság lehetlen: édesen vágy
tam volna csalódni; vágytam olly életre, mellybena 
múltat visszaidézhetni; mellyben elővarázsolhatni Ár
kádiát , Heliast, a ’ szabadság oltalmát, Kóma', a’ né
pek szabadságának romjain naggyá lett Komát, s az 
ellene jött vad népeket, mellyek később a’ becsüle
tet és szerelmet a’ kereszténységgel fűzték ösjze----
szóval: vágytam a’ szini világba s ezen világ polgá
rává lenni; örök csalódás, szinlés közt ’s ennek él
vezetében és mámorában a’ földit mennyeivé olvaszt
va, inkább leálmodni, mint leélni létemet. Agyam
ban tüstint épült fényes szini palota, meghaladó a’ vi
lág minden színházait; termettek színészek jobbnál 
jobbak, kik közt még is mindenesetre én valók a’ leg- 
jobbik ; játsztam királyokat, koldusokat , szerelme
seket , életuntakat, boldogot boldogtalant szóval: é- 
letem poezisa nyílott meg előttem , ’s én ezüst hullá
mai alá merültem, *s kész valók örökre ezen tenger- 
he temetkezni.

Ábrándozásomból két pajiásom zavart fel , kik 
nagy robajjal jöttek a: színbe, ’s nagy hahotával ug

ráltak színpadomra. Az említett barátok közül az e- 
gyik Gyuri volt, falusi születésű, ’s bár nyolez évig 
gyalulták, a szó teljes értelmében betyár maradt. A’ 
másik Pali volt, városi születésű, mindig ju kedvű, 
könyelmü, vizeszü, szája örökké járt, ’s annyit őrölt 
össze, mennyit három társaság sem emészthetett meg. 
Gyuri, a’ falusi uríi, nagy gúny kaczajt ütött: „Jó
zsi, te comediát játszol? nem szégyenled magadat! 
ej , gyalázat! “

, Mért ne ?—mondá P a l i  , ’s a’ viszeszü városi 
Józsi , játszunk egy jelenést, de vígat. Én az ollyan 
bolondos inasokat igen jól adhatnám.“

„Inasokat? — monda csudálkozva Gyuri — mégis 
ha urat játszanál — de inasokat!“

„Oigen! — mondá Pali — mi örömest játszunk u- 
rat. Es miért ne játszanék ? Józsi adj valami inaskön
töst. Egyik bajuszomat lefelé, a’ másikat felfelé, ’s 
szemöldökimet jó vastagra festem; ennek mindig nagy 
hatása van. Aztán nem lépek ki mindjárt, hanem csak 
az egyik lábomat nyújtom ki előre, ’s a’ közönség, 
tudom istenem, majd meg vész nevettében; mert a’ 
jó comikusnak már a’ lába is nevettető szokott lenni. 
Aztán kilépek, vagy sántítva, vagy biczegve, vagy 
meredten vagy ugrálva. Szemöldökömet fel és le rán- 
czigálom, szemeimet forgatom, aztán, bár szomor- 
kodnom kellene, mi előtt beszélni kezdek , mosoly
gok ; 's ha még a’ puszta falak is ki nem nyújtják 
tapsra kezeiket, hátsóba sem láttamcomicust, — Vagy 
szomorút kell játszanom , teszem, valami nagy he- 
rost? Jó belépek, így ni—amúgy nehéz léptekkel; 
egyik lábomat előre vetem, mintha félnék , hogy ál
ló helyemből tiz ló akarna kivinni ; kezeimmel ide 
‘s tova hadarászok és ordítok ha mindjárt azt kellene 
is mondanom: Édes galambom, adj egy csókot! — 
Vagy cselszövőt kell ábrázolnom ? ez legkönyebli! 
az ember össze-vissza mázolja képét, szemét hunyor- 
gatja, száját vonagatja , meggörbíti, hogy minden 
megösmerje, hogy gazember, még az is , kit a’ já
ték szerint rá akar szedni “

’S ti urfi létetekre—mondá Gyuri — nemszégyel- 
nétek magatokat bolonddá tenni?“

„Jobb is , Gyuri, ha pipára gyújtasz, kezedbe 
veszed a’ karikást és agarászni mégy, és minket ma
gunkra hagysz“ —mondám hevülten, mert beszéde i- 
gen igen sértő volt rám nézve.

Gyuri orra meghoszabbodott , szemei félig szá
nakozva félig megvetőleg néztek rám, nagy gőgösen 
köszöntés nélkül távozott; s többé nem valánk ba
rátok.— Pali előbbi értekezése a’ színészetről sem volt 
ínyemre , de mégis, mivel jó akarat tetszék ki be
lőle , tűrtem. Kövid beszélgetés után eltökéltük, hogy 
játszani fogunk. Csak azon törtük fejünket, honnan 
szerezzük műkedvellő társaságunkat ? leginkább pe
dig a’ nőszeinélyzet miatt aggódtunk.



Már van , Józsi! Kont Julcsa !—felkiáltott Pali 
élénkén—fí hajói  emlékezem ejtet illyesmiró'l szót, 
mikor egyszer Győriéknél tánczoltunkj ő lesz a' prima 
donna, az előadandó játék pedig Kemény Simon, ehez 
egy nő személy kell.

Elbeszélésem vége felé siet, azért annak elmon
dásával nem akaróin fárasztani halgatóimat, mennyit 
kelle lótnunk-futnunk , mig a’ személyzetetet össze 
hnjhásztuk. A" szerepeket mindenki leírta magának, 
’s én szívességből a' Julcsáét is; ezzel tartoztam is, 
mert férjét játszottam, az ifjú Kemént. Pali Hunyadi sze
repét válalta el. Az előadás napja meghatároztatott, 
’s a’ kezdés ideje délutáni három órára volt hirdetve.

Kezdjük mindjárt az előadásnál.—Nézőnk annyi 
volt hogy a’ szinkapuját is fel kelle nyitni, ’s a’ né
ző hely az egész udvarrá tágasulí. A’ díszítmények 
készítésekor az előlepelről megfelejtkeztem , ’s kény
telenek valónk egy iszonyú ponyvával rejteni minden 
szem elől a’ színpad titkait. A’ szin kapujának meg
nyitására nem számoltunk, ’s fényes nappal mécsek 
pislogtak a színpadon. A’ hangászkar megzendiilt, ’s 
én ifjú Kemény az öreg Keménnyel állásba tettük ma
gunkat. Nolcz oskolai év alatt legalább is voltam nyolcz- 
van e.xamenen, de szivem oily irtoztatón sohasem do
bogott , lélekzetem olly rövid sohasem volt; ’s midőn 
gyermek koromban valami csín ért azért az atyám kor
bácscsal keresett, rejtekemben nem remegtem úgy» 
mint most. Most igazán nem tudtam, mennyben va
gyok-e vagy földön ,,Estvélik már az idő atyám!“ 
így kezdődött szerepem; de nekem semmi sem jutott 
eszembe ; telkembe sötét éj volt. Végre valamennyire 
felbiztatám magamat, ’s mint rab halálos Ítéletét, vár
tam az első csenditést. A’ második csenditésre elné
mult a’ hangászkar, ’s én ijedtemben keresztet vetek 
maiamra. A’ ponyva-előlepelt húzta felfelé Hunyadi, 
de alig közepét érte el pályája, szerencsétlenül fela
kadt, ’s bár milly erős rárigatásnák sem engedett; kény
telen volt tehát Hunyadi előkerülni, ’s létrával feltá
masztani. Egyik barátom elkezdé már súgni szerepe
met: ,,Estélik máraz idő, atyám!“ de balsorsomra 
szemembe sütött a’ forró nap , ’s én hirtelenében se
hogy sem foghatám meg, hogyan mondhassam még 
is; „Estelik már az idő—“ Eszméletem eltűnt — sze
meimet lesütöttem, ’s megláttam a’ pislogó mécseket 
a’ színpad elején, ’s hevenyészve, de reszkető han
gon igy kezdém inondókámat: „Pislognak már a’ mé
csek, atyám! térj vissza házadba.“  A1 közönség ka- 
czagott — ’s ez mindjárt a’ szomorujáték kezdeténrosz 
omen volt: ’s valóban, rósz kezdetnek nem is lehe
tett jó vége!—Hogy rövid legyek, elhallgatom, ki- 
hányszor sült szerepébe; hogy Julcsa kisasszony, 
Ida szerepében mindnyájunkat felülhaladott, ’s hogy 
a’ holt tes emi e (a’ játékban ifjú Kemény Simon holt 
testére) teendő koszorút, a’ közönség éijenezése közt 
saját fejére kén} tetett tenni; ’s hogy én , a’ játék

ban férje , a színfalak mellett halálosan belé szeret
tem 5 hogy az öreg Kemény a’ második felvonásban 
szakállát a’ hőség miatt a’ színfalak megett letévén, 
kívül feledé; mind ezt mellőzve csupán a’ szomorú
játék ‘s elbeszélésem csatastrophját említem. Jól em
lékeznek, kegyes hallgatóim, hogy Kemény Simon
ba, az utósó jelenetben, az ifjú Kemény Simon holt
testét lándzsákon hozzák a’ csatamezőröl. Szomorú 
muzsika zengett a’ színfalak mellett, én belisztezém 
arczomat, hogy halotti sárga legyek, ’s homlokomat 
bealkörmösözém, hogy dicső sebet mutasson, ’s lé
lekzetem elfojtva , két botra fekvém, ’s négy iz
mos ficzkótól vitelem is már a’ szinpadra. A’ közön
ség nagyon el volt fogúivá. Ida sikoltott, ’s éppen ké
szülőben volt bolt testem fölött elsírni szerepét, mi
dőn engem a négy ficzkó csöndesen a’ deszkázatra 
bocsátott le J d e egy hegyével kiálló gyilkos szeg 
nem hagyott halottaimban nyugodni, jajdulva talpra 
ugrottam, ’s a’ hős drama nem temetésemmel, hanem 
feltámodásommal végződött.

Először játsztam életemben, ’s mondhatom na
gyon rósz  ul ;• ’s mint hogy m ű k e d v e l ő  létem
re kritika alá nem tartoztam, a’ megbántott Thalia 
az említett szeg-döféssel állott rajtam boszút: később 
midőn a’ pesti színház építése volt tervben , Geniu- 
som nem hagyott békét, hajamnál fogva hurczolt a’ 
budai szinész társaság közé, ’s rendes színésszé let
tem 5 azóta a’ kritikusok szurkálnak ; igaz lelkemre, 
hamarjában nem tudnám megmondani, mellyik szúrás 
fáj inkább, a* szegé-e, vagy a’ tolié?

S *—.

iff é t e l y,
((?ijeífraiiffjcit , (Sgeífmiíí’.)

Többnyire ez a’ betegség a’ juhoknál csak las
san fejlődik ki , ’s kezdetében nehéz megismerni; 
az állat a’ szokott vidorságat elveszti, lankadt ésbád- 
jadt járása már távúiról latszik , lecsüggedt fő ’s fii - 
lekkel a’ nyáj után szomorún ballag, gyakran hátra 
marad, lefekszik , ha pedig megfogalik , igen keve
set ellenkezik , ’s csekély étel mellet még is hízni lat
szik. A’ szemei napról napra homályosodnak , a sze
me feliére, szája az ínye, nyelve, ’s a’ bőre h a l 
ványodnak, a gyapja a’ zúgó erejét elveszti, es i- 
gen könnyen kitéphető, a’ szájából büdös nyál folyik 
ki, de a’ szemében, ’s órralyukaiban is vastag nyál 
gyűl össze, mellyel a’ halavány ’s fonyadt nyelv be
vonva lenni szokott. A’ lélekzése nehéz, a beteg juh 
elerőtlenedik, ’s soványabb lesz a’ hátulja megdagad 
de inkább a’ jobbik fele, a’ szomjúsága nagy, az ét
vágya fogyni kezd. Végtére hasmenés, és rothasztó 
láz mutatkozik, a’ lehelete büdös, a’ beteg minden 
mozgás nélkül fekszik, ’s azon fekvésbe, meljybe 
tétetik, nagy gyengesége miatt megmarad, ’s utoljá
ra megdöglik.



< 36 >
V  dög felbonczoltaftvái* az egész sejt szövet 

(textus cellulosus) \ Ízkor osan felduzzadva látszik, a ’ 
vére nagyon hig, a’ mell 's has üregében gyakran 
viz faláltatik. A’ tudok, ’s diaijában minden belső 
sész halavány , ’s  vértelen, a’ szív petyhüdt s fo* 
ayadt. A’ máj szerfelett nagy, és sokkal nehezebb , 
mint egészséges állapotban , színe fakó, vagy ón- 
szürke , porhanyos, ’s könnyen elszakítható külsején 
Gsómok, ’s pattanások vízzel megtelve vannak. Az 
epehólyag igen kitágult, ’s teli epével, a majban, 
epehólyagban, ’s gyakran megdagadt epecsöklen, igen 
sok métely féreg (dgeífcfjitecfe, M>eregeí, Fascio
la he pa tt ka)  látható, külömbféle nagyságú, ’s szí
nű, melly az állat halála után még élni, ’s mozog
ni szokott. Az előtt azt hitték, hogy a’ juhok ezen 
férgeket az eleséggel, vagy vízzel nyelik le , ’s  az
tán úgy a’ májba kerülnének, de most már bizonyos- 
sak vagyunk arról, hogy e’ métely férgek eredetileg 
úgy mint más bélférgek a* testben formálódnak.

Okai: Többnyire nedves és sovány legelők, ned
ves esztendők kiváltképen ha több illyen egymásután 
következik, de némelly rothadt eledelek evéséből is 
származni látszik.

Orvoslás : Mint fő szerek itt G raphites , és 
Lycopodium ajánlhatók ; a* nehéz leheletnél, melly 
mellvizkorra mutat Helleborus nijyer adni tanácsos; 
ha a’ gar.éj fehérszinu, és áltáljában a’ betegséggel 
gyakran össze kapcsolt vízkor jelen van M ercur-so- 
lubilis , China , Nux vom ica , és Sulfur, jó si
kerrel hasnáltattak..—

B r .  Kiivesy  P á k  

X  e vr é  1 1  ö r  e d  é k.
Komárom Julius 24*. Ifjabb Balogh János szín

igazgató a’ múlt télen itfc léte alkalmávali szerencsé
je több más szin - társaságokat csala ide egymásután , 
mellyekről itt nehány szóvalemlitést tenni tán nem lé
szen fölösleges- Balogh a’ múlt év adventjében jött 
hozzánk,, ’s türelmét?r elnéző publicumunknak egész 
a’ böjt közepéig folytonosan csigázá. O neki rósz tár
sasága volt (maga az igazgató legjobban allyasittá) 
és azonkül rossz darabokat is játszatott. Csodálkozni 
fog az olvasó hogy teheté mind a’ mellett Balogh még 
is szerencséjét, annak ez rövid megfejtése: Komá
romnak még soha sem volt tsak egy olly nagy terem
je is mellyben illendően játszhatott volna valami szi- 
nésztársaság, ’s tavai építvén fel az arany sas czi- 
n ü vendéglő házát, abban egy nagy teremet is épít
tetett melly táncz s egyszersmind szinteremnek is 
használható ,  ’s részint hogy egyszer már teremben 
is nézheti a’ publicum a’ színészetet, részint méltány
lásából házbirtokos költségei és fáradozása iránt ma- 
igyaráztató a’ sokszor fulladásig tellyes szinteremke 
átogatása. Végre nagy megkönnyebüiésünkre itt ha

gyd Balogh Komáromot, egy színészetet nem ismerő 
individuumunk Baloghnéra egy jól megtekintve saty- 
rának vehető, szemtelenül hízelgő búcsúzó danát nyo
matott s azt az utolsó előadás alkalmával a’ publicum 
közit el is szórta. Néhány hét múlva Komáromi igaz
gatása alatt adott egy kőbőr társaság egy két mutat
ványokat, de a’ már türelmében kifárasztott publicum 
azt tekintetbe sem vévé Nem sokára reá a’ kassai 
dali szinésztársaság teli torokkal hirdeté ki magát, ’9 
előadásaiból, mellyek türhetők voltak , ’s még újabb 
időben legjobb komáromban, azt vehettük ki hogy az 
a’ szó dali bízvást kimaradhatott volna mert csak egy
ben sem találtuk szikráját is ahhoz való tehetségnek. 
Ezek is elhagyván bennünket ezen hó közepén érke- 
zék a’ már régen várt Farkas társasága, melly sze
rénységből az ide városunkhoz előre irt kérő levelé
ben tsak második társaságnak nevezé magát honunk
ban. Ez mutatványait f. hó ISkán kezdé, de akkor 
ref nem lévén jelen szolini róla nem tud. Ezen előa
dás után a’ színház egész 23ig az igazgató itt nem 
léte miatt zárva vök 23kán adák Dienest vagy a’ki
rályi ebédet Szigligetitől. A’ darab bírálásába ref. nem 
akar mélyebben ereszkedni csak azt jegyzi meg, hogy 
mint hogy ez az Írójának legelső munkája vala el
nézhető ha sok helyen hibás, ’s a’ dráma kívánalmai
val nem összevágó. Most a’ magasztalt személyzetről 
Farkas (király) éppen nem. volt a’ maga helyén, ő 
nem tud magának avval a’ könnyű de mozgékony 
testtel ha bár szép arczával elegendő méltóságot adni. jY. 

fF o ly t at tá tik .f

Hétfőn, Augustus óén 1839.

L E f U D V A Y R J É ’ f a r á r a »
b é r s z ü n e 11 e 1. e lő s z ö r  a d a t i k :

U M H I D H  ü' Hí ÍJ £> 'á  &
R e g é n y e s  v íg já té k , 3  s z a k a s z b a n  

3.. fe lv o n á s s a l .
Írták G A A L  és J Ó S I K A .

Az elófordu’ó tündér—dal és kar zenéjét irta T h e m  
Az uj diszétményeket festette E n g  e r t.

Három nevet lát itt az olv. közönség, mind há
rom egyenként a’ maga nemében kedvencze közön
ségünknek, ’s egyesülten mi élénk résztvétre számot- 
tartó, mennyi, e l e m e t  magában foglaló ’s ezen 
különböző e l e m e k  ö s s z e - f o r r á s á b a n  mennyi 
éldeletet ígérő. Megsértenek közönségünket, ha bő
vebb ajánlásába bocsátkoznánk ’s  bizton nem tennők 
fel hogy ezen az igazgatóságnak is tetlemes költség
be kerülő ’s előadása dísze nevelésére semmi gondot’s 
fáradságot nem kímélő mű iránt a’ Legmeltányosb rész
véttel nem viseltctendik.



9 az. Pütt,
• Második HIRDETÉSEK. Juliu* S íé n  1639.

f é l é v .

Uj könyvek
EGGENBERGER JÓZSEF és fia könyvárusoknál,

Festen a' Barátok piaczán sok más ujkönyveken k ív ü l, honi és idegen nyelven az itt követke-
zendők is meg szerezhetők, (árok pengő pénzben.)

HORVÁTH ZSIGMOND. E lm ederítő , sz-\képző , ’s ch a ra k te rfe s t Történetek ’s Adatok 
fűzére. Gyönyörködtetve oktató olvasókönyv, minden rendnek, de főleg a’ magyar ifjúságnak al
kalmatos. lső  darab 8ad rétben. Pesten 1839. fűzve 1 f. 20 kr.

KORNMANN R Kalászok az élet’ köréből. 2 darab n. 8ad rétben. Székes-Fejérvárott 1839. 
fűzve finom pap. 2 ft. közöns. papiroson 1 ft. 20 kr.

SCHIMMER K. A . A’ franczia lázadás és következményei. Történet a’ huszonhárom évi vias- 
kodásnak Francziaország’ kényurasága ellen, összekötve Napoleon életirásával, és a’ Reichstadti 
herczeg’ biographiai vázlatával. 8ad rétben. Kassán 1839. fűzve 1 f. 24 kr.

SZÁSZ KÁROLY. Parthenon. Tanítm ányok tára magyar ta n ító k ’s tanulók számára, lső  kö
te t: M agyar-nyelv-tudomány. 8ad rétben. N.-Enyeden. 1839. fűzve finom pap. 40 kr. közönséges 
papiroson 30 kr.

GÁTY ISTVÁN. Viz-szabályozási eszméletek. Különösebb tekintettel a’ Rába folyam’ ren
dezésére ’s hajóz!» »tóvá tételére. Egy kőmetszetű táblával, led rétben. Bud in 1839. fűzve 30 kr.

§3“ ED V I ILLÉS PÁL. A ’ Latin Nyelvtudom ány Elem ei magyar nyelven. T iz , tizenkét 
esztendős tanuló fiúk, és ilyeneket oktatók szám ára, á l ta l’s ki a1 magyar nyelvre való különös 
tekintettel, és a’ szabály okhozalkalm azott gyakorlásokkal. Sad rétben. Pesten. 1840. kötve 30kr.

Müller könyvkereskedésében
Pesten, az uri-utcza kezdetén, a? bérviták kíastro m a álellenében 
több más magyar uj munkán kiéül, még következő legújabb köny

vek is ta lá lta tnak , farok pengő pénzben ) u. in.
Element» JurisprudeiUiae

Htmgarieae.
Per Alex. K övy , S. Patakiul. 5 f.

A’ CSEHEK Magyarországban,
Korrajz I. Mátyás király’ idejéből.

Irta J ó s i k a  »M iklós  1839. 4  kötet. Kötve 4fr.

C z l f r a i  I s t v á n ’ S z a k á c sk ö n y v e .  
6dik megbővilett kiadás. 1840 kötve 1 f. 50kr.

Kiss Ad étűé Egyházi- Beszédei
4. kötet, kötve 4 fr.

IV t llte r  J  JL katholikns imídságos és épüle
tes könyve. Véli [»papiroson 48 kr.

Új m agyar-ném et képes A. B. C# 
9s Olvasó-könyv,

21 erkölcsi beszélgetésekkel magyar és ném et 
nyelven ; ezeket magyarázó színezett képekkeL 

Kötve 1 for. (1)

Hirdetmény.
(1) Budán a’ sz. Gellert hegyen levo , s a’ ma

gyar királyi tudományos Egyetemhez tartozó Csillag
vizsgáló torony épületében több rendi éli igazítások 
’* változtatások szükségesek, mdJytkliez ke m íves,

kó'farago, asztalos, ács, rézmives, festő, kútcsiná- 
lás, ’s bémázolás felé munkák megkivánísíók lesz
nek ; ezen munkák az e’ végett f. e. aug. Sík napján 
delelt»!fi lü  órakor az említett csillagvizsgáló íoicrty 
épületében tartandó árverés útján azokra fognak bi- 
zaltatni, kik azokat legkisebb árért tartós» ’s y»



)(

anyagokból elkészíteni magokra felvállalandják.A’mun- 
kák minémusége, és egyébb feltételek mellett u- 
gyan azon Csillagvizsgáló torony épületében adatik 
felvilágosítás.Költ Pesten jul. 30án 1839. (3)

Jelentés.
családatyák , anyák s gyámoknak. 

Gyermek-taiiitó-intézet.
(1) \lu lirttu ak  van szerencséje ezennel mély alá
zattal a’t.cz.családatyáknak,anyáknak bárminemű 
rangból, valamint gyámoknak is, kiknek a’ rá
juk bízott növendékeik’ neveléséről gondoskod
niuk kel l , tudtára adn i , miszerint többoldalru- 
li felszólítás következtében az eddigi Pesten 
fennálló "s dicséretesen ismert nőnevelő intéze
tét férfigyerm ek-taniló  intézetté változtatta át, 
mellybe gyermekek ’s if jak,  kik tanulm ányikat 
vagy nyilvánosán vagy magányán akarják vé
gezni, felvétetnek. S zigorú ’s tisztes nevelésről, 
valamint minden egyéb követelésekről, mellyek 
testi ’s lelki neveltetésre befolyással bírnak, alul- 
irt kezeskedik. Körülményesb tudósításokat ez
iránt személyesen, vagy az ide mellékelt czim- 
mel ellátott levelek által is lehet alulírottal érte
kezhetni P estjük  30án , 1839.

Ltemouton Mi. János. 
a* pesti kir. egyetemben az angol és franezia 

nyelvek tanítója.
fCztme: Lemouton B. János u rnák , a’ pesti kir. egye
temben a1 franezia 's  angol nyelv tanítójának. Fortunánál 
a’ ezukor utcza végén , 6 6 6  szám a la t t , a’ botanicus 
kert’ irányában. ( 6 )

Híradás.
(1) A’ nagyméltóságú magy. királyi helytartó 

Tanácsnak e’ folyó 1839ik észt. jun. hónapnak 
18án 2033lik  szám alatt költ kegyes parancso
latjának következésében az egyházi javakhoz ta r
ázandó  Somlyó -  vásárhelyi uradalom részéről 
a’ tüskevári pinezében az e’ folyó 1839ik észt. 
legközelebb reánk jövő augustus hónapnak 
7 és 8ik napjain tartandó nyilvános árverés ú t
ján IOOO/4 akó jó szamain 1830, 1834, 1830, 
1837 és 1839ik, de ezek között legtöbb I834ik 
esztendei termésű ó , és uj somlyai borok a’ 
nagymfgu na. k. helytartó Tanács kegyes h e ly  
benhagyásának fentartása mellett hordónként, 
de hordó nélkül el adatni fognak,— a’ venni szán
dékozók tehát foglaló pénzzel ellátva a’ fentebb 
kitett helyre, es napokra ezennel illendően 
ineghivdtnak. Költ Somlyó Vásárhelyen Julius 
20án 1839.

Zsoldos János .
uradalmi b e re ite s  tisztartó. (3)

Hirdetmény.
(2)(107) A’ nm. m. kir. Kamra’ rendeletéből 

hirdettetik, hogy f. e. aug. 19kén reggeli 9 óra
kor az óbudai igazgatósági írószobában :

a) Az óbudai régi serház és Hoffmannbök és 
Neumann felé urodalmi házak, 11 bolttal, 40 szo
bával, 21 konyhával, 4 kam rával ’s pinczével, 
összesen 21 lakásra osztva ;

b) O-Budán kóserpálinka- és ros glio-égetési 
és kim érési jo g ;

c )  a’ monostori urod. korcsma a’ sz. endrei Du- 
nakomp m ellett, 67/,e hold szántófölddel ’sszé- 
n ásk e rtte l;

d ) a’ tótfalusi urodalmi korcsma a’ váczi Duna- 
kamp mellett 13% hold szántófölddel, ’s 2 / 16 
hold ré tte l:

e) a1 bogdányi urod bolt kereskedési joggal ;
f) a - rétül használható kismarosi Dunasziget j
g) a’ perbáli korcsma és mészárszék 39%hold 

szántófölddel, 6 '/8 hold ré tte l, % hold kender 
és %hold káposztás fö lddel;

h) a’ vizsegrádi határban levő urod. kis szán
tóföld ’s rét darabok, összesen 4% hold , — 3 
egym ásutánt év re , és pedig a’ három ház f. e. 
oct. tjé tő l, a’ többi haszonvételek ellenben f. e. 
nov. ljé tú l, nyilványos árverés utján bérbefog
nak adatni. Bérleni kívánók bánatpénzzel ’s e- 
gyéb szükségesekkel ellátva a’ fen kitett helyre 
megjelenni hivatalosak, hol a’ bérleti föltétek em
lőre is m egtekinthetők. (3 )

Árverés lovak iránt.
(1 ) G róf Hunyady Józsefgazdaság felügyelői

hivatala közhírül ad ja , hogy f. e. sept. 3dikán 
délelőtti 9 órakor kezdvén Mezőkeszi Ürmény- 
lurz közel lévő Pusztán N yitra vármegyében 70 
ló , és ped g : anyakancza; ide i, egy-, két- és 
három-esztendős ménheréit- és kancza csikó a’ 
többet Ígérőnek kész fizetés mellett eladatni fog. 
Ü nnényt, jul. 2 lkón 1839. (3)

Uruk árverése.
(2 ) Főméltóságú gyaraki G rassaIko\ich hg. 

uradalmai gazdasági Igazgatósága részérül köz 
hírré létei ik :  hogy a’ jövő augustus hónap 
6kán fog Örkényen 1500 darab ürú árverés u t
ján a’ legtöbbet ígérőnek eladatni; a’ venni kí
vánók elegendő bánatpénzzel a’ fenem litett hely
re  szokott reggeli órákban megjelenni illendően 
hivattatnak. Addig is pedig , az em lített ű rö 
ket az egy negyed órányira fekvő, úgyneve
zett Vendelin majorban megszemlélhetni. (3)



Pest. 1839.

Szombat August. 3án
lOdik szám. 

•Második félév .

Pestmegyei takarék  * pénztár.
A* takarék - pénztár egy olly intézet, mellybe 

minden nemes és nemtelen adózó gazdák, zsellérek, 
napszámosok, mívesek vagy is mester emberek, vég
kép’ vagy ideiglen elbocsátott katonák, organisták, 
oskola tanitók, natáriusok, olly tisztes karnak, (hono- 
ratiórok) és hivatal-viselők, kik sem fekvő vagyonnal 
sem nyug-pénzzel nem birván, ’s kétszáz pengő ftot 
haladó év-fizetést nem húzván, ezen csekély fizetés
ből kénytelenek zsugorgatni öregség’ és balesetek’ 
napjaira; továbbá nemzeti szinházaink' személyzetei 
és cselédségei, mindazon tekintetből, hogy nyugpénz- 
zel még ez ideig ellátva nincsenek, mind pedig azért 
mivel utazásra, színészi ruhákra, gyakran rögtön esik 
szükségök; minden megyebeli nemes és nemtelen gaz
dák’ cselédjei, egy szóval mindazok kiket most vagy 
később a’ megye ezen intézet’ közönsége közzé fel
vétetni kiván, a’ magok bár mi csekély pénz-keresmé
nyét, 20 pengő xrtól kezdve, 200 pgő forintig kamat
ra béadhatják. A’ beadott pénzről hiteles könyvecske 
adatik ki a’ tulajdonosnak, ’s ez száztól ötös kamatját 
húzza félévenkint a’ maga pénzének; ha pedig nem 
kivánja kivenni ezen kamatot, fél esztendő’ teltével az 
is a’ tőke-pénzhez csapattatok, és annak is kamatjajár. 
így kamat (interes) és kamatnak kamatja által kétsze
resen nevekedik a’ betevőnek pénze. Azon pénzen fe
lül, mellyet valaki először betett a’ takarék-pénztárba 
és mellyről könyvecskét kapott, újólag rakhat be, ak
kor és annyiszor, mikor és mennyiszer neki tetszik, 
vagy miként pénze gyűl, kisebb nagyobb pénz-tneny- 
nyiségeket, mig nem azok oszvesen 200 pgő fitra öt
nek. Ezen ismételt berakások felfizetéseknek neveztet
nek, a’ már adott könyvecskébe mindenkor bejegyez
tetnek, és szintúgy kamatoznak, mint az első betéte
lek. Különös jótétemény az, hogy a’ tulajdonos, a’ ma
ga pénzét és annak kamatjait ’s kamatok’ kamatjait; 
együtt (vagy a’ kamatokat külön is fél évenként) pon
tosan kiveheti, a’ melly órában neki tetszik, a’ sze
rint a’ mint házi környülményei és szükségei kívánják, 
vagy egészen vagy pedig csak egy részét armak ; és 
azon megszorítások, mellyeket e’ tekmtben az intézet 
tesz, ’s mik alább a’ tudnivalók közt előadatnak, olly 
csekélyek, hogy azokat mindenki már előre kiszámol
hatja magának. Különben a’ tulajdonosnak a’ maga 
pénze körül semmi egyéb fáradsága nincs, mint min
den öt évben újjal cserélni fel betételi könyvecskéjét 
és egyéb költsége nincs, mint a’ betételi könyvecské
ért fizetendő 4 pgő xr. de ezen 4 xrt is csak úgy fize
ti a’ tulajdonos, ha betett tőkéje többet tesz 20 pengő 
forintnál, és csak akor fogja ki azt pénzéből az inté
zet" hivatala, midőn tőke-pénzét végképen kiveszi a’ 
pénztárból. Különben sem intézeti vagy tisztviselői tak

sa, sem szolgáknak adandó ajándék’ vagy borra-való’ 
fejében nem fizet egy krajczárt is, ’s minden gondja 
csak abból á ll, hogy könyvecskéje el ne vesszen Sf t 
még könyv-vesztés’ vagy ellopatás’ eseteire is rende
lések vannak téve a’ hivatalnál, ’s ha jókor jelentést 
tesz a’ tulajdonos, vagy betéteikor kiköti magának: 
hogy csak az ő saját kezébe fizettessék tőke pénz és 
kamat, veszélyben pénze nem forog. Illy kikötést be
téteikor mindenki tehet; csak hogy azillyen, pénz-ki
vételkor mindig helybeli paptól vagy biráktól bizonyít
ványt hozni tartozik arról, hogy ő azon személy, ki
nek nevére szól a’ betételi könyvecske. Illy bizonyít
vány- előmutatás más rendes esetekben, ha a fentebbi 
kikötés nem tétetett, nem szükséges,’s a’betételi köny
vecske előmutatása elégséges arra, hogy a’ tulajdonos 
pénzét vagy kamatjait kivehesse. A’ betett pénzekért 
és azoknak kamatjaikért, Tek.Pest Vármegye’ Rendei 
közzül többen, kik e" végre nevezetes pénz-mennyi
séget tévén öszve, magokból nagy lelkiileg takarék- 
pénztári részvényes társaságot alkottak , állnak jó t; 
úgy hogy e’ részben, betett pénze ’s ennek járandó
ságai felől, kiki teljesen nyugodt lehet. Ezen ember
baráti nagy lelküségök a’ részvényes uraknak annál 
méltóbba’ hálára, minthogy azon felül, hogy az in
tézetből semmi hasznot, jövedelmet nem húznak,azt 
még áldozatokkal is ápolják , sőt még annak jó ren
dű menetele, biztossága és virágozlatása körül is,in
gyen, csupán felebaráti nemes ösztönből folyvást fá
radoznak. Ha mi felesleges jövedelme fogna idővel 
fennmaradni az intézetnek, az a’ Megye’ határozata 
ból ismét a’ megyei köznép’ javára fog fordiitatni. A’ 
ki tehát a’ munkás köznép közzül, történhető bale
setekre, miilyenek: szűk termés, marha-dög , tűz- 
viz kár’, megraboltatás’, hosszas betegség’, gyámol
talan öregség’, vagy bár mi más szükség’ esetei, ma
gát biztosíttatni óhajtja, vagy szeretett gyermekeinek 
bóldogitását munkálni, magának jövendőre könny éh
ségét, több világi kényelmet szerezni vágyik, czélsze- 
rubbet item tehet, mint ha a’ takarék-pénztárba rak
ja be azon kissebb tőke-pénzeit, mellyek nélkül há
zi szüksége 's gazdasága ellehet. Mi lehet annál köny- 
nyebb és biztosabb mód a* gyarapodásra, a’ vagyon 
szerzésre, mint az , ha a’ paraszt ember héti vagy 
országos vásárokra, vagy máskor is bár mikor, fel
rakván szekerére eladó termését, apró marháját, szal
máját ’sat. beviszi Pestre, ottan azonnal biztos hely
re beadja ezeknek árát tőke-pénzül melly néki kama
toz , sőt idővel unoka kamatot is hoz. Másik vagy 
harmatrk héten ismét beviszen egy pár mérő búzát, 
zabot, vagy néhány csirkét, tojást, vajat ’sat. "s ti
zeknek árát ismét ugyanazon könyvecske mellett bead
ja az elébbenihez, ’s így tovább neveli tőke-pénzé*
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a’ szerint, a’ mint környülményei engedik. Nem szük
ség neki a’ maga egy pár forintjával, hetenként, hó
napokon, sőt éveken keresztül—melly idő alatt gyak
ran kisértetbe jöhetne elkölteni, elvesztegetni pén
zét— várakozni, migaz többre gyűl, ’s mig azt becsü
letes helyre kiadhatja; nem kell neki aggódnia, hogy 
tán rósz helyre adta ki pénzét, hogy az tán el is vesz
het, vagy miatta lótnia futnia, perlekednie kell. És 
épen ez az oka: miért egész Európában olly nagy ke- 
letök van a’ takarék-pénztáraknak; ez az oka miért 
mind a1 mellett is , hogy gyakran találkoznának ma
gános emberek, kik hatos kamatra is—nem csak ötös
re, mint millyet takarék-pénztárunk fizet—felvennék 
kölcsön a’ szegény embernek pénzét, még is minden 
józan okos ember azt fogja neki tanácslani, hogy in
kább a’ takarék-pénztárba adja azt be. Mert azonfelül 
hogy a’ kamatnak kamatja, mit más kölcsönvevő nem 
fizet, kipótolja a’ hatodik forintot, melly a’ takarék- 
pénztáraknál tisztviselők’ fizetésére, kezelés költsé
geire fordittatik; azon biztosság, nyugodalom, ment
ség minden vesződségtől, miket a’ takarék-pénztárak 
a* tulajdonosnak nyújtanak , azon kedvezés , hogy 
pénzét időnként apró summákkal nevelheti, azt vagy 
házi szüksége hozza magával, kiveheti, menekvések 
idő-vesztéstől ’sat. olly jótékonyságok a’ tulajdonosra 
nézve, mikkel a’ hatodik forint’ kamatja , még azon 
esetre,ha pénze és tőkéje teljes báorságban volnának is, 
egyátalában fel nem ér. És ha ekként hazánkban láb
ra kap a’ szorgalom és takarékosság, a’ keresett pénz 
nem vándorol korcsmába, nem fecséreltetik el könnyel- 
rnüleg eszetn-iszomra , a’ cseléd nem üz rajta ruha
beli fényt, sorsa feletti héjázást, milly nyeresség fog 
ez lenni az egész hazára nézve! Milly boldogság leend 
józan ártatlan erkölcsüek között lakni, kik köztnyug- 
tan éldelheti kiki a’ maga szorgalmának gyümölcseit! 
Milly nyugalom leend a’ gazdára gazdasszonyra néz
ve a’ szorgalmasabb, rendszeretőbb, jobb kedvű, se
rényebb józanabb cseléd! Valóban kiszámithatlanok 
a' takarék-pénztáraknak, miután azokkal megbarátko
zott a ’ köznép, idves jótéteményei mind. egyes lako
sokra, mind az egész hazára nézve! Felszólíttatnak 
tehát ezennel minden rendű és állapotú azon lakosai 
a' megyének , kik a’ fentebbiek szerint ez időben a’ 
takarék-pánztár’ közönségéhez tartoznak, hogy a’ szor
galomnak , takarékosságnak, ’s ezek által a’ köznép’ 
vagyonosodásának, jólétének, boldogságának ezen 
hatalmas serkentőjét, es/.közét, telhetőén javokra for
dítani iparkodjanak. Felszólittatnak minden rendű és 
állapotú cselédes gazdák, hogy cselédeiket minden 
mutatkozó alkalommal^énz betételekre serkentsék.Fel- 
szolittatnak végre minden birtokos, Tisztelendő és Tisz- 
teletes Urak, Uraságok’ Tisztiéi, Tanítók, Nótáriu
sok ‘sat. egy szóval mind azok, kiknek az emberi
ség’ ügye szivükön fekszik, hogy azon köznépet, 
mellynek körében laknak, mind egyenkictmind álta

lánosan figyelmeztetni, érsesitni, az intézet’ jótékony
ságai iránt felvilágositni, ’s pénz-betételekre buzdíta
ni szíveskedjenek. Hiszen némi részben mindnyájan 
osztoznak a’ takarék-pénztár’ idves hasznaiban; mert 
mellyik földes úr ne örülne jobbágya’ vagyonosodásá
nak ? mellyik gazda ne örvendue a’ szorgalmas, ta
karékos , józan cselédnek ? mellyik ember-barátnak 
ne repesne szive akkor, midőn maga körül szorgal
mas, takarékos, vagyonos, vidám, elégedett ember
társakat szemlélhet ?

Rövid tuduivalók pest-megyei takarék - pénztárról.

1) A’ pestmegyei takarék-pénztár a' jövö 1840- 
dik esztendőnek 2dik napján fog megnyitatni; és a- 
zontul annak hivatala, a’ Vármegye’ udvarában heten
ként nyitva áll: minden kedden, pénteken, és szom
baton délelőtti 9 órától 12-ig, és Keddre, Péntekre 
nézve délutáni 3 órától hatig. Szombati délutánra néz
ve pedig később, úgymint télen 4 órától hétig, és 
nyárban 5 órától 8ig. Ezen napokon és órákon kíki 
beteheti pénzét és kiveheti azt. A’ megye’ katonáinál 
az udvarban, rendelés van téve, hogy a’ hivatal után 
tudakozódókat egész emberséggel utasítsák. 2) Be le
het tenni 20 pengő xrtól kezdve száz ’s több pengő 
forintig, ’s benn hagyhatni a’ betett öszveget mind 
addig, mig az kamatok’ kamatjai által kétszáz pengő 
forintra nem szaporodik. Azon felül ütő öszvegnek töb
bé kamatja nem jár. 3) A’ betett pénzhez akármikor, 
és annyiszor mennyiszer tetszik, lehet kisebb nagyobb 
mennyiséget felfizetni. 4) Mind a’ betett mind a’ Fi
zetett pénzektől az illető kamatokat, minden fél év’ 
elmúltával, Január első napjától kezdve 3kig, és Ju
lius’ első napjától kezdve 8íkig ki lehet venni. Ha 
bennhagyatik a’ kamat, már fél éven túl annak is ka
matja fog járni, 's igy két felől nevekedik tőkepén
ze a’ tulajdonosnak. 5) Az 1840dik évben, vagyis 
az intézet’ első évében , senki a’ maga tőkepénzét 
vissza nem veheti. De a’ többi években kiveheti azt 
akár egészen , akár részletesen, ötven pengő forinton 
alul azonnal, azon felül pedig száz forintig S napi, 
és ezen felül kétszáz pftig egy hónapi előleges fel
mondással. Ha a’ szegény adózót valami rendkívüli 
szerencsétlenség érte, mi miatt rögtön van pénzére 
szüksége, az neki előre bocsátott felmondás nélkül 
is kiadatik. A’ felmondások az intézet’ hivatalában tör
ténnek , ’s a’ betételi könyvecskébe feljegyeztetnek. 
6) Akár felfizetni, akár pénzét vagy annak kamat
jait kivenni kívánná a’ tulajdonos, mindezeket csak 
a‘ betételi könyvecske’ előmutatása mellett eszközöl
heti. Ha az elveszne vagy ellopafnék, azonnal jelent
se balesetét a’ hivatalnak. 7) A’ betételi könyvecskét 
senkire áltruházni vagy elzálogositni nem szabad: ha
nem a’ tulajdonos, szüksége esetében vegye ki pénzét 
’s azzal pótolja azt. 8) A’ benhagyott kamatok, mi
helyt adandó első alkalommal a’ tulajdonos a’ beté-
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teli könyvecskével a’ hivatalban megjelen, ha bár é- 
vek múlva történjék is e z , általiratnak a’ hivatal’ 
jegyző-könyvéből a’ betételi könyvecskébe, mint tő- 
kepénzek , ’s ezért külön a’ tulajdonosnak befáradni 
nem kell. Ha ez tudni kívánja : miként áll pénze ’s 
mennyire szaporodott az? minden évben egyszer kive
ti kívánságára a’ hivatal" tisztviselősége. 9) A’ tulaj
donosnak a’ maga betelt pénze körűi semmi további 
vesződsége és költsége nincs, mint azon 4xr pengő 
pénz, melly a’ betételi könyvecskeért akkor fogatik 
ki, midőn pénzét végképen kiveszi az intézetből. Öt 
évig, azon könyvecske’ kicseréléséig, akár felé se 
menjen a’ hivatalnak, pénze naponként nevekedni fog 
’s öt év múlva is, új könyvecske mellett benhagyhat- 
ja  azt szaporodni, mig szüksége nincs annak kivéte
lére , vagy az öszveg a’ kétszáz pengő ftot meg nem 
üti. Ezen takarék-pénztár pénz adó alá nem vétetik fel, ’s 
adóssági kielégítésére is csak azon esetben foglaltatik 
el biróiképen , ha semmi egyébb kielégítési vagyon 
nem volna, vagy az adós önkényt ajánlaná azt kielé
gítésre. 10) Szorgalmatos, józan, igyekező, adós
sággal nem terhelt egész vagy félhelyes paraszt gaz
dáknak , szükség’ esetében, ha ezt , és lentebb érin
tett jó tulajdonságaikat, földes úrtól és helység’ bírói
tól hozandó bizonyítványokkal kimutatandják, 60 pgő 
ftig kölcsönöz pénzt az intézet, olly feltétel alatt, hogy 
a’ felvett pénz, hat év alatt, a ’ rendes kamatokon 
kívül évenként teendő apró visszafizetések által egé
szen lerovatassék. Olvasta ’s kiadta

a’ fentisztelt megye’ főjegyzője 
JlTyáry P á l.  m. p.

J lfé h á n y  s z ó  n ’ g a z d a s á g '  K ö ré b e n .
V  agriculture, quand eile est bien en- 
teudue et dirijéé, produit seul lariches- 
se, la puissance et la lelicité des nations.

Y o u n g .
„Allitassék műipar intézet—szólt gróf Széche

nyi ismeretes indítványában—hogy ifjaink mások is 
lehessenek, mint jogászok’ ’s keblem örömre gyűlt, 
mert olly férfiú mondó ezt, kinek szavára világosság 
lön ’s százados tespedés után, megnyílt a’ cselekvés’ 
korszaka. Nem kétlem, hogy szavaival egyszersmind 
egy nemzeti gazdasági intézet’ létrehozására czélzott, 
mert keblében hordja ő azon örök igazságot, hogy 
gazdaság nélkül virágzó hazát , hatalmas nemzetet 
képzelni nem lehet. Vagy lehet e a’ nép boldog, ha 
nagyai szűkölködnek ? Lehetnek is ezek jóllétben, 
ha az őket tápláló földmives, élelmezése’ forrásaiban 
egyedül sanyarúsága’ könnyeit látja csörgedezni. Hol 
az ínség kezébe ada a’ népnek, a’ status ezen fő osz
tályának a koldus botot, lassú halál emészti az egye
temes nemzetet is. ’S ez tisztelt olvasóm ! nem ábrán
dozás, de élő ’s eltűnt nemzetek’ példáin nyugvó i- 
gazság. Gazdaság és kereskedés, e’ két ikerek azok

mellyek felvirágoztatják ’s erős kapcsolatban tartják 
a nemzetet a nemzetekkel, a’ hont polgárai élőit 
kedvessé teszik s iránta még az idegenben is méltány
ló részvétet gyullasztanak. Vagy vessünk bár egy pil
lanatot, az Europa’ részvétét olly nagy mértékben bí
ró maroknyi belgák és hollandokra, repítsük át gon
dolatinkat a’ szellemi élettel dús Amerikára*) ’s kik 
tői minden miveltséget megtagadunk, tekintsük meg 
a’ chinaiakat, **) ’s megtérve eszméleti utunkból, 
megfogunk győződni, hogy egyedül gazdaság ’s ke
reskedés által lön hatalmassá nyűgöt "s kezd emelked
ni a kelet. Véd falul vonják körül azon hazát a’köz 
érdekek, melly ipar által kapcsolta magát a’ társ nem
zetekhez , ellenben részvétlen omlanak öszve az al
kotmányok o tt, hol tespedés őrli meg azoknak alap
jait. Fájdalmas példákat hívhatnék fel bizonyságul! — 

’S mind e’ mellett, hazánk tett - e gyors lépése
ket gazdaságában, az úgynevezett elő haladás’ szá
zadában?—A’ kereskedés ugyan már buzgó akaratra 
de vigasztalatlan eseng gazdaságunk jelenleg is rész
vét után, ’s úgy látszik e’ részbeni mozgalmaink, 
azon alapigazságot, hogy a’ gazdaság a’ kereskedés
nek alapja,—megfordítva kívánják igazolni, ’s a’ 
gazdaságot lételezik fel a’ kereskedéstől. Mint haza
fi, forrón óhajtók, de mint gondolkodó nem reményi
hetek jó sikert ez uj igazság’ felállítására. Angliát is 
nem a’ kereskedés , hanem ennek alapja a’ gazdaság 
emelé magasra. ***)Jól mondja a’ hires statisticus Bi- 
sínger: azon tartományoknak—így szóll— mellyek 
jóllétüket a’ földmivelésen alapítják, mindig több ben
ső erejük van, mint azoknak, mellyek azt a’ keres
kedés "s gyármivekföl teszik függővé, mert jóllétük 
forrása honjok határin belől van, mig ezeknek álla
potuk a’ szomszéd nemzetek érdekeitől függ.—jMel- 
lesleges szerepet visz tehát hazánkban az ára gazda
ság még ott is, hol tőle az elsőséget csak jogtalanul 
lehet megtagadni, ’s e’ gazdaság, mellynek már a 
régi romaiak’ ’s spartanusok’ törvény-könyveiben olly 
hű mélytánlásra találunk , nálunk úgy szólván tole- 
rantia alatt sinlődik, mert közvetlenül legalább törvény 
oltalma kívül van ’s legfeljebb felifjudott urbériinkben 
kereshetjük figyelembe vétetésének nyomdokit. A’buz
gó törekvésnek ezen gyermeke, korunk azon leg
szebb feladatjóval : hogy a’ 8 millió szükölködőnek

Az éjszak americai statusokban gazdasági hírla
pok irattnak a’ földmivesek számára . ’s ezek magok 
is közük azokban, tapasztalásból merített észrevéte
leiket.—

Chinában nemzeti ünnepnapot szentelnek a’gaz
daságnak évenkint, melly alkalommal a’ Császár ud
vari embereivel szánt, vet. Nem magas kölalai, de gaz
dasága védte meg ezredekig Chinát hatalmas irigyei 
ellen.

I814be Angliában a'm. gazdaság 60,433,500  
ltot, a’ kereskedés ’s mesterségek pedig csak 30 ,021 ,000  
ftot adóztak.—
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könnyei letörlesztessenek, együtt született. Szabad le
gyen e’ gyermekről megjegyeznem, hogy mig né- 
mellyek azt idő' előtt szülöttnek, mások megó'szült cse
csemőnek lenni állítják, én egyedül azt vélem visz- 
szásnak, hogy az azon könnyeket jobbjával törli, 
mig gazdaságunk roppant műszeréi csak bal kezével 
illeti.—Az úrbéri telkek’ öszvesitése, örökös úri szer
ződések , robot váltás közvetlen , az engedmények 
közvetve érdeklik gazdaságunkat. De az ezen czik- 
kelyekkel egybeforrt szép remények, nagy részben 
megcsalatfak, mert a’ legczélszerfíbb intézkedések kö
vetkezményei mind eddig igen gyéren mutatkoznak. 
’S miért ? Mert törvéyeink, mellyek eddig mostoha 
hangon szállottak köznépünkhöz, jelenleg, hol a’ köz
jó , melly legfőbb törvény — múlhatatlan rendeleteket 
kivánt, például az említett telkek’ öszvesittésében ’s 
úri szerződésekben , tán igen is szelíd hangon szálla
nák, midőn a’ teltszést nevezik ki végrehajtónak. Hon
nan , földmivesink’ csekélyebb belátása ’s ha szabad 
mondanom—a’ törvényes rendeletek iránti csekélyebb 
bizodalma következtében, e’ törvények csekélyebb 
foganosittást nyertek. A* földmives személyében, nem 
kell feledni a’ status polgárát ’s azt a’ szánakozáson 
felyfíl egyszersmind a’ köz jó az , melly a’ ,misera 
plebs contribuens4 mellet segedelemért sikolt. Buzgó 
tisztelője vagyok a’ szabad akaratnak, de úgy vélem 
ez nem sértetik meg akkor, ha a’ közjó kívántára 
a’ törvényhozó hatalom , felül emelkedve földmive- 
lésink belátásán , ezt mi azokra ’s a’ statusra nézve 
egyiránt üdvös, nem bizza a* szabad tettszésre, de 
végre hajtatja.

fVége következik*)
Jftajor Pál* 

Játékszínt napló.
A’ Regélő - Honművész BOik számában ez á ll: 

„Konti ur (a’ Bájitalban) a’ jelennek élő' ’s gonddal 
ismeretlen Marsfít ritka virtuozitással énekíé ’s ját- 
szá.“ Ezen előadás jul. 23kán történt, ’s a’ Regé
lő szerint Konti ur épen akkor énekle ritka virtuozi
tással midőn legnagyobb okunk volna az ellenkezőt ál
lítani. Egyébként ideje már egyszer Konti úr játéká
ról egy pár szót elmondanunk. Véleményem szerint a’ 
színházban nincs nagyobb charlatan Kontinál. Az ő 
játékában nincs egy szikra természetesség; ő annyi
ra kiforgatá magát természetességéből affectálása ál
tal, hogy most már színpadon járni sem tud; minden lé
pése, mindé mozdulata, minden pi lantása csigázott. 
Hogy illyrsmit operában kevésbé vehetni észre, nem 
csodálható, mert itt az actiok sokkal meröbkek ’s így 
csupán Kontíban, ezen megtestesült tetsz vágy ban lát
hatni azt a’ túlzásig vive. igazán mondá azt egykor 
mű értő; Komit szeretem néha hallani, csak ne lássam 
'S miben áll az ő hangja vagy inkább mibe nem áll? 
Mevt az rekedt és minden kellem nélküli. Iskolájában!

Ő tagadhatatlanul mesterségesen énekel, ’s ha vala- 
melly triója a’ közönségnek megtetszik, azt minden 
áriájában gyakran a’ boszontásig használja, ’s ezt 
mi charlateneriának nevezzük. g.d.*)

#)Minden gyanú elhárításául, ha a’ t. társaim neve
met szükségesnek találnák kitenni,arra őket ezennel fel
hatalmazom. •{■

f  Részünkről azt épen nem tartjuk szükségesnek 
és sajnáljuk hogy ref. úr a’ Honművész (mert hihető
leg az ő czikke mondatja ezt vele) szavain fennaka- 
da. A’ Honművész minden botlásira ügyelni ’s min
den hibáit felróni, valóban ezen lap sem volna ele
gendő; de egyébként is ha közelebbi megtámadásra 
felelni volna is kedvünk, most miután a’ tárgy meg- 
pendiietett, őszintén kinyilatkoztatjuk, hogy arra ké
pesek nem vagyunk, mert mi a’ Honmüvész azon czik- 
két nem értjük. Azért is, ha a’ Honművész a’ köte- 
kedést annyira szereti, máskor ha ir, először: mielőtt 
polémiába bocsátkoznék, gondolja meg mit akar írni, 
mert részünkről nem bírtuk felfogni mi akar az lenni: 
tanács, oktatás, czáfolat-e? másodszor: ne bujkál
jon a’ személyek körül r ’s ne keverjen három négy 
személyt össze; hanem őszintén mondja meg kivel 
van dolga; harmadszor, ha eddigelé még nem tanul
ta v o l n a  me g  az  illendőséget, azt irántunk kö
veteljük , ’sa’ biblia’ akár mellyik szavávali élés sem 
fogja őt a’ gorombaság bélyegétől fölmenteni; negyed
szer, hogy ha ő bennünket időn kívül a’ szerkesztő 
személyével összevegyitne , mint legközelebb minden 
szükség ’s alkalom nélkül , ’s csak távúiról is létün
ket kedve volna megtagadni, ha azt be nem bizonyíta
ná, mi nem fogunk késlelkedni őt azonnal illő czim-
mével a’ -------— — nevezni. Egyébként ne h'gy-
je a’ Honmüvész szerkesztője mintha mi azért szóli- 
tanók fel ő t, h o g y  vele kötődni kívánnánk; őszin
te megvallva, arra nézve sokkal alantabb képzeljük 
mi lapjait, hogy sem érdemesnek találnánk vele az 
időt vesztegetni. Az ügy érdekében szólaltunk fel, ’s 
attól bennünket semmiféle—vész vissza nem rettent. 
Ő meri azon szót kiejteni—melly mellesleg mondva 
eléggé bélyegzi szép akaratát és szándékát mellynek 
mi kútfőjét igen jól ismerjük, ’s ha úgy akarja köz- 
lendjük is—minél fogva e’ lapok irányát kétségbe ’s 
gyanúba akarja hozni. Mit akar ő ezzel mondani? Édes 
Mátray ur, higye el, ha nekünk valaki meg tudná 
fejfeni azon irányt mellyet őn lapjai szerkesztésében 
követ, arról már feltennők , hogy fölfedezheti a’ per
petuum (iin ) mobilét. Költ Pesten, aug. Íjén, 1839.

Több műkedvelő, 
annak idejében megnevezendő.

IGAZÍTÁS. H. Mulatságunk 8ik számában a’ játékszini 
naplóban hibásan áll a’ Felbér Marik.—gyengék mel
lett használt idéző jel.
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Frank F- cs. kir. szabad pakfong- 
ércsáríik-raktára, Becsben alsó Breinerstrasse 
1133 sz. a a’ jelen pesti, úgy szinte minden 
debreczeni vásár alkalmával,  ajánlja készítm é
nyeit a’ fő nemességnek és tisztelt közönségnek, 
— Arutára pesti vásárokon,  az uj p iaczon , 
bécsi utczában , D ebreczenben pedig a’ nagy bé
csi főutczán van. Ujdon készültek : physicusok’ 
szám ára, villanym érők 3— 4 p. f tig 5 perpetu- 
ummobile physicai módon készítve 15 p. ft. ,* 
jav íto tt fördő készületek, Dücbdeltől Becsből 
20 p. ft 5 ruha-kefék,  fodrász* és zsebfésük, an
gol mosdó m edenczék, öltöző asztalhoz szüksé
g e s t á r gya k ;  mindenféle asztali eszközök, kü
lönnemű kávé-gépek,kannák, czukorko-sárkák, 
czukori i intők 's egyebek 5 főző gépek x adászat- 
kedvel lók’ számára 12 p. fialj különféle gyer- 
gyatar tók,  lámpák,  gyútógépek, füstölő lám
p á k ,  rajz szerek;  mindenféle egyházi eszkö
zök ezüstből, gyógyszereseknek való tárgyak;  
fehér es aranyozott kardok mágnások szám á
ra , valódi arany és ezüst, úgy szinte fekete 
selyem , és szi jövek;  dobos és kapus botok,  
vadászkések, új franczia üvegek j negyed órák 
nyílt művel pakfőngból, úti és kép-órák , hang 
szerekkel ; csupán hangszerek is kaphatók 22 
ftal Ol brich t ó i ; lószerszám okra való minden
nemű eszközök Pesten Oláh A. Brüdern b. ház
ban, Budán Tischler G. Rácz-város fűutcza, szíj
gyártóknál ; étek-eszközök nagy társasági asz
talokhoz koltsönöztetnek Bécsben teendő meg
rendelések m ellett. Hozzám intézendő megbi- 
zások’ reményével hizelgek magamnak , ’s leg- 
bnzgóbb törekvésem leend magamat  a' honom
ban is annyi év óta élvezett bizodalom ra, pon
tos szolgálat és valódi árúk áltál, mindig érde
mesbe t e nn i , és minden m egrendelést tüstént 
teljesíteni.

Minthogy haszonleső em berek az (ezüsthöz 
mindig hasonló) erezet, melly az egészségnek 
semmi esetre nem árta lm as, m egham isítják , 
felszólítatott a’ rak tá r az ism ertető jeg y ek ’ köz
zététe lére . Valódi pakfongnak nem szabad ezüs- 
tözve lenni, ez igen nyúlható és hajtható  a5 nél
kül hogy e ltö rn e ; ellenben a’ ham is m ereven ’s 
könnyen törik ; m ihelyt az ezüstözés lekopott, 
rőtbarnává vagy világos sárgaréz színűvé lesz; 
a ’ valódit legjobb finom faham uval nedvesen csi
szolva tisztítan i, és aztán kendővel m egtörténi, 
így ezüsthöz hasonló m arad. Leginkább figyel*

mezni kell azon jegyre , mellyen „ P a k f o n g i -  
F  r a n k “ szók vannak világosan kinyomva.——

Frank Ferencz p j j

Hirdetmény.
(1 )(111) A’ nm. magyar kir. udv. Kamra’ rende

letéből ezennel közhírré tétetik, hogy a’ kir. ’s ko
ronái jószágokban ez év lefolyta alatt termesztett juh- 
és báránygyapju, melly részint O-Budára, részint pe
dig Pestre szállíttatott , eladásra tétetik-ki, éspedig;:
a) az ó-budai koronái urodalombul;

36 mázsa juhgyapju , és 
5 „  báránygyapju;

b) a’ diósgyőri koronái urodalombul:
50 mázsa juhgyapju, és

5 „ báránygyapju;
c) az apatini uradalombul, mellynek juhai a’ diós
győri juhászatból származnak:

63 mázsa juhgyapju, és
6 „ báránygyapju;

d) a* kulai urodalombul, hová a’ bánság-túregyházi 
és arad-peregi juhászatok szállíttattak á t :

44 mázsa juhgyapju, és 
4 „ báránygyapju;

Venni szándékozók illető ajánlatikat lepöcsételt éssa- 
játkeziileg aláirott nyilatkozatokban nyujtsák-be leg- 
ÍŐlebb f. e. aug. 19eig a’ magyar kir. udv. kamrai 
elnökséghez Budán, vagy az egész mennyiségre, vagy 
pedig az egyes urodalmak külön termesztményire nézve.

E’ nyilatkozványt a’ budai magyar kir. udv. kam
rai főfizetőhivatala, vagy pedig a’ pesti sóház bizonyít
ványával szükség ellátni, melly az illető bánatpénz 
lefizetésit tanúsítsa.

Áll e’ bánatpénz:
a) az ó-budai gyapjúra nézve 400 forintbul,
b) a’ diósgyőri ,, 500 „ ,
c) az apatini, ,, T00 ,r ,
d) a’ kulai „ 500 „ ,

E‘ mennyiségeket vagy készpénzben, vagy sta
tuspap Írókban, csarnoki becsár szerint, tartoznak le
fizetni a’ vevők. Egyszersmind mindenki köteles la
kását megnevezni nyilatkozatában.

E’ nyilatkozatokat aug. 19kén külön e’ ezéíra* 
kinevezett választmány fogja felbontani, és azonnafc 
szerződésre lépend a’ legtöbbet ígérővel, föntartvan 
egyébiránt a’ nm. magyar kir. udv. Kamra helyben
hagyását , A’ többi ajánlók pedig azonnal visszaka- 
pandják bánatpénzüket..
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A’ fönebbi határidő után érkezendő ajánlatok 

'nem fognak tekintetbe vétetni, valamint azok sem, 
rnellyek a’ kimondott határzatoknak nem felelnek-meg

Az ó-budai gyapjú az ottani tiszttartósági épü- 
leiben áll, a’ diósgyőri, apatini és kulai pedig a* 
pesti sóhaznál, hol aug. lökéiül kezdve minden pil
lanatban megtekinthetni azt.

A’ legtöbbet ígérő a’ szerződés aláírásakor 20 
pCtig köteles a’ bánatpénzt kiegészíteni az egész gyap- 
juárra nézve, inelly mennyiség óváspénzül fog tekin
tetni, és az egész gyapjuárba számíttatni a’ megvett 
mennyiség elvitetésekor, minek f. e. sept. 15eig ok- 
vetetlenül véghez kell menni.

Egyébiránt megjegyeztetik, hogy 2pCtnyirá- 
mérés engedtetik-meg, a‘ gyapjuzsákokat pedig vé
telár szerint tartozik megfizetni a’ vevő.

A’ gyapjút az illető vevők-meg fogják mázsál- 
hatni az ó-budai gazdasági-, vagy pesti sótisztség je
lenlétiben. (3)

Csődület-hirdetmény.
(l)(15174)M arm arosban a1 k iraly völgyi sóak- 

na tisztségnél a’ tisztviselők I ldik osztályába 
tartozó m unkálatvezérlői hi\atal megürült, kap- 
isolatban vágjon  e1 hivatallal 300 pengő fo
rintnyi é \ d í j ,  10 öl tüzeliő fa,  150 font só , 
36 font fagvgyú, szabad szállás, ker t ,  és esz
tendőnként  24 pozsonj i mérő lisztabúza 1 ft. 
45 kr. pengő pénzben kiszabott áron,  ’s ezek 
m ellett 200 pengő forintnyi Cautionak kész 
pénzbeni, vagy legalább 3 pCenf. metallique 
kötelezvényekbcni letétele.

A 1 megkivantató tulajdonságok e’ követ- 
kezendők: jelességgel kitanult bánj a-isko!ai tu- 
dom ánjok föld, és akna-m érés, tökélietes tu
domány''és gyakorlati ügyesség a 'sóaknai építé
szetben, számadásban, és fogalmazásban, ’s 
végtére a’ magyar és orosz, vágj' legalább tót 
nyelvek tudasa.

Kik e’ hivatalt elnyerni óhajtanák, ezen
nel felszóllittatnak : hogy szabálj' szerént elkészí
tendő folyamodó levele iket, a’ személyes tu 
lajdonságaikat kimutató táblával együtt f. e. 
kisasszonj' hava 24eik a* marmarosi kir. kam. 
igazgatósághoz terjesszék, és azokban egyszer
smind világosan kijelentsék: álnak-e az em
lített sóaknatisz.tség, vagy kir. kam. igazgató
ság valam elljik tisztviselőjével, éspedig minő 
fokú vér rokonságban vagy sógorságban (3)

Hirdetmény.
(1)(15175) A’ n.mélt. magyar kir. udv. Kincs

tár határozása következésében köz hírré téte

t i k ,  hogy jövő ISiOik esztendőben eszközlcndó 
ferenczvölgyi üveghutabeli épületek] felépítése 
tárgyában , marmarosban a’ szigethi tisztartóság 
iró szobájában f. e. aug. 14én árverés ta rta tn i, 
és az üveg hu tának , s hozzá tartozandó épü
leteknek nemkülönben egy törő m alom nak, 
két üveg rak tá rn ak , és hat lakházaknak fel
építése a’ legkevesebbet kiváltónak által adat
n i fog.

A’ fentebb érintett árverésnél minden vá* 
lalkozni szándékozó az árverés kezdete előtt 
736 f. p. p. bánatpénz gyanánt le tenn i, ’s azon
kívül a’ legkevesebbet kivánó törvényesen meg
erősített kötelező levél ál tal ,  melly ugyan az 
ő költségén mtabuláltatni fog, legalább 2450 f. 
p.p. álló Cautiót bemutatni köteles; a’ többi 
föltételek, nemkülönben az épitésbeli ra jzo 
latok a’ szigetid kamaralis építő hivatalnál meg
tekinthetők. (3)

Haszonvételek.
( i )  Szabadka sz. kir. városa részéről ezennel 

köz hírül té te tik , hogy következő kisebb k i
rályi haszonvételek, u. m.: 1. Serfőzés, 2. Fo- 
gyosztási-adó (accisa), 3. Országos, és 4. héti 
vásárok, 5. Vanczaga, C. Putris ; 7. Tom pái;
S .Z sednik i; 9. D eszkás; 10. Ludas városa ré 
széről; l l .  Ludas szeged városa részéró! ven
dégfogadók; 12. az úgynevezett Koscher toeing 
13. Tompái legelő; 14. Palits tó korcsmához tar
tozott 8 láncz föld. 15. H at mészárszékek, jövő 
1840ik évi feb. 3án a’ legtöbbet Ígérőknek köz 
árverés utján haszonbérbe három egymásutáni 
évre k iadattnak , mire nézve haszonbérbe ven
ni kívánók ezennel bánatpénzei ellátva illendően 
m eghivatnak, a’ kötelező feltételek jegyzői hi
vatalban mindenkor megtekinthetők lévén. (3)

C s ő d ü l e t .
(3 ) A’ temesi k ir. kincstári igazgatószéki 

ülnök A l b r e c h t  János lső júliusban megha- 
láiozott, melly hivatalt megnyerni kívánóknak 
a’ csődület megnyittatik azon hozzáadással, hogy 
folyamodó leveleiket legfeljebb 6 hét a la tt, a1 
fennevezett Igazgató-székhez béadni igyekez
zenek. (J )

Haszonbérleti hirdetmény.
£ 2 ) Tekintetes Földváry família részéről 

köz hírré té te tik , hogy ns. Heves vármegyé
ben kebelezett Czibakháza m.városnál a’ Tisza 
vizén álló igen járatos hidjoknak vámszedési 
ju ssa , —  I840ik esztendő május 7tűl kezdve
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több esztendőre, nyilvános árverés útján áren- 
dába fog adatni.— A’ iicitatio e’ f. e. sept lön  
Czibakházán lévén tartandó, erre az árendálni 
kívánók az illető bánatpénz’ ellátásával meghi- 
vatnak. (3 )

( 2 )  T ű z i  v i z  f e c s k e n d ő k  n i ű -  
h e l y e n e k  l i i r d c t e s e .  Pesten az ország-
uton 647dik szám alatt maga a’ je len tő , ’s a’ 
műhely tulajdonosa közhíré teszi: hogy nála 
valamint eddig , úgy jelenlpg s ’ ezután is 
készen találtatnak3 — *6 akó vizet tartó fecsken
dők meilyek a’ viz - s u  g á r t  szakadatlanul e’ 
következő arányban lövellik k i: a) Egy három 
akót tartó hordozható fecskendő két ember által 
négy perczenet alatt 3 akó vizet 8 öl magasság
ra lövell, ennek ára 40 for. pengő pénzben. — 
b.) Egy négy akót tartó hordozható fecskendőt, 
belülről kihellelt, forgatható érez csőn e l , és si ó
fokkal , melly a benne találtató vizet 10 öl ma
gasságra löveíli 4 perczenet alatt, kerül 100 for. 
pengő pénzben.— c.) Egy hordozható 5 akós és 
egyszerű nyomószerrel , s négy kerekű vasas 
kocsival 180 for. pengő pénzben. Továbbá talál
tatnak nála 6 ,  8 , 10, 12, 1 1 , 16 akó vize- 
tartó kocsira helyheztetett fecskendők : m e l l e k  
a’ vizet szakadatlanul e’ következő arányban lö
vellik k i :

6 akót tartó 5 perczenet alatt 6 akó vizet, 
10 Ölre; ára 220 forint pengőben. —  8 akót, 
tartó 5 per. a. 8 akó v , 12 ölre ; ára 240 for. 
p. —  10 akót tartó 5 per. a. 10 akó v . , 14 öl
re ; ára 260 for. p. —  12 akót tartó 5 per. a. 
12 akó v., 15 ölre;  ára 280 for. p. — 14 akót 
tartó 5 per. a. 14 akó v . , 16 ö lre; ára 320 for. 
p. — 16 akót tartó 5 per. a 16 akó v. , 17 öl
r e ;  ára 400 forint pengőben.

A’ fentebb említett helyen mindennemű 
tűzi vizfecskendők megrendeltetése elfogadtatik, 
úgy nemkülönben mindenkor kész vizfecsken
dők is találtatnak , a’ megrontsoltak pedig ja
vítás végett elfogadtatnak. Pesten , júliusban 
1839. JV. R em ekh á zy  K á ro ly ,

a’ fentebb em lített tűzi vizfecskendők
műhelyének tulajdonosa. (3)

Hirdetmény.
(3)(107) A’ m n.m . kir. Kamra’ rendeletéből 

hirdettetik , hogy f. e. aug. 19kén reggeli 9 óra
kor az óbudai igazgatósági írószobában :

a) Az óbudai régi serház és Hoifmannbök és 
Neumann felé urodalmi házak, 11 bolttal, 40 szo

bával, 21 konyhával, 4 kamrával ’s pinczével, 
összesen 21 lakásra osztva;

bj O Budán koserpálinka- es rosoglio-é^etési 
és kimérési jog$

c )  a’ monostori urod. korcsma a’ sz. endrei Du- 
nakomp m ellett, 6%e hold szántófölddel ’sszé^ 
n ásk ertte l;

d) a’ tótfalusi urodalmi korcsma a’ váczi Duna- 
kam p mellett 13% hold szántófölddel, ’s 2 ,/íB 
hold ré tte l:

e) a’ bogdányi urod bolt kereskedési jo g g a l;
f) a* rétül használható kismarosi Dunasziget;
g) a’ perbáli korcsma és mészárszék 39yshold 

szántófölddel, 6y8hold ré tte l, % hold kender 
és %hoId káposztás földdel;

h) a’ vizsegrádi határban levő urod. kis szán
tóföld ’s rét darabok, összesen 4e/s  hold, — 3 
eg) másucáui év re , és pedig a’ három ház f. e. 
oct. tjé tő l, a ’ többi haszonvételek ellenben f. e. 
nov. Íjé tű i, nyilványos árverés utján bérbefog
nak adatni. Bérleni kivártok bánatpénzzel ’s e- 
gyéb szükségesekkel ellátva a’ fen kitett helyre 
megjelenni hivatalosak, hol a’ bérleti föltétek e* 
lőre is megtekinthetők. (3)

Árverés lovak iránt.
(2) G róf Hunyady Józsefgazdaság felügyelői

hivatala közhírül ad ja, hogy f. e. sept. 3dikán 
délelőtti 9 órakor kezdvén Mezőkeszi Ürmény- 
hez közel lévő Pusztán N yílra vármegyében 70 
ló , és pedig: anyakancza; idei,  egy-, két- és 
három-esztendős ménheréit- és kancza csikó a’ 
többet ígérőnek kész fizetés mellett eladatni fog. 
Ürményt, jul. 21kén 1839. (3)

Üruk árverése,
(3) Főmeltóságú gyaraki Grassalkovich hg. 

uradalmai gazdasági Igazgatósága részérül köz 
hírré té te tik : hogy a’ jövő augustus hónap 
6kán fog Őrkényen 1500 darab ürű árverés ut
ján a’ legtöbbet ígérőnek eladatni; a’ venni kí
vánók elegendő bánatpénzzel a’ fenemlitett hely
re szokott reggeli órákban megjelenni illendően 
hi vattainak. Addig is ped ig , az említett ő rü
ket az egy negyed órányira fekvő, úgyneve
zett Yendelin majorban megszemlélhetni. (3)

Híradás.
(2) A’nagyméltóságúj magy. királyi helytartó 

Tanácsnak e’ folyó 1839ik észt. jun. hónapnak 
18án 2033 lik  szám alatt költ kegyes parancso-
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latjának következésében az egyházi javakhoz tar
tozandó Som lyó-vásárhelyi uradalom részéről 
a’ tüskevári pinczében az e’ folyó 1839ik észt, 
legközelebb reánk jövő augustus hónapnak 
7 és Sík napjain tartandó nyilvános árverés út
ján lOOOi/t akó jó szamatu 1830, 1834, 1836, 
1837 és 1839ik, de ezek között legtöbb 1834ik 
esztendei termésű ó , és uj somlyai borok a’ 
nagymtgu m. k. helytartó Tanács kegyes h e ly  
benhagyásának fentartása mellett hordónként ,  
de hordó nélkül el adatni fognak,— a’ venni szán
dékozók tehát foglaló pénzzel ellátva a’ fentebb 
kitett helyre, és napokra ezennel illendően 
meghivatnak. Költ Somlyó Vásárhelyen julius 
20án 1839.

Zsoldos János.
uradalm i;'helyettes tisztartó. (3)

Jelentés.
családatyák, anyák ’s gyámoknak. 

Gyermek-tanitó-intézet.
(2) A lulirttnak van szerencséje ezennel mély alá- 
zattalaT.cz.családatyáknak,anyáknak bárminemű 
lángból, valamint gyamoknak is, kiknek a' rá- 
jok bízott növendékeik’ neveléséről gondoskod
niuk ke l l , tudtára adn i , miszerint többoldalru- 
li felszólítás következtében az eddigi Pesten 
fennálló ’s dicséretesen ismert nőnevelő intéze
té t férfigyerynek-tanitó intézetté  változtatta át, 
mellybe gyermekek ’s ifjak,  kik tanulm ányikat 
vagy nyilvánosán vagy magányán akarják vé
gezni, felvétetnek. Szigorú ’s tisztes nevelésről, 
valam int minden egyéb követelésekről, mellyek 
testi ’s lelki neveltetésre befolyással bírnak, alul
iad kezeskedik. Körülményesb tudósításokat ez
iránt személyesen, vagy az ide mellékelt czim- 
inel ellátott levelek által is lehet alulírottal érte
kezhetni. P estjük  30án, 1839.

Ijemouton fí- János. 
a’ pesti kir. egyetemben az angol és franczia 

nyelvek tanitója.
(iCzíme: Lemouton B. János u rnák , a’ pesti kir; egye
temben a’ franczia 's  angol nyelv tanítójának. Fortunánál 
a’ czukor utcza végén, 666 szánt a la tt,, a? botanicus 
keit’ irányában.. f6)

Hirdetmény*

*s változtatások szükségesek , meliyekhez kőmires, 
kőfaragó, asztalos, ács, rézmives, festő, kútcsiná- 
lás, ’s bémázolás felé munkák megkívántatok lesz
nek 5 ezen munkák az e’ végett f. e. aug. Sik napján 
délelőtti 10 órakor az említett csillagvizsgáló torony 
épületében tartandó árverés útján azokra fognak bi- 
zattatni , kik azokat legkisebb árért tartós, ’s jó 
anyagokból elkészíteni magokra felvállalandják.A’mun- 
kak minéműsége, és egyébb feltételek mellett u- 
gyan azon Csillagvizsgáló torony épületében adatik 
felvilágosítás. Költ Pesten jul. 30án 1839. (3)

(1) Néhai Beregszászi Pál- 
a’ napkeleti nyelvek’ nagy

búvarjáoak’s első nyelvtudósunk
nak következő két nevezetes mun
kája:

Über die Aehnlichkeit der hun- 
garischen Sprache mit (len mor
genländischen, nebst einer Ent
wickelung der N atur, und man
cher bishero unbekannten Eigen
schaf te?i derselben. Leipzig 1796. 
(214 lap negyedrétben.) és

Versuch einer magyarischen- 
Sprachlehre, mit einiger Um
sicht auf die türkische und ande
re morgenländische Sprachen. 
Erlangen 1797. (288 lap nyol- 
czadrétben.)

Megszerezhetők a’ H azai ’s 
Külföldi Tudósítások’ szerkesztő 
hivatalánál zöldkert ( Kohlba- 
cher) utczában 498. szám alatt. 
Az elsőnek ára kötetlen 1 h 24 kr. 
az utóbbinak 1 for. pengő pénz
ben*

(2) Budán a’ sz. Gellert, hegyén lévő , ’s a’ ma-, 
gyár királyi tudományos Egyetemhez tartozó Csillag- 
vizsgáló, torony épületében, több rendbeli igazítások

Budai, lotteria jul. 31Jién, 58. 10. 81. 47. 28.

OunavizáUár. julius 28án: 8 '5 "  9 '" ;  29én: 7' 11" 0 
3 0 á n :7 ' 6" 6"'; 31én: 7 '5" 6"';aug. Íjén: 7* 6" 3"'; 
2án: V 7 "  3 '" ;  3 á n : 7/ 1 0 " 0" ';



Pest. 1839.

S z e r d a  A u g u s t. Ten

H A S Z N O S
Ild ik  szám.. 

Jflásodili félév.

*í* a n y u  a ’ s i r b  un.
^Németből.)

Egy jó anyát hideg sir’ gyomra rejt, 
Mindent mi földi ott alant felejt.
De három árva gyermeket hagyott,
Kikért hevölt, mig vére megfagyott.
Két báj leánykát ’s egy kis gyermeket 
Hozzája a' tiszta szívből híveket.
Mig ö beásva földben szendereg,
A’ három testvér sirjához kimegy.
Az elsó testvér mély búban zokog,
Es vérző szive tán hasadni fog.
A’ másik sirna, könyet nem talál —
„ 0  v/gy anyámhoz, jótevő halál!44 
A’ legkisebb virágszalon, motoz 
,,Ah nénikék, anyánk hol mulatoz .« 44 
Midőn az első sir keservesen,
Mozdulni látszik anyja csöndesen,
’S midőn a’ második halált óhajt,
Úgy látszik, a’ halott is felsohajt.
’S midőn a’ gyermek kérdést játszva tőn, 
Elönti arczát forró könyözön. <S?.

tYéhány szá  «' y az dúsét y ’’ Körében.
C Vegej

Öszvesittessenek tehát a’ t e l k e k ,  köttesse
nek örökös szerződések , mert a’ köz j ó kívánja , 
hol azt a körülmények engedik, okvetetlenűl, ’s nem 
ha csak tetszik. Az örökös szerződéseknél, a* ter
mések’ minimumát szeretném megliatároztatni, mclly 
a’ rendes adó alól a’ jobbágyságot részben felmente
né , ellenkezőleg félek ne hogy az állandó adózás 
mellett egy az 1816ikhoz hasonló év tenkre jutassa 
az adózó népet. A’ status-tudomány azon axiómáját:, 
hogy semmitől semmit nem adózhat az adózó, —min
den szerződés erején felül emeli a’ közjó’ feltétele. 
— A’ maximumnak, midőn t. i. többet kellene viszont 
a’ jobbagynak adózni, helyét nem látom, mert szer
feletti bőségnek, csak a’ régi krónikákban találjuk 
nyomdokait ’s a’ kánaáni fürtök igen meg aszódtak.

De elbocsátom e’ részbeni gondolatim’ fonalát, 
mert lenne ki szerénytelennek’ nyilvánítna, pedig én 
elsőséget engedek mindenkinek felettem , egyedül a’ 
hazaszeretetben nem, de ép ez az r melly őszinte
séget parancsol. Mielőtt félre tenném kezeimben nyug
vó hazai törvényinket , mellyeknek nagy tömegében 
siker nélkül keresem gazdaságunk védtörvényeif, sze
retnék egy két hurt megpenditni, de érzem hogy azok 
hatalmasb karra várnak. Nem qsüggedek azonban,

korunk1 józan szellemében bízva , reményiem jő , jő- 
ni kell az időnek, midőn megszün a’ nagy sokasága’ 
tárgyak egyedüli külfényének tömjénezni ’s az idő lel
kének vezérlete alatt, reá találand a’ köz jólét’ azon, 
forrására, melly noha szakadatlanul árasztja jótékony
ságát , azt lárma nélkül titkon érezteti r ’s e’ forrás, 
—az értelmes gazdaság.

Illyés gondolatok között lepett meg engem tisz
telt olvasó azon kedves hir,mi szerint lelkes férfiak egye
sülete ált öszve, melly Pesten értelmes gazdasági in
tézetet törekszik állittam. Szere:ek e’ részben köny- 
nyen hivő lenni, csak hogy vágyaimat némileg meg
nyugtathassam, inindazáltal e’ hir valósulta sem ké
pes még ohajtásiinat teljesen kielégitteni ’s aggodal
maimat megszüntetni, mert én nemzeti értelmes gaz
daságot óhajtók , mellyben az elmélet az utánzó gya
korlattól kisértetve taníttasson , elrendezése ’s fenn
tartása felett nemzeti ügyelet őrködjék ’s ez intézetet 
én a’ természet’ mezején ’s igy nem városban , nem, 
Pesten óhajtóm fel állitattni. —

Czél ’s köz jóra hatás lévén eldöntője azon kér
désnek : érdemli e’ valamelly tárgy hogy azt a’ nem
zet magáévá tegye? kérdem: nem közvetlen érdekli 
e’ haza jóllétét gazdaságának virágzása ’s igy e’ kö
rű intézete is? Úgy vélem szerénytelen lennek, ha 
a" miveit közönség előtt a’ puszta kérdésen túl eresz; 
kedném. Nemzeti intézetet kívánok tehát, már azon 
okból is, mert ez az intézet az , melly csak akkor 
felelhet meg czéljának ha nem egyesek , de a’ nem
zet’ közvetlen pártfogói paizsa alatt áll , mert nagy 
áldozatot kíván , millyet egyedül a’ nemzet nyújthat 
önnön magának. Az elmélet egyedüli állásában csak 
puszta csontváz lévén, életet annak egyedül a gya
korlat adhat. Ám de a’ gazdasági elméleteknek gya
korlat általi életbe hozatása ’s az illető kérdéseknek 
tettleges megfejtése , gyakorta nagy jövedelmek kocz- 
káztatását kívánja áldozatul, ’s ép ezért maradnak 
sok , például a’ termés változtatás' kérdései homály
ban, mivel igen kevesen vágynak kik a’ közérdeknek 
saját érdeküket készek feláldozni. Magok az intéze
tek védurai, kikről leginkább feltehetnek, hogy e’ 
részbensemmit el nem mulasztanának,terhelve egyébkén, 
is alkotmányuk köriilti költségeikkel jövedelmeik nagy 
részét koczkáztathaiják*) S innen ered azon visszás, 
körülmény hogy az intézet’ nevendékei, más rendszert 
látnak az intézet falain kívül, mint a millyet elmé- 
letikép legczélirányosbnak hallanak, lenni. a_ tani t ásó-

*) Háladatlan lennék Keszthelyi' georgiconunk’ dicső, 
alapittójónak hamvai i rántha meg nem említeném, 
bogy ő e’ részben mindent elkövetett, a’ termés vál
toztatás ’a feliforgó gazdaság kérdéseinek eldöntésére, 
nagy mennyiségit, tőidet h{t£Ííatty.án ki.-»
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kon, mi egyedül bizodalmatlanságot szülhet bennük.
Ellenben a’ nemzet megteheti azon reá nézve csekély 
áldozattal, mert mi vérző seb egyesekre, nem az egy
szersmind az egyetemes nemzetre nézve. Sajátittana 
ki tehát nemzetünk annyi birtokot gazdasági intéze
tének, hogy annak egy nagyobb része az intézet’ fenn
tartására jövedelmezhetne , mig csekélyebb része a r
ra lenne szánva, hogymi az intézetben tanitatnék, 
azt a’ nevendékek azon a ' gyakorlat által tapasztalhat
nák igazolíattni, vagy megczáfoltattni. Az egyéb gaz
dasági ipar-ágakat is mint a’ juh tenyészetet, pálin
ka ser-főzést is czélszerüebben adhatnák elő az ille
tő tanítók ott, hol ezeknek üzésében a’ magános ér
dekek a’ czélszerü ’s hasznos fogásokat titok leple a- 
lá nem rejtené, minek természetes következése, hogy 
a’ búvárkodó gyakornokok kéntelenek megelégedni 
azzal, ha kérdéseikre az illy helyeken kitérő vagy 
valótlan feleleteket kapnak—expertu. . .  Elkerülhetet
lenül szükséges továbbá hogy egy illy intézet gazda
sági múzeummal bírjon. De mint ezt csak a nemzet 
teheti, túl az egyes bár legbuzgóbb hazafiak hata
lom körén, ’s ha az alapittók mindent elkövettek is, 
mint már egyszer emlitém , ki all jót érette, hol nem 
szül gyáva nyulat lybia’ pardueza?—

8 mi legfőbb akadály nemzeti válalatínk körül? 
a' pénzhiány ’s álmos közömbösség, e’ vállalatban 
úgy látis/ik—tellyesen elenyészik, mert lényegesen 
hat egyes hazánkfiai, különösen pedig tehetős birtoko
saik nem egyedül hazafiul—de magános érdekeire is, 
mert ki óhajtja jobban, mint hazánk nagyai , hogy- 
hazánkra ’s igy az birtokaikra is terjedjen az értel
mes gazdaság’ szilárd teremtő ereje? — Pedig mig a’ 
tlusak, myrrhával áldoznának, a ’ szegények sem kés
nének fillérjeikkel megjelenni. ‘S mit nem lehetne vár
nunk a’ gazdasági ügyben mindenkor atyáskodó kor
mányunktól is. — A’ felügyeletet illetőleg legfensőbb 
őre egy nemzeti intézetnek ki lehetne egyébb, mint 
a nemzeti? De fenntartván e’ legfensőbb őrkődési 
jog ez intézet közvetlen kormányzása , tán az illő fi
gyelembe vett s törvény oltalma alá esendő hazai gaz
dasági egyesületünkrebizatatthatnék Helye az intézet
nek a’ távolsági arány tekintetéből is Pest lehetne. Ki 
kérdhetné mi nyelven óhajtanám az illető előadá
sokat. * )—

Bocsánat tisztelt olvasóm! ha messze ragadtak 
álmaim. Beménylem jő az idő midőn erőtlen szózatom 
felett egy hatalmas szó fog felemelkedni ’s én ez ál
lomból valóra ébredvén e’ biztos reménnyel üdvezel- 
hetem a’ kellő sugárt: V i r r a d ,  ’s magyar hazánk
ra egy szebb jövendő vár!

JfJajor Pál.

*"} Sajnos hogy Keszthelyen nagy részben még most is 
latin nyelven adattnak elő a’ tudományok. Az Idő nem 
v á r , haladjunk ! —

JlTevn n eft ü nie v a l ó .
(Eredeti beszéfy.)

Születés, házasság és halál: ezek az emberi 
lét legfőbb pontjai. Az első és utósó a’ sorstól, a ’ 
középső magunktól függ. Az első nagy befolyású a’ 
földi, az utósó a’ sirtuli létre: a* középső e’ földön 
is alkothat mennyet vagy poklot.

Teljes kort érvén, mennyet kerestem én is a’ há
zasságban. — Tapasztaltam , milly nagy hibákat kö
vet el némelly házasulandó: alig pillant meg egy sor
sához és nem sorsához illő leányt, tüstint kérőket 
küld hozzá, és sokszor rózsa fejében tövisét vagy 
kosarat kap. Az első holtáig kínozza, a’ második 
gúny szégyen- ’s pletykatár; ’s ha gyakran fonatik 
a nőtelen karjára, az egész vidék leányai azt fon
nak számára, ’s reménye lehet a’ tisztes agglegény! 
czimet sírjába vihetni. Némelly okosbak a’kérőt tisz
tet hiv levelükre bízzák, de szinte balgatagul; nem 
ösmerik ezek a’ némb^rek gyöngyéjit. Szépeink rit
kán hallgathatják el, a’ mi érdemükre válik: márpe
dig a' kérők száma mintegy mérlege érdemüknek. Su- 
sikához tavaly farsangkor volt először szerencsém, ’s 
fülig belé szerelmesedtem. ,,De valljon szeret e ő is?*4 
ez volt előttem a’ legnehezebb probléma, mellynek 
megfejtéséhez még csak fogni sem mertem; mert— 
most már megvallom—szemérmes valók, mintakár 
melly kisasszony, "s bátortalan mint sok szerelmes. 
Soha sem keesegietém magamat diadal reményével, 
hanem mindig veszthetés lehetségével. „Hát ha rósz 
választ kapok?44 ez forgott mindig eszemben; 's kész 
voltam inkább tűrni mint minden reménytől megválni, 
talán kétségbeesni. Azonban repült az idő, kitől mily- 
lyen szárnyakkal ’s végre is el kelle magamat szán
nom ; 's forduljon bár jóra vagy balra , kezembe vet
tem a’ koczkát a’ sors asztalára vetendő , azaz: há
zasulni készültem. Kérőre vagy levélre nem mertem 
bízni üdvömet, hanem be fogattam, ’s a’ csudatermé- 
szetü Kórogi táblabiróhoz,Susikám atyjához hajtaték. — 
Behajtaték a’ kapuhelyen (mert az alföldi vendégsze
rető házaknak nincs is kapujok, vagy mindig tárva 
áll) tehát behajtaték a’ folyosó elé. 'I áblabiró urat ott 
leltem. 0  köszöntésimre nem is ügyelve, cseléditki
áltó elő , ’s bámulva láttam mind a’ négy kocsikere
kemet padlásra vitetni.

,,H onnét jöttök, fijam?44 kérdé aztán kocsisomtól.
„N adájósro!.44 viszonzám kocsisommal eg y ü tt, 

a1 kérdést magamra értvén.
„Nadájosról ?—Ne jártasd a’ fakokat (folytafá 

kocsisomhoz szeszélyessen) látod, az istenadták mint 
éheznek; kösd be ‘s étesd szegény párákat, otthon, 
tudom, úgy is szalmán tengődnek.44 Ekkor felém for
dult, összecsókolt és szobájába vezetett. „Micsoda szél 
hajtott hozzánk öcsém ? (mondá Korogi) Minek tu
lajdonítsam, hogy Uly váratlanul lepsz meg? Nos tu-
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dóm istenem, nem is szököl el egy pár hétig. Hogy 
a’ gazdaság , öcsém ? neveltél tinókat ? járatsz-e új
ságot ?—De tüzes a lelke! hogy megnőttél! de már 
meg kell házasodnod. Ne is szólj, meg kell háza
sodnod I “

Éppen szólni akartam és Susikát megkérni, mi
dőn következő szavai ismét elvevék bátorságomat; 
„Öcsém, magam leszek kérőd. Holnap reggel D-be 
megyünk leánynézőben; ott minden ösmerős házaim
nál bemutatlak. Annyi ott a’ leány, mint nád a’ réten 
szőke, barna, kövér, sovány, pozsgás, sáppadt, 
szép, esuf, gazdag , szegény - - - “

Most kellett volna megmondanom, hogy Susiká- 
ért jöttem; de Kórogi ur szavai lezárták ajkomat. Ö 
D-be kívánt vinni leánynézőbe! mit jelentett ez mást 
mint hogy eszibe sínes Susikát velem párositní?

Susíka lépett be ártatlan zavarral. Mint megszé
pült azóta is! Szegényke nem is fogadható üdvézlése- 
met; atja piros arezát vérszinre csippentve megsza- 
kasztá szavaimat: „Kedves Susikám, ezen urfi háza
sulni akar, holnap leánynézni D-be viszem.“

„Hah , száz ördög szól uram bátyámból! “ gon
dolám magamban ’s boszúláng futotta arezomat. De 
reméljek-e? Susika is elpirult; ’s mint látóm más
kor szelíd sugárzata szeméből haragocska villogott; 
utóbb mintha ragyogó harmat esepek is rezegtek vol
na hoszu barna szempiiláin ; de egy perez múlva már 
eltűnt a’ szobából.

Kórogi ur billiard-szobájába hurczolt, ’s itt há
rom unalmas óráig, azaz a vacsoráig, mindig veszt
ve, lelketlenül lökdöstem a’ tekéket , "s hallgattam 
a ’ csuda természetű táblabiró zsembeskedéset, ki min
den feltételkor leczkézé tekeörré lett inasát. Végre 
vacsoralni hittak, "s megszabadultam e’ kínzó asztal
tól, ’s egy másikhoz ültem éppen Susika mellé, te
hát most már a’ gyönyör asztalához. Több vendéghez 
is vala itt szerencsém , a’ falu nadrágosaihoz, kik
hez azonban , ha jól emlékszem, egy áldott szót sem 
széliek 5 szomszédném egészen elfoglalta Szememet 
fülemet, telkemet pedig a ’ mennyország ’s eszemet 
a’ szív.

A’ vacsora elmúlt. Kórogi többi vendégeit az ol
dalszobába tessékelé, ’s magamra hagyott Susiká- 
val. O mint kívántam a’ farsangi ösmeretséget meg
újítani.! de szólni most sem volt bátorságom. Sokáig 
csak irultam - pirultam. Jól tudtam hogy most volna i- 
deje megváltani szerelmemet, de nem találtam sza
vakat ; nagyon szépet szerettem volna mondani, és 
óppen azért semmit sem mondtam. így jár az ember í 
T íz esztendeig tanuljuk tanuljuk az oskolákat, ’s 
bennök sok szépet, sok jót; tudós professoraink előtt 
bátran elmondjuk, ha tudjuk, leczkéinket: ’s im leány 
elé kerülve, nem vagyunk képesek kimagyarázni, 
a’ mit esztendőkig érzettünk. Végre elszánva maga
mat , megragadám kezecskéjét, mellemhez szorítani;

eszméletlenül mondám e’ szót: „szeretem!“ ’skiro- 
hantam a szobából. Késő jutott eszembe, hogy a’ vá
laszt is be kellett volna várnom. Más nap D-ben ebé
deltünk Kórogi úrral. Ebéd után Korógi ur áldozatként 
hurczolt ide s tova leánynézőben. Hogy szabaduljak 
megbecsülettel mindenünnen, hogy Suslkám bírásá
hoz mintegy következés gyanánt juthassak ? én most 
csak ezen törtem a’ fejemet.

Kórogi előbb is Vilmához vezetett. Itt fényes tár
saságot leltünk, melly hadi tisztekből állott. Kórogi 
a’ házi asszonnyal mulatott, én Vilma körében ültem 
Vilma pompás mulattató volt, ’s tartá fel a’ beszéd
fonalát, ’s mindnyájunkat egyiránt belészötU Én Vil
mának nem erényeit, hanem hibáit kémlelém, hogy 
az öreg urnái fontos kifogásokat tehessek—’s o , mi 
könnyen találtam. Kórogi felállott, ’s búcsút vettünk. 
Az asszony vizsgán tekingetett rám, ’s tététől talpig 
élesen megmért. Mindjárt tudtam mit jelent ez: ’s tán 
el is pirultam, az asszony rám mosolygott.

„Hogy tetszik Vilma? (kérdé az öreg) ő mond
hatom különben derék leány, de hibái is vannak, Pri
mo ., szinte emlékezem rá Vilma nem mái csirke, hu- 
szonnyolczba jár biz Ő. Pedig ugy-e nem tetszik meg 
rajta? Már pedig, öcsém én nem javaslom , hogy ná
lad idősbbel köss szövetséget; az illy időskék rövid 
korig maradnak menyecskék, hamar elvénulnek, az
tán mi öröm van bennök ?“

Sinte rnegesókolám urambátyámaf, sohasem mon
dott okosabbat. Hogy annál nyomosabbá tegyem észre
vételét , ezt adóm hozzá : ,,Aztán , ha szemeim nem 
csalnak , Vilma festi magát, és pedig mind fejérre, 
mind pirosra; már pedig akár festett leányt venni nőül, 
akár Iparipák sötétben, akár posztót estve gyertyá
nál , keztyüben, mindenkép csalástól félhetni! Kitud
ja ,  mi van az álarcz alatt ? szeplő-e? fekete vagy 
sáppadt arcz-e?“

„De harmadszor, öcsém: Vilmához sok kato
na jár, ’s hol ezen hadfijak táboroznak , nincs ott ke
leté a’ polgárinak. Ha megkéred, hozzád megy, de 
egy pár hónap múlva balokat adsz , ’s kik lesznek 
vendégeid? katonák; félesztendő múlva csak ebédkor 
látad nődet; esztendő múlva üres az erszényed,’s ket
tő múlva concarsualis pert kezdenek hitelezőid. Öcsém 
szeretlek, ’s azért megmondom az igazat; késő pa
naszkodni , midőn a’ kása már megégette szánkat.“

„Utósó betűig igaz, uram bátyám! Vilmában 
sok a’ hiba. Sőt negyedszer, ő igén kaczér, éjje'- 
nappal félteni való, ámbár a’ liliom is fekete éjjel. Szó
val, Vilma egy általa kedvelt katonának, de nem ne
künk való.“

Babetnél semmi társaság sem volt: annyával ül
dögélt egyedül, és kötöttek. Magyarul köszöntém e* 
babácskát, ’s francziául válaszolt. Itt készen voltam 
a’ kifogással. Mamácskája beszélt magyarul, neve is 
törzsökős magyar családé volt, de kisasszony nem
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tudó édes anyai nyelvét! Mint később haliam, a’ ma- 
mácska szemei előtt a’ miveltséggel minden honi el
lentét vala ; azért egyetlen szülöttét is francziáui’ Ba- 
betnek nevezé. A’ honi nevelést szükkörünek gon
dola , azért a’ kis Babettet négy éves korától külföl
dön neveltető igy Babét a’ külföldnek nevelten, de 
honjának neveletlenül tért haza. Látogatásunk öt percz- 
nyi hallgatás volt. A’ madame megemlítő, milly kár, 
hogy iíjaink nem tudják a’ franczía nyelvet 5 hogy e’ 
miatt egy finom soupeban vagy assambleban sem je
lenhetnek meg.— Mind ezt nyeltem!

,,Hogy tetszik Babét? (kérdő Kórogi.) Ő nevelt 
s jámbor viseletű, de igaz mondás nememberszóllás 

neki is vannak hibái. Pro primo ; ő olly külföldi posz
tó, mellynek csak gyapja hazai. Még magyarul sem 
tud! Hunnia leánya; Árpád’ maradéka! Hogy mutat
nád be magyar rokkonidnak ? hogy lehetne ő szelíd 
anya jobbágyidnak , ha velők szólni sem tudna? Mi
csoda tátosakat nevelne fijadul? Aztán magad is mi
ként szolimái vele? előbb mindkettőtöknek a1 váczi 
stket-néma intézetben kellene tanulnotok, hogy jelek 
által megértsétek egymást.“

„De mi több urambátyám ! soha sem láttam ké
nyesebb babát még hozzánk sem szólt.“

,,’S ha szófia is, ki a’ manó értette volna? — 
De tertio, öcsém, oily bus, mint a’ hal a' szárazon 
úgy látszik minden kedvét külföldön hagyta; pedig 
ü̂ a már pártában is olly kedvetlen, hát majd a’ ház 
gondjai alatt ? egész élted unalom lenne, pedig a’ szom
szédba járni igen fér a’ jó magyar szivéhez. A lyán- 
ka , nem mondom, hogy kaczér, de vig, pajkos, 
gyermekes, szerető legyen, mint őzecske; hagyák 
pk a’ szomorú képet koplaló íróinknak.“

„Szóval , úgy-e , urambátyám, ő egy külföld 
majmának, de nem ide az alföldre ’s nem nekünk 
való.“ —Itt szinte kaczagtam : Kórogi, ki leánynéző
be hordozott, ő festegeté a’ leányok hibáját, de ezt 
zsémbeskedő természetének, vagy jó akaratának tu- 
lajdonitám.“

Judithoz vitt vezetőm. Az inastól megértők csak 
a kisasszonyhoz lehet szerencsénk. Az első szobá
ban kopogtattunk , senki sem válaszolt. Láb új he
gven bementünk. A’ belső' szobában Juditotirni láttuk. 
Mely ábrándozásban jöttünket észre sem vette. Nem 
akartuk háborgatni, vártuk, migeszmélt. A’ mint lát
tam . verseket irt, ’s ujjai mozgásából Ítélve, lábak
ra. lm csudánkra, félre tevő a’ tollat, ‘s az elkészült 
költeményt olvasá fel. Tartalma a’ hazáról a’ szívhez 
szóllott, a rirpek csengése bájosan hatott fülembe, s 
olly kedves olvasót még nem hallék. Kórogi fülembe 
súgta, hogy Judit k öllőné , ’s nyomtatásban is jöttek 
ki mar versei álnév alatt; az álnevet már elfelejtettem. 
V égre Kórogi szállott: „Hogy vagy, mint vagy, hu- 
gocskam ? egészen elmerültél az átkozott verselésben.“

Juditt. kevéssé megzavarodott, de méltóságos Hiede
lemmel fogadott ’s lelkesen mulattatott. De még sem 
volt ő Susika, a’ szép alföldi leányka!—Mi termé
szetesen verseit dicsértük , ’s ő szerényen hallgatott.

„Judit szép és lelkes magyar leány (mondá tá 
voztunk után az öreg) jó társalkodó: felőle roszat az 
irigység sem mondhat, és minden hibája először ésu- 
tószor a’ tudósság ! tisztelet becsület a’ művészetnek, 
de nem gazdasszonynak , nem anyának való. Az illy 
tudós asszonyok félelmesek is , könnyen kiforgatják 
sarkából eszünket, ’s előbb utóbb papucs alá vesznek 
pedig a’ kalap jobban illik—főkép ittalföidön—a’há
zi ur fejére. :S ritka tudós asszony jó gazdasszony , 
engedelmes feleség, és hiv anya} ezen fajnak min
dene csak a’ vers, csak a’ köny. “

„D e, secundo. urambátyám! Judit nekem nem 
tetszik , arcza kissé kövér. “

„Szóval, öcsém , ő városra lelkes költőnek va
ló , de nem neked falusi gazdának.“

Emíliának csak szüleit leltük a' szobában. Atyja 
tisztes magyar ur, egyenes szivéről az egész megyé
ben ösmeretes; anyja férjének mint egy mása, a’ 
magyar jó házi asszonyok példánya lehetne. Elfogad
tatásunk nem feszes, magyar barátságos volt. Az ur 
öccsének fogadott, s össze-visszacsókolt. „Hol Emí
lia ? “ Kérdő Kórogi volt oskolatársától ,,A’ kertben 
foglalatoskodik.“ lön a’ válasz. „Lepjük meg a’ kis 
gazdasszonyt.“ mondá Kórogi, ’s a' kertbe mentünk. 
Emilia éppen apró libácskákat etetett. Meglátva min
ket, elhagyó foglalatosságát,'s hozzánk csatlakozott. 
Szép volt ő, ’s legvirágzóbb korában; jó gazdasszony 
’s egyedül erről tudott beszélni, más tárgyban csak 
nem vagy i g e n  volt válasza. E’ libácskákat étető 
angyalkát a1 világ libának nevezné.

„Hogy tetszik Emilia ? (kérdő urambátyám) ő 
csinos és szép leányka, jó gazdasszony, de szerfelett 
együgyű. Ha e’ hibája nincs, jobbat soha sem vihet
nél ősi fészkedbe. De miveltebb falusi gazdának oly- 
lyan feleség kell, ki a’ konyhában és társalkodás- 
ban egyiránt otthon legyen. Nem mondom én , hogy 
a’ leány tudós ’s költői lelkű legyen, teszem,, mint 
Judit, de még is bírjon némi olvasottsággal és társal- 
kodással, különben unalmas vele az élet. Ettől bá
tran alhatol, éji zenék nem zavarják álmodat, de 
kerüli is minden házadat ’s vendége hébehoba sem 
látsz ; mi pedig nagyobb gyönyöre a’ falusi magyar
nak, mint a’ vendéglős? A’ nő legyen hű, de tes
sék másnak is. És az illy együgyüek többnyire sze
relemféltők is, mi a’ házi béke sirja, ’s a’ férjnek 
pokla szokott lenni. Sőt néha:—lassú viz partot mos!“ 

„Úgy van urambátyám! lassú viz partot mos! 
—De hogy igazat szoljak, Emilia azért sem tetszik,, 
mert arcza kissé sovány. Szóval: ő egy világ elől o- 
dujása buvó mokánynak, de nem nekem való! “  

(Vége következik•)
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Hirdetmény.
(2 )(1 1 1) \  nm. magyar kir. udv. Kamra’ rende

letéből ezennel közhírré tétetik, hogy a’ kir. s ko
ronái jószágokban ez év lefolyta alatt termesztett Juli
es» báránygyapju, melly részint O-Budára, részint pe
dig Pestre szállíttatott, eladásra tétetik-ki, és pedig:
a) az ó-budai koronái urodalombul;

3G mázsa juhgyapju , és 
5 „ báránygyapju;

b) a’ diósgyőri koronái urodalombul:
50 mázsa juhgyapju, és 

5 „ báránygyapju;
c) az apatini uradalombul, mellynek juhai a’ diós
győri juhászaiból származnak:

Go mázsa juhgyapju, és 
G „ báránygyapju;

d) a’ kulai urodalombul, hová a’ bánság-túregyházi 
és arad-peregi jnhászatok szállíttattak át:

41 mázsa juhgyapju, és 
4 „  báránygyapju;

Venni szándékozók illető ajánlatikat lepecsételt éssa- 
játkezüleg aláirott nyilatkozatokban nyujtsák-be leg- 
jölebb f. e. aug. 19eig a magyar kir. udv. kamrai 
elnökséghez Budán, vagy az egész mennyiségre, vagy 
pedig az egyes urodalmak külön termesztményire nézve.

E’ nyilatkozványt a’ budai magyar kir. udv. kam
rai főfizetőhivatala, vagy pedig a’ pesti sóház bizonyít
ványával szükség ellátni, melly az illető bánatpénz 
leíizetésit tanúsítsa.

All e’ bánatpénz:
a) a z ó - b u d a i g y a p j ú r a n é z v e 400 f o r i n t b u l ,
b) a d i ó s g y ő r i 55 55 500 55 5
« ) a z a p a t i n i 5J 55 700 55 5
d) a ’ k u l a i 55 55 500 55 5

E mennyiségeket vagy készpénzben, vagy sta
tuspap‘rokban, csarnoki becsár szerint, tartoznak le
fizetni a’ vevők. Egyszersmind mindenki köteles la
kását megnevezni nyilatkozatában.

E’ nyilatkozatokat aug. lífkén külön e’ czélra 
kinevezett választmány fogja felbontani, és azonnal 
szerződésre lépend a’ legtöbbet ígérővel, föntartván 
egyébiránt a’ nm. magyar kir. udv. Kamra helyben
hagyását , A’ többi ajánlók pedig azonnal visszaka- 
pandják bánatpénzüket.

A’ fönebbi határidő után érkezendő ajánlatok 
nem fognak tekintetbe vétetni, valamint azok sem, 
mellyck a’ kimondott határzatoknak nem felelnek-meg.

Az ó-budai gyapjú az ottani tiszttartósági épü
letben áll, a’ diósgyőri, apatini és kulai pedig a* 
pesti sóháznál, hol aug. löketűi kezdve minden pil
lanatban megtekinthetni azt.

A’ legtöbbet Ígérő a' szerződés aláírásakor 20 
pCtig köteles a’ bánatpénzt kiegészíteni az egész gyap- 
juárra nézve, melly mennyiség óváspénzül fog tekin
tetni , és az egész gyapjúéiba számíttatni a’ megvett 
mennyiség elvitetésekor, minek f. e. sept. lóéig ok- 
vetetlenül véghez kell menni.

Egyébiránt megjegyeztetik , hogy 2 pCtnyirá- 
mérés engedietik-meg, a’ gyapjuzsákokat pedig vé
telár szerint tartozik megfizetni a’ vevő.

A’ gyapjút az illető vevők-meg fogják mázsái- 
hatni az ó-budai gazdasági, vagy pesti sótisztség je
lenlétiben. (3)

Hirdetmény.
(1) A ’ nagymélf. magy kir. udv Kincstár 

rendeletéből ezennel köz hírré tétet ik,  hogy' 
sz. k. Pozsony városban , az ottani megürült 
nagyprépostsaghoz tartozó curia,  melly IS szo
bából, 10 konyhából , kamra,  pincze, busóié- 
r ó 's vágó szék és liúskamráhól,istállóból S mar 
hára, kiutal ellátott udvarból, gyümölcsfákkal 
beültetett, 4040 □  ölnyi mulató ’s veteményes 
kertből áll, — minden nemű italok’ és hús méré
sének korlátlan jogával együt t ,  folyó évi sept. 
29től kezdve 3 egymásutáni évre ,  a’ pozsonyi 
kir. sóhivatalnál f. e. aug. 22kén tartandó nyilvá- 
nyos árverés1 utján , a* legtöbbet Ígérőnek ha
szonbérbe fog adatni. Bérleni szándékozók te
hát 90 p. fi bánatpénzzel ellátva, délelőtti 10 
órakor jelenjenek-meg a’ kitűzött nnpun és he
lyen,  hol a’ szerződési föltételek addig is na
ponként megtudhatók. (3)

Kos-eladás.
(1)Jövő Pesti János fejv. vásár alkalmával 

méltóságos gróf LJunyady József jult-nyájáhól 
különféle bagó kosok üllői útezában »’köztelken 
szabad kézből eladandók lesznek. (3}

Csődület-hirdetmény.
(2)(15174)\Iarm arosban a1 király völgyi sóak

na tisztségnél a1 tisztviselők I l di k osztályába 
tartozó niunkálatvczérlői hivatal megürült, kap- 
isoiathan vagyon e’ hivatallal 300 pengő fo
rintnyi  évd íj, 10 ö! liizellő fa , 150 font só ,



)(

36 iont fagygyú, szabad szállás, k e r t ,  és esz
tendőnként 24 pozsonyi mérő tisztabúza 1 ft. 
45 kr. pengő pénzben kiszabott á ro n , ’s ezek 
mellett 200 pengő forintnyi Cautionak kész 
pénzbeni, vagy legalább 3 pCent. metallique 
kötelezvények bcni letétele.

A ’ megkívántaié tulajdonságok e’ követ- 
kezendők: jelességgel kitanult bánya-iskolai tu 
dományok föld , és akna-m érés, tökélletes tu
domány és gyakorlati ügyesség a’ sóaknai építé
szetben , számadásban, és fogalm azásban, ’s 
végtére a’ magyar és orosz, vagy legalább tót 
nyelvek tudása.

Kik e’ hivatalt elnyerni óhajtanák, ezen
nel felszóllittatnak : hogy szabály szerént elkészí
tendő folyamodó levele iket, a’ személyes tu
lajdonságaikat kimutató táblával együtt f. e. 
kisasszony hava 24eik a’ marmarosi kir. kain. 
igazgatósághoz terjesszék, és azokban egyszer
smind világosan kijelentsék; álnak-c az em
lített sóaknatisztség, vagy kir. kam. igazgató
ság valamellyik tisztviselőjével, éspedig minő 
fokú vér-rokonságban vagy sógorságban (3)

Hirdetmény.
(2 )(15175)A ’ n.mélt. magyar kir. udv. Kincs

tár határozása következésében köz hírré téte
t i k,  hogy jövő lS40ik esztendőben eszközlendő 
ferenczvölgyi üveghutabeli épületek felépítése 
tárgyában , marmarosban a’ szigetid tisztarlóság 
iró szobájában f. e. aug. I lén árverés ta rta tn i, 
és az üveg hu tának , ’s hozzá tartozandó épü
leteknek nemkülönben egy törő m alom nak, 
két. üveg rak tá rn ak , és hat lakházaknak fel
építése a’ legkevesebbet kívánónak által adat
n i fog.

A’ fentebb érintett árverésnél minden vá- 
lalkozni szándékozó az árverés kezdete előtt 
736 f. p. p. bánatpénz gyanánt le tenn i, ’s azon
kívül a’ legkevesebbet kívánó törvényesen meg
erősített kötelező levél á lta l, melly ugyan az 
ő költségén mtabuláltatni fog, legalább 2450 f. 
p .p . álló Cautiót bemutatni köteles; a’ többi 
lö ltételek , nemkülönben az épitésbeli ra jzo 
latok a’ szigetid kamaralis építő hivatalnál meg
tekinthetők. (3)

Haszonvételek.
(2) Szabadka sz. kir. városa részéről ezennel 

köz hírül té tetik , hogy következő kisebb ki
rályi haszonvételek, u. m.: 1. Serfőzés, 2. Fo- 
gyosztusi-adó (accisa), 3. Országos, és 4. héti

vásárok, 5. Vanczaga, 6. P u tr is ; 7. Tom pái;
8 .Z sednik i; 9. Deszkás; 10. Ludas városa ré 
széről; l l .  Ludas szeged városa részéről ven
dégfogadók; 12. az úgynevezett Koscher wein ; 
13. Tompái legelő; 14. Palits tó korcsmához tar
tozott 8 Jáncz föld. 15. H at mészárszékek, jövő 
1840ik évi feb. 3án a’ legtöbbet Ígérőknek köz 
árverés utján haszonbérbe három egymásutáni 
évre k iadattnak , mire nézve haszonbérbe ven
ni kívánók ezennel bánatpénzei ellátva illendően 
m eghivatnak, a’ kötelező feltételek jég) zői hi
vatalban mindenkor m egtekinthetők léven. (3)

Hirdetmény.
(3) Budán a’ sz. Gellert hegyén lévő, ’s a’ ma

gyar királyi tudományos Egyetemhez tartozó Csillag- 
vizsgáló torony épületében több rendbeli igazítások 
’s változtatások szükségesek, mellyekhez kőmives, 
kőfaragó, asztalos, ács, rézmives, festő, kútcsiná- 
lás, ’s bémázolás felé munkák megkívántatok lesz
nek ; ezen munkák az e’ végett f. e. aug. Sík napján 
délelőtti 10 órakor az említett csillagvizsgáló torony 
épületében tartandó árverés útján azokra fognak bi- 
zattatni , kik azokat legkisebb árért tartós, ’s jó 
anyagokból elkészíteni magokra felvállalandjak.A'mun- 
kák minéműsége, és egyébb feltételek mellett u- 
gyan azon Csillagvizsgáló torony épületében adatik 
felvilágosítás. Költ Pesten jul. 30án 1839. (3)

Hiradás.
(3) A’ nagyméltóságú magy. királyi helytartó 

Tanácsnak e’ folyó 1839ik észt. jun. hónapnak 
1 Sán 2033Ük szám alatt költ kegyes parancso
latjának következésében az egyházi javakhoz ta r
tozandó Somlyó -vásárhelyi uradalom részéről 
a’ tüskevári pinezéhen az e’ folyó 1839ik észt. 
legközelebb reánk jövő augustus hónapnak 
7 és 8ik napjain tartandó nyilvános árveres ú t
ján 1000^4 akó jó  szamatu 1830, 1834, 1836, 
1837 és 1839ik, de ezek között legtöbb I834ik 
esztendei termésű ó , és uj somlyai borok a’ 
nagymtgu ra. k. helytartó Tanács kegyes hely 
benhagyásának fentaitása mellett bordónként, 
de hordó nélkül eladatni fognak,— a’ venni szán
dékozók tehát foglaló pénzzel ellátva a’ fentebb 
kitett helyre, és napokra ezennel illendően 
meghív atnak. Költ Somlyó Vásárhelyen július 
20án 1839.

Zsoldos János.
uradalmi helyettes tisztázó (3)
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A* v a s u t a s r ó l .
fP é g e J

Ausztria s Németország többi részé általányo- 
san mondhatni közünhösséggel viselteiének a’ va>u- 
tak iránt. Apróbb statusokban, például Szászorszng- 
ban, a' kormány ha nem közvetlen maga, de elü- 
segele egyesek ügyekezetét. A’szabad varosok, Ham
burg, Lübeck, Bréma áldozatokkal is készek volná
nak vasút - építésre, de a’ szomszéd hatalmak által 
korlátoztatnak. Egy Lübeckbó’l Hamburgba vezető vas
út tán Európára nézve a’ legnevezetesb volna rövid
séget tekintve—Oroszország a’ vasúti első próbákat 
úgy látszéknagy kedvvel fogadd. Köztudomás szerint 
Varsóból Krakkóba az ausztriai Ferdinand északi vas
úttal összeköfteíésbejővő pályát akará felallitatni, melly 
azonban füstbe ment. Ha ezen roppant birodalom pén
zét a’ most mar épen nem alkalmazható politicája 
szerint nem ölné katonaságába, ’s inkább vasútépí
tésre, akkor tulajdon birtokán több ’s biztosabb nye
reséget aratna , mint tán az egész világ meghódításá
val. Nagy Péter egykor azt mondd, hogy ha neki valaki 
birtokán tengert alakítana, minden arasztjáért kész vol
na egy mérföldnyi száraz földet cserébe adni. Ezen 
eszme a legkönyebbben valósulhatna a’ vasutak épí
tése által, ’s így a’ föld is megmaradna, melly bő
ven jutalmazna művelőit. De ehhez természetesen e- 
gészen más kormány-alap lenne szükséges, erre még 
Oroszország meg nem é r t, ‘s ezen politicájával nem 
is fogja azon időpontot elérni, melly boldogságát esz
közölné.

A’ vasutak szülőföldén, Eszakamerikában a’ leg- 
szorosbb viszonban áll a’ vasút terjedés a’ műveltség 
’s fejlődés haladásával. Roppant hatalma az ottaniak
tól már elismerteték, ’s ha csak lehet, vállalati azon
nal té té érlődnek. A’ status és egyestestületek korán 
sincsenek annyira egymástól eltávolitva mint Európá
ban, ’s ezt a’ respulicai természet hozza magával.’S 
ezért nem is lehet meghatározni, miként tekinté A- 
merika mint status a’vasutak terjedését; az ipar me
zeje olly szabad, a" kedvezések clly viszonyosak, az 
állítandó pálya olly gazdag jutalmat Ígérő, hogy az 
európai viszonyok az amerikaiakkal e’ részben ha
sonlításba nem hozathatok. Csak Eszakamerikáról 
mondhatni el , hogy ott a’ vasutak természeti ter- 
mesztményként tenyésznek; a’ vajúdás és szülés fáj
dalmain tulesének, ’s magoktól nevelkednek, a’mű
veltség kereskedés,szabadvélemény napjától melegitetve 
Reméljük hogy Europa is nem sokára azon pontra 
jutand!

A’ vasutak varázserejű hatása , mellyet elsőb
ben Liverpoolban később Belgiumban tapasztalának , 
az egész világ által csak hamar elismereték. Az épí

tésével járó gondok ’s bajlódások feledve lőnek a‘re- 
mélett nagy haszon mellet; sokan jelenlevőnek hivék 
azon időpontot, mellyben rövid idő alatt crőzusi kin
csek birtokához juthatni. Miután nincs könnyebb mint 
levegő várakat építeni , minden oldali ul emelkedettek 
illy építmények föl felé. A’ ki csak földabroszt ve
lődé kezébe , ’s egyik várostól a másikig egyenesvo- 
nalt búza, már a* milliókat számita , nem a’ költség- 
re forditandókat, hanem a’ bevételeket; igy egymás 
után a* legroppantabb tervek készítetlek a’ világon 
egyik a másikra támaszkodva, mintha már mindaz 
állott volna Különösen’s kitünőleg említhető ezen auy- 
tervek készítésében Liszt, a’ ki Amerikából jővén ’s 
ott mind azt valósultnak a’ legvirágzóbb állapotban lé
tezni tudván, egyszerre minden akadályon keresztül 
törni kivánt, semmi ellenvetésekre nem ügyelve. 11 a 
ez csupán tervhen maradt volna ’s valósítására Epé
sek nem történtek volna, úgy hihetőleg semmi kár nem 
okoztatik; de a’ terv készen lévén, a’ költség felszá- 
mitaték, részvény tássaság alakulása hirdettetek, ’s 
mindenki szerencséjének tartható, ha ki részvényes 
lehete, mert a’ gyönyörű tervek szerint nehány sz z 
forint tőke a’ kiszámítás szerint ezer forint kamatot 
is hozhata. E’ felett a’ pénzt nem kelle azonnal a’ 
részvényeseknek befizetni, kik a’ külső országokeb- 
beni szerencséjükről Ítélve, ’s tulajdon viszonyaikat 
nem tekintve , a’ legbiztosban várák a’ gazdak ara- 
tást.Deez nemcsak Németországban hanem még Paris
ban is megtörtént; hol ugyan nem csupán a' játéknál ma
radtak , hanem komolyabban is hozzá fogtak. Az 
1838ki év beálla 's most a’ szép terveknek valósul- 
niok kelle, de a’ valósításnál a’ fizetés is bekövetke- 
zék: ezen pillanat óta lassanként a’ tervek eloszlot
tak ’s a’ nagy lá r m á b ó l  semmi se lön. A’ vas
utak történetének ezen egy kora egyedül homályosig, 
—’s ez sem történt volna, ha az illető kormányok az 
egyesek nyerészkedését ezúttal ’s ez ügyben különö
sen megvizsgálták volna

Végül nem tartjuk feleslegesnek a’ jelen legin
kább Európában fennálló vasutak jegyzékét közölni: 

Anglia a’ legújabb számítás szerint huszonkét 
kész és teljes használatban levő vasutpályával bír, 
mellynek mindegyike 9— 60 angol mértföldnyi hossza- 
ságu. Leghosszabb a’ Carlistlenewcastlei (60 m.) leg
fontosabb a’ liverpoolmanchesteri (31 m.) A készü
lőben levő pályák száma 44re megy azonkívül még 
100 tervben van. Innét láthatni, hogy egy évtized le
folytéval Anglia minden felé birand vasutakkal, s mi
után mellék vonalok is huzatnak, nem leend az or
szágban hely, hová egy nap el nem juthatni.

Francziaországban tizenhárom vasut-társaság lé
tezik részint kész, részint csupán készülőben levő vas-



(  4 6  )
útpályákkal foglalkozva. Belgium melly e’ réssbentán 
a* legrendszeresb ’s következeiesb utón halad, az u- 
tósó három, négy évben aránylag legtöbbet tó'»» mi a* 
latt t. i. 40 mértföldnyi hosszaságu vasút pályákat fe- 
jeze be, — ’s három év alatt Belgium azon óriási ter
ve , miszerint a’ világ’ fővárosi vasutpályák által köt
tessenek össze, létesítve leend. Németország vasutai 
köztt megemlitendők a’ nürnberg-fürthi. Ausztria több 
vasúttal bir, részint gőzkocsik, részint csupán lovak 
számára; legelső azonban mindezek köztt Ferdinand- 
északi vasút, melly a’ Rotschild ház által jőve létre. 
A’ többi tartományok is többé kevésbé számitnak bir
tokukban vasutakat.

Ezen rövid átnézettél némileg eleget tenni hittünk 
azoknak, kik a’ vasutak hasznát ismerni akarják,— 
’s őszinte hiedelmünket vajha mindnyájan szinte keb
lükbe oltanák, miszerint a’ vasutpályákon halad e- 
lőbbre századunk egy dicső czél felé. A’ szellemi u- 
ta t , mellyet rajta hatra hagyunk, még gyorsabban ha
ladjuk át mint a’ térközt. ’S valamint a’ hatalmas gőz 
raozgony mindazt ősszezúzja, mit elébe gátul tesznek: 
szint úgy rombolja szét mindazon szellemi akadályt, 
miket egyesek hasztalan to r n y o s i t a n a k  elébe. 
A’ g ő z d i a d a 1 - k o c s i még csak most kezdé meg 
futását ’s ezért menetében lassú; ’s ez némellyek e- 
lőtt tespedést sejtet; de majd ha az első hév szűnni 
kezd, akkor kerekeinek forgása villám sebes és biztos 
l end. Cour.Lex. d .G eyenvart Sz. B.

•TV tn  ti e k  ti n  le v a l ó .
(Eredeti beszélv.)

{.Vége.-)
Roppant épületbe vezetett Kórogi u r ; a’ legki

sebb kő is tulajdonosa gazdaságának volt tanúja. Fé
nyes terembe léptünk. A’ bútorok vakító pompásak 
voltak. Egy agg hölgy ’s két kisasszony fogadott el. 
A’ hölgy igy ösmerteté meg a’ lányokat: „Van sze
rencsém bemutatni Bertát tulajdon és Czilit szegény 
örökbe fogadott lányom at....“ Ennek értelmét köny- 
uyü volt eltalálni.—Berta kisded alkotásu, finom mi- 
veltségii , ’s anya szavai szerint, gazdag ellentéte; 
(Vili maga, kellemes idmnzatu, jó nevelésű, de sze
gény volt. Látogatásunk csak öt perczig tartott.

,,Ezek közül választhatsz, öcsém ! mondá Kó
rogi. Megijedtem , hogy kifogást nem tőn. De ke
vés gondolkozás után igy folytatá szavait „Mindkettő 
nevelt, ’s derék magyar leányka , mint mondják, jó 
gazdaszony, ’s mint látod, szép is. De, öcsém, Ber
ta felette gazdag, ’s (Vili felette szegény; ’s ez nagy 
hiba. A’ felette gaz lag leányból vált nővel bajos bé
késén élni; minden nyomon semünkre veti mennyit még 
mennyit hoz a’ házhoz; a’ férj gyakran kalapját vesz
ti , *s nem ritkán csak köpönyeg, mellyel a’ nő ki
csapongásait kívánja fedezni. Czili is derék leányka 
de nagyon szegény, az istenadta nagyon szegény;

pedig jó , hogy ha nem is csorog, legalább cseppen; 
s regi magyar példa beszéd: a’ férj ebédet adjon, a’ 
nő vacsorát. Szóval: Bei ta gazdag grófnak, Czili be
csületes szegények való, egyik sem neked közép ran
gúnak “

ügy van, urambátyám! (mondám könnyebben 
lélekzelve) De tegyük fel, hogy Berta megbecsülné, 
és Czili szegénységét kipótolná gazdasszonysága; ne
kem mégsem kell egyik is, mert Berta igen alacsony 
’s Czili igen magas“  Már erre urambátyám maga is 
kaczagott.

„No még egy érdemes háznál mutatlak be; itt 
választhatsz, itt nehéz is Jesz a’ kifogás.“ Mondá 
Kórogi, ’s Kegyesinéhez vezetett Két gyönyörű kis
asszony , Tercsi és Minka, fogadott el: szépségben 
és csinos társalkodásban egy tőről szakasztott pár ró
zsa; Tercsi a’ barnák és Minka a’ szőkék királynéja. 
Mi csak kívánható szép ’s jó magyar kisasszonyban 
bennök mind megvolt; lehetett is válogatni: kinek 
barna!—Szorongni kezdők, semmi kifogás sem ju
tott eszembe. Törtem fejemet, de e’ szép angyalkák 
miatt mélyen nem is gondolkozhattam ; szüntelen kér
deztek ’s nekem szüntelen felelnem kellett.

„No öcsém , itt már csak-ugyan választhatsz. 
Mellyikre szavazasz? “ Kérdé az öreg.

yikre sem! (mondám ) Már csak kivallom, 
urambátyám, hogy én nem szívelhetem a’ szőkéket.“

,.Ila Minka nem kell, válaszd Tercsit, ő barna.**
,.Ot sem urambátyám, a’ barnákkal hasonló an- 

tipatiaban vagyok. Se nem szőke, se nem barna az 
az igaz magyar fajta! azt mondja a’ magyar közmon
dás , urambátyám! “

„Derék fiju vagy, öcsém! Ízlésed is magyar. 
Tréfán kivíil vannak illyes antipatiák; én p.o. ki nem 
álhatóin a ’ ráklevest és gombákat.“

„Aztán, hogy nyíltan szóljak, uram bátyám! 
nem akarok városit falura vinni; a’ városi leány ba
josan szokik a’ falusi magány hoz, a’ szokás a máso
dik természet.“

„Cgy van, öcsém, a’ szokás második termé
szet: én sem tudok más mint szarvas bőr párnán a- 
ludni. Tehát falusit szeretnél ? no majd elhurczollak 
ide ’s tova a* falukon, de, istenemre meg kell háza
sodnod.“

„Köszönöm, nehezen lesz rá szükség.“
Ezzel vége szakadt városi leányszemlénknek, ’s 

visszautaztunk.
Csendesen haladtunk sima homok utunkon. Uram 

bátyáin hallgatva pipázgafott. Én a’ tegnap ’s ma tör
ténteket szerkezém össze. Végre is eltökéltem, hogy 
törik-szakad, megkérem Susikát. Urambátyám a’ke
rékvágásba igazított. „Csak boldogtalan fi vagy te 5- 
csém! (mondá ő) egész D-ben , nem leltünk egy ne
ked valót. Valid meg már, miilyen legyen jövendő 
hitvesed? ha valahol tudnék ahhoz hasonlót, ragyon
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örülnék 5 mert hidd e l, öcsém , nincs nyomorubb élet 
mint a' lalusi agglegényé.“

, .Tehát lefestem urambátyámnak. Először is : 
mátkám falusi legyen , mert csak így válhatik jó fa
lusi gazdasszonnyá. Másodszor: nevelt ’s olvasott, 
hogy tudjon mulatni engem s vendégimet, ’s unalom 
ne nyomja magányunkat. Harmadszor : birtokra néz
ve hozzám hasonló, hogy semmit se vethessünk egy
más szemére. Negyedszer: se kaczér, se kedvetlen; 
az elsőt féltenem, az uiósót unnom kellene. Ötödször 
termetében se alacsony, se magas. Hatodszor: se 
szőke se barna. Hetedszer: a’ neve m agyaros...“

,,Hohó , öcsém, ennyi tulajdon egy személyben! 
—illyest nem kapunk ! “

,,Még is én tudok egyet —  urambátyám !“ Ko
rog! sűrű füstöket bocsájtott pipájából, s kíváncsian 
várta beszédem folytatását: „No, süsd ki már!“ mon- 
dá végre nyugtalanul.

„Szóval — urambátyám — ollyan legyen—mint az 
urambátyám kis asszonya .. ♦ “ szavaim mindig resz- 
ketőbbek lettek.

„No ugyan megjárattad velem májusban az a- 
prilist. Leánynézőben hurczoltatod magadat a’ város
ban, azalatt gondolatod és szived otthon kószál.“

„Nem mertem szóllani.“
„Ezt csak mostani nyiltsziviiséged róvhatja le. 

Nyíltan megvallom én is, hogy rég elszántalak vöm
mé , mert S u s i k a szenvedhet; de te nem tátottád 
fel a szádat s néma gyermeknek anyja sem érti sza
vait. Fogadd atyai csókomat!“ Megcsókolt a’ jó öreg, 
’s én újra születtem.

,.Uss rá már!“ kiálta ipám, szojárása szerint, 
kocsisához, ’s a’ szürkék repültek.

Susíkát a’ folyosón leltük, bus arczczal, kisirt 
szemekkel; városi szemlénk sok könyébe került sze
génynek.

„Jertek csak , jó madarak ! (mondá ipám, ’s az 
ebedlőbe vezetett) Ládd , leányom,—ez a’ gyöngy
virág megkért egy leánykát, ki éppen ollyan mint te 
vagy, barátjának, kit úgy szeret, mint önmagát, 's 
ki éppen ollyan, mint önmaga. Nono. el ne ájulj; 
a’ leány te vagy, ’s a’ barát ö maga!“ ’s egymás 
karjaiba taszított. S».

A* n é m e t  d r é tm a i  l i t e r u tu r a .
A’ drama mint a’ költészet’ legöszpnnmsitóbb 

virága, minden egyébb költemények felett azon első
séggel bir, miszerint színre hozaiik , ’s igy a’ nyilvá
nosság egyik főeszközéül szolgai Nem ok nélküli a- 
zon panasz, hogy a’ fensőbb értelemben vett di ama 's 
annak szini hatása közt nehézségek mutatkoznak, 
mellvek azokat gyakran egymástól elváltoztatják. A’ 
szini hatás nevezet egészen az újabb kor szüleménye, 
’s fő tulajdonul szolgál a’ színigazgató vagy rendező 
előtt, mi nélkül a* darab vissza\ette'ik. Valamelly dra

ma a legkisebb színi hatás nélkül is igen drámái le
het, ellenkezőkép lehet valamelly szini hatású mű igen 
dramaiatlan. Ha például Shakspeare most élne, úgy 
hiszem kevés igazgató volna, ki darabjait kész volna 
úgy előadni, miként azok jelenleg adatnak; szinte 
úgy Grabbenak drámáit minden drámái elemök mel
lett egynek sem jutna eszébe adatni. — A’ görögöknél 
a’ jó drama ’s szini hatás összeolvadt; miután mind 
kettő mint minden 'költemény, a’ nép élet bimbaja 
vala; a színpad nemzeti vala , melly elsőséget jelen
leg csupán az angolok és spanyolok tulajdoníthatnak 
magoknak. Németországnak is valónak hasonló szí
nész társasáságai, valamint a’ népből merített darab
jai s a’ n p szülte Hans Sachsa; de ez utóbbi nem 
bírt azon nemzeti lélekkel, mellyel egy Shakspeare 
vagy Calderbn, ’s nagy különbség egy londoni, ’s 
egy németi birodalmi város közt; ott az erők teljes 
kifejtésében vala akkor minden, dicsőséges uralkodás 
nemzet büszkeség; itt tudatlanság a’ polgárok köztt. 
A’ költészet még azon felül átvándorolt feszes és pe
dant tudósok kezébe. A’ harminczéves háború a’ leg
szerényebb kezdeteket is lerontó Csak Lessing Gőt- 
h e , Schiller idejében kezdett végre felvirulni a’ drá
mái világ , melly azonban a’ legkeserűbb ’s émely- 
gösb vegyiíéket nyeré a’ koczebui tréfák ’s if Jandl ér- 
zelgések által. Ezen közbevágás épen nem hatott jó
tékonyan a* szinre ’s néinellyek még a’ nemzeti szín
ház eszméjével is felhagyának. Müller sok tehetséget 
bizonyifa áramaiban, Grillpartzer költészeti ’s drámái 
tehetséget, főbb munkáik ha elmére még pedig em
beréhez hasonlóra bizonyítanak is, de bizonyosan nem 
egészségesre. Mindketten, név szerint Grill párezer, az 
elkövetett igaztalanságot ugyan helyre akarók hozni, 
hanem a’ szinpad tagadhatlanul a’ természetlenség 
helyzetébe szoritaték össze, melly semmi egészséges 
és erőteljest meggyökerezni nem hagya. Franczia víg
játékok, a’ német ízléshez alkalmazott vaudvillek és 
bohózatok, vérengző melodrámák, pompás és za
jos operák ’s még pombásabb balletek a’ legnagyobb 
tarkaságban váltók fe! egymást. A’ közönség ízlése 
egészen elferdült; a valódi művészek száma mind 
inkább csökkent, ’s a’ szinpad és drama iránti fogal
mak zavara az igazgatóknál nagyobbodók. Lassan
ként másért a’ színház nem látogattaték egyébbért 
mint gondolatüres szemgyönyörködtetés végett, s a 
ház bizonnyal még telibb leend, ha kötéltánczosok ad
ják benne mutatványikat#)—Azonban nem tagadhat
n i. Iiogv az Ízlés némileg az óta finomodék, ’s ha- 
mindjárt az anyagi érdekek sokkal magasban állnak, 
itt ott élénk részvétet tapasztalt a’ drama. Név szerint 
nincs tán drámaíró, ki olly kevésbé érdemelné meg

,>) g náiu>ik lám, még kötéltánczosok is föllépnek 
mutatvánvikkal, — ’s ezt nagyon természetesnek ta
lálom. Az opera a’ íülnek , a’ kötéltáncz a’ szemnek 
kedvez.
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azon mélytánylásf s szeretetet, mint Raupach, — ’sím 
meg is mindenkit erősít ’s elfoglal. Raupach produc- 
tivitása valóban bámulatos; fő müve, tömegre nézve 
legalább, szomorujátékok hosszú sorozata, miknek 
a’ hohenstraufi időszakot adá alapul. Három körül
mény inditá őt leginkább terv? kivitelére; az első Schle
gel utasítása, a’ másik líaumernek bő históriája, ’sa’ 
harmadik mivel szabad színháza volt, mellyen min
dennemű darabokat, meliyek tőle jövének; kész volt 
az igazgatóság elfogadni, addig míg a’ pénztár gaz- 
dagulását tőle remélheté, mert Raupach az ő könnyed 
tehetségevei rakásra irá darabjait, mikben szint olly 
kévés a’ valóság a1 milly kevés a' művészet.

Nagy szerencsét tön Raupach több müvei közti 
,,az élet iskolája“ czimü drámája, melly igen vékony 
s szétfeszített egészségtelen gőzkörben forgó ’s min

den lelki betegségeket magában foglaló keverék. Szín- 
te Raupach ,,elhaló Tassójával az örökre élő Gőthe 
Tassóját ki egészilé. Vannak benne ugyan szép ver
sek , itt ott gondolatok is, mellyeket azonban a’ költő 
csak maga ért $ de épen nem lehet valamelly drama 
jó hatással, midőn benne a’ főszemély egy költő ’s 
langész öt felvonáson át örjöng, mig végre csakugyan 
koporsóba fektetik. Egyébként főleg az mi a’ német 
drámái literaturát dísztelenné teszi a’ pongyola nyelv, az 
üres szók , mikben semmi erő, semmi nemesség, ’s 
melly iskolának Raupach a’ főnöke. Meg kell egy
szersmind azonban vallanunk, hogy minden hibái ’s 
gyengéi mellett Raupach nagy képzelő tehetséggel bir 
Korábbi drámaiban , névszerint ,,Izidor és Olgában e- 
gészen uj helyzeteket ’s eredeti charactert tüntet fel; 
szinte jól tudja néha tárgyait is megválasztani, pél
dául „száz év előtt“ czimü drámája bár melly durva 
s faragatlan kifejlésü, itt ott szerencsés felfogást 

mutat. De mi gyengék e’ mellett az ő természet
ien szomorú játékai, meliyek őt gyakran a’ szegé
nyek legszegényebbikéve teszik. Tehetsége szerint 
leginkább aljas character-festőnek ismerteté magát 
’s nem átall egy hohenstaufi korszak festéséhez fos-CT
n i , mellyhez ő olly közel nem áll, vagy inkább melly 
tőle olly igen távul van

Németből. V. d.
(Vége következik.)

JátéUssini napló,
L e n d v a y n é  m e g t i s z t e l t e t é s e .  Lend- 

vayné, első színésznőnk jutalom játéka: „ecsedi tün
dér“ aug 5kén ment végbe. A’ jutalmazottnak a’ da
rabban nem volt valami kitűnő szerepe, de azt is szo
kott könnyűséggel, elevenséggel ’s mindenek felett a- 
zon bájjal adá elő, melly neki sajátja. A’ taps meg
jelenésekor tartós volt, ’s ha bár m i, különösen je 
lenleg, néma’ tapstól függesztjük fel leginkább ’s mér
jük a’ közönségnek iránta! tiszteletét,—ezt is jelének 
tartjuk azon gyakran máskép kifejezhetlen megelége

désnek, mellyel Lendvayné játéka által minden kebel
be beléolta. Első felvonás után zajosan hivaték ’s ek
kor versezetek hullása közben bocsáttatott le neki ván
koson egy koszorú ’s egy díszes antique fővel ékesí
tett arany karperecz, mellynek körirata ezen egysze
rű szókból áll: „Lendvaynénak, budapesti tisztelújí 
aug. 5kén 1839.“ —Ezen ajándékot úgy tekintjük , 
mint emléket, mint zálogát annak, hogy őt a’ kö
zönség, a’ nagy közönség, tiszteli,mint viszonti hű
emlékét annak, mellyet mindenkibe megörökite. Igen 
Lendvayné tagadhatatlanul magának örök emléket e- 
melt nemzete szivében. Most volna tán ideje szólni, 
midőn érdemeinek egész tömege feltódul agyunkba, 
azon hatásról, ’s üdvös befolyásról, mellyet ö já 
téka által gyakorolt; de ezen eszme annyiramegho- 
nosult mindenkiben , annyira elismertté lön mindenki 
által, hogy szólni róla valóban annyi mint feltenni, hogy 
a’ közözönségnek erre szüksége van.—Nem tartóz
tathatjuk magunkat azon vers közlésétől, mellyet ez 
úttal nyert:

I jE JV I í  v j l  t ó é h o z .
(^4ug. 5ikéu 1839.3

Kevcs kegyeneze válik Tháliának , 
dokkal kevésb a’ választott művész ,

Kinek ililést a’ Grácziák adónak ,
Mert hosszú a’ művészet és nehéz:

Te gyöngy vas:y a’ választottak közölt. 
Tündér, a ’ földre égből költözött.

A’ geniusnak legmagasb iránya,
A’ szép’s való volt, melly után ménéi,

A’ szív művész törekvésed bányája,—
S mik ezren nem levének, az levél:

A’ szivén , e’ százhúru hangszeren ,
Magas játékod mesterré teszen.

Ha szenvedőnek szivrázó gyötrelmét 
Adod, szemünkben hév kőnyű remeg;

Ha rózsakedvben úszik játszi elméd ,
Körötted egy kedvtenger a’ tömeg;

’8 mint a' varázsbot által illetett,
A’ mint kívánod, könnyez vagy nevet.
Tündér, bizonnyal az vagy e hazának;

Ki illy hatalmas, az nem földi lény,
Annak ihlést a’ Grácziák adónak,

Hivattatása nemmulandó fény;
Az, vagy művész a művészek között,
Vagy tündér, földre égből költözött.

L itera tú ra i újdonság.
Jósika regényeinek második kiadása is már kap

ható Heckenastnál. Zólyomi máris kikerült a’ sajtó a- 
lul és pedig tetemes változtatásokkal.
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•  f é l é v .

Hirdetmény.
(3)(111) A’ nm. magyar kir. udv. Kamra’ ren de - 

letébiil ezennel közhírré tétetik, hogy a’ kir. ’s ko
ronái jószágokban ez év lefolyta alatt termesztett juh- 
és báránygyapju, melly részint Ó-Budára, részint pe
dig Pestre szállíttatott, eladásra tétetik-ki, és pedig:
a) az ó-budai koronái urodalombul;

36 mázsa juhgyapju , és 
báránygyapju;

b) a’ diósgyőri koronái urodalombul:
50 mázsa juhgyapju, és

5 „ báránygyapju;
c) az apatini uradalombul, mellének juhai a' diós
győri juhászaiból származnak:

63 mázsa juhgyapju, és
6 „  báránygyapju;

d) a’ kulai urodalombul, hová a’ bánság-túregyházi 
és arad-peregi juhászafok szállíttattak át:

44 mázsa juhgyapju, és 
báránygyapju ;

Venni szándékozók illető ajánlatikat lepöcsételt és sa
játkezűig aláirott nyilatkozatokban nyujtsák-be leg- 
folebb f. e. aug. 19eig a’ magyar kir. udv. kamrai 
elnökséghez Budán, vagy az egész mennyiségre, vagy 
pedig az egyes urodalmak külön termesztményire nézve.

E’ nyilatkozványt a’ budai magyar kir. udv. kam
rai főfizetőhivatala, vagy pedig a’ pesti sóház bizonyít
ványával szükség ellátni, melly az illető bánatpénz 
lefizetésit tanúsítsa.

Áll e’ bánatpénz:
a) az ó-budai gyapjúra nézve 400 forintbul,
b) a’ diósgyőri n 11 500 a i
c) az apatini »> 11 700 ii i
ó) a’ kulai 5» 11 500 it *

E’ mennyiségeket vagy készpénzben, vagy sta
tuspap Írókban, csarnoki becsár szerint, tartoznak le
fizetni a’ vevők. Egyszersmind mindenki köteles la
kását megnevezni nyilatkozatában.

E’ nyilatkozatokat aug. 19kén külön e’ czélra 
kinevezett választmány fogja felbontani, és azonnal 
szerződésre lépend a’ legtöbbet Ígérővel, föntartván 
egyébiránt a’ nm. magyar kir. udv. Kamra helyben
hagyását , A’ többi ajánlók pedig azonnal visszaka- 
pandják bánatpénzüket.

A’ fönebbi határidő után érkezendő ajánlatok 
nem fognak tekintetbe vétetni, valamint azok sem , 
mellyek a’ kimondott határzatoknak nem felelnek-meg.

Az ó-budai gyapjú az ottani tiszttartósági épü
letben áll, a’ diósgyőri, apatini és kulai pedig a’ 
pesti sóháznál, hol aug. 15ketül kezdve minden pil
lanatban megtekinthetni azt.

A’ legtöbbet ígérő a’ szerződés aláírásakor 20 
pCtig köteles a’ bánatpénzt kiegészíteni az egész gyap- 
juárra nézve , melly mennyiség óváspénzül fog tekin
tetni , és az egész gyapjuárba számíttatni a’ megvett 
mennyiség elvitetésekor, minek f. e. sept. 15eig ok- 
vetetlenül véghez kell menni.

Egyébiránt megjegyeztetik, hogy 2 pCtnyirá- 
mérés engedtetik-meg, a’ gyapjuzsákokat pedig vé
telár szerint tartozik megfizetni a’ vevő.

A’ gyapjút az illető vevők-meg fogják mázsál- 
hatni az ó-budai gazdasági, vagy pesti sótisztség je
lenlétiben. (3)

Hirdetmény.
( 2 ) A ’ nagymélt. magy. kir. udv. Kincstár 

rendeletéből ezennel köz hírré té te tik , hogy 
sz. k. Pozsony városban, az ottani megürült 
nagyprépostsághoz tartozó curia, melly 18 szo
bából, 1 0  konyhából, kam ra, pincze, húsmé
rő ’s vágó szék és húskamrából,istállóból 8 m ar
hára, kiutal ellátott udvarból, gyümölcsfákkal 
beültetett, 4040 □  ölnyi mulató ’s veteményes 
kertből áll, — minden nemű italok’ és hús méré
sének korlátlan jogával együtt, folyó évi sepr. 
29től kezdve 3 egymásutáni é v r e , a’ pozsonyi 
kir. sóhivatalnál f. e. aug. 2 2 kén tartandó nyil\á- 
nyos árverés’ u t já n , a legtöbbet ígérőnek ha
szonbérbe fog adatni. Bérleni szándékozók te
hát 9 0 p. ft bánatpénzzel ellátva, délelőtti 1 0  
órakor jelenjenek-meg a’ kitűzött nopon és he
lyen, hol a’ szerződési föltételek addig is na
ponként megtudhatók. (3)

Csődület-hirdetmény.
(3)(15174)Marmarosban a’ királyvölgyi sóak

na tisztségnél a’ tisztviselők I ld ik  osztályúba 
tartozó munkálat\ezérlői hivatal megürült, kap- 
tsolatban vagyon e’ hivatallal 300 pengő fo
rintnyi évd í j , 10  öl tüzel I ő fa ,  150 font só ,  
36 font fagygyú, szabad szállás, k e r t , és esz
tendőnként 24 pozsonyi mérő tisztabúza 1 ft. 
4 5 kr. pengő pénzben kiszabott áron, ’s ezek 
mellett 200 pengő forintnyi Cautionak kész 
pénzbeni, vagy legalább 3 pCent. metallique 
kötelezvényekbeni letétele.
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A’ megkivántaló tulajdonságok e’ kövct- 
kezendők: jelességgel kitanult bánya-iskolai tu
dományok föld, és akna-mérés, tökélletes tu
domány és gyakorlati ügyesség a’ sóaknai építé
szetben, számadásban, és fogalmazásban, ’s 
végtére a' magyar és orosz, vagy legalább tót 
nyelvek tudása.

Kik e1 hivatalt elnyerni óhajtanák, ezen
nel felszóiiittatnak: hogy szabály szerént elkészí
tendő folyamodó leveleiket, a’ személyes tu
lajdonságaikat kimutató táblával együtt f. e. 
kisasszony hava 24eik a’ marmarosi kir. kam. 
igazgatósághoz terjesszék, és azokban egyszer
smind világosan kijelentsék; álnak-e az em
lített sóaknatisztség, vagy kir. kam. igazgató
ság valamellyik tisztviselőjével, éspedig minő 
fokú vér-rokonságban vagy sógorságban (3)

Hirdetmény.
(3)(15175)A ’ n.méit. magyar kir. udv. Kincs

tár határozása következésében köz hírré téte
tik , hogy jövő 1840ik esztendőben eszközlendő 
ferenczvölgyi üveghutabeli épületek] felépítése 
tárgyában, marmarosban a1 szigetin tisztartóság 
iró szobájában f. e. aug. 1 lén árverés tarta tn i,  
és az üveg hu tának , s hozzá tartozandó épü
leteknek nemkülönben egy törő malomnak, 
két üveg rak tá rnak , és hat lakházaknak fel
építése a’ legkevesebbet kívánónak által adat
ni fog.

A1 fentebb érintett árverésnél minden vá- 
lalkozni szándékozó az árverés kezdete előtt 
736 f. p. p. bánatpénz gyanánt le tenni, ’s azon
kívül a’ legkevesebbet kívánó törvényesen meg
erősített kötelező levél általa melly ugyan az 
ö költségén intabuláltatni fog, legaláob 2450 f. 
p.p. álló Cautiót bemutatni köteles; a’ többi 
íöltételek, nemkülönben az épitésbeli ra jzo
latok a’ szigetin kamaralis építő hivatalnál meg
tekinthetők. (3)

(2) Frank F- cs. kir. szabad pakfong-
ércjárúk-raktára , Bécsben alsó Breinersfrasse 
1133 sz. a a’ jelen pesti,  ugy szinte minden 
debreczeni vásár alkalmával, ajánlja készítmé
nyeit a’ fő nemességnek és tisztelt közönségnek,
-—Árutára pesti vásárokon, az nj p iac io n ,  
bécsi utczáhan , Dcbreczenben pedig a’ nagy bé
csi főutczán\an. Ujdon készültek : physicusok’ 
számára, villanymérők 3— 4 p. ftig; perpetu- 
ummobile physical módon készítve 1 5 p . f i . ;

javított fördő-készületek, Duciidéitól Becsből 
2 0  p. f t 5 ruha-kefék, fodrász-és zsebfésiik, an
gol mosdó medenczék, öltöző asztalhoz szüksé
ges tárgyak ; mindenféle asztali eszközök, kü
lönnemű kávé-gépek,kannák, czukorko-sárkák, 
czukorh in tők 's egyebek 5 főző gépek vadászat- 
kedvellők' számára 12  p. fial; különféle gyer- 
gyatartók, lámpák, gyútógépek, füstölő lám
pák , rajzszerek; mindenféle egyházi eszkö
zök ezüstből, gyógyszereseknek való tá rgyak ; 
fehér és aranyozott kardok mágnások számá
ra, valódi arany és ezüst, úgy szinte fekete 
selyem, és sz/jövek; dobos és kapus botok, 
vadászkések, új franczia üvegek ; negyed órák 
nyílt múvel pakforighól, úti és kép-órák, hang 
sze rekke l; csupán hangszerek is kaphatók 2 2  
ftal Olbrichtól; lószerszámokra való m inden
nemű eszközök Pesten Oláh A. Brüdern b. ház
ban, Budán Tischler G. Bácz-város fúutcza, szíj
gyártóknál ; étek-eszközök nagy társasági asz
talokhoz kölisönöztetnek Bécsben teendő meg
rendelések mellett. Hozzám intézendő megbí
zások’ reményével hizelgek m agam nak, ’s leg
buzgóbb törekvésem leend magamat a’ honom
ban is annyi év óta él vczett bizodalomra, pon
tom szolgálat és valódi árúk áltál, mindig érde
mesbe te n n i , és minden megrendelést tüstént 
teljesíteni.

Minthogy haszonleső emberek az (ezüsthöz 
mindig hasonló) erezet, melly az egeszűégnek 
semmi esetre nem árta lm as, m egham isítják , 
felszólítatott a’ rak tár  azism ertető jegyek’ köz
zé tételére. Valódi pakfongnak nem szabad ezüs- 
tözve lenni, ezigen nyúlható és hajtható aJ nél
kül hogy e l tö rn e ; ellenben a’ hamis mereven ’s 
könnyen tö r ik ;  mihelyt az ezüstözés lekopott,  
rőtbarnává vagy világos sárgaréz színűvé lesz; 
a ’ valódit legjobb finom fahamuval nedvesen csi
szolva tisztítani, és aztán kendővel megtörieni, 
így ezüsthöz hasonló marad. Leginkábbfigy'el- 
mezni kell azon jegyre , mellyen „ P a k f o n g -  
F  r a n k “ szók vannak világosan kinyomva.—

Frank Ferencz fa )

Gabonaár : Pesten, aug. 9én pesti mérője, vá l tógaras
ban :  tisztabuza 160— 140; kétszeres 120— 110 
rozs 100—90; árpa 85—80; zab 66—60 ; kukoricza 
120 .

Dunavizállát: aug- 4én: 7<9/ /0<//; 5én : l1 6 7 9IJi’t 
6án : 7' 9 "  9"'; 7én: 7 '  9 "  3 ' " ;  8 á n : 7 '  4 "  0 '" ;  
9én: 7 ' 2 " 0 " ' ;  l ü é n : V 4 "  0 '" ;

o
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Amphitryon. Sósiás ? Miilyen Sósiás ? micsoda a- 

kasztani való Sósiás van még kívüled Thebában ezen 
névvel gazember?

Sósiás. Sósiás, ki nálad szolgálatban van, kit 
a* táborból tegnap elküldöttél hogy a’ kastélyban jöt
tédet megjelentse.

Amphitryon. Te magad? hogyan?—
Sósiás. Én magam igen is. Én, kinek tudomása 

van minden mi titkainkról, a* tokocskát a’ drágakövei 
ismeri , kihez én tökéletesen hasonlítok, ki veled 
most széli.

Amphitryon. Micsoda beszéd ez?
Sósiás. Valóságos. Nem kívánok többé élni ha ha- 

zudok. Ez az Én már elébb elérkezett mint én, ’s 
ennél fogva En már itt voltam, mielőtt még én ide 
értem volna.

Amphitryon. Honnét ered ezen bolond fecsegésed 
ez az érthetlen locsogásod? Álom volt-e? ittasság? 
agycsuda ? vagy tréfázol?

Sósiás. Tökéletes komoly beszéd uram , és be
csületemre mondom, hogy elfogod hinni, ha— oly- 
lyan jó leszesz Esküszöm, hogy én a’ ki egyenesen 
jöttem a’ táborból kettősen érkeztem meg Thébában; 
hogy itt magammal találkoztam öszve; hojíy ezen én 
ki most előtted áll fáradságtól és éhségtől dermedve 
egy ördög szülte másik Énre talált, ki egész épen 
jött ki a’ házból hogy ez a’ két korcs, mindenik ma
gát féltve rögtön öszve is veszett, és hogy énnékem 
vissza kellett a' táborba sétálnom, Én oktalan dőre 
voltam.

Amphitryon. Egy olly béketürő csendes és magát 
megtartóztató ember engedteti meg csak hogy szol
gája, illy módon beszéljen vele.

Sósiás. Uram ha méregbe jösz inkább hallgatok. 
Beszéljünk inkább más valamiről.

Amphitryon. Jól van! Tovább. Látod hogy mér- 
séklem magam, békével végig hallgatlak. De mondd 
nekem lelkiesméretedre, ha a’ mit nekem valónak á- 
litasz nem képzelet e? Lehet e ezt megfogni átlátni 
vagy egyeztetni?

Sósiás. Dehogy kívánom azt tőled ? Az őrültek há
zába utasítom azt, a’ ki ezt a ’ dolgot átlátja. Ez egy 
eset melly magában boszorkányos rémes mese, és 
még is világos, mint a’ napfény.

Amphitryon. És ha bir valaki őt érzésével, hogy 
hihesse ezt?

Sósiás. isteneinkre mondom, nekem is a’ legna
gyobb fáradságomba került mint Neked, mig elhihet
tem. Őrültnek tartottam magamat, midőn e’ helyen 
zajogva találtam magamra, ármányosnak szidtam ma
gam soká. De utoljára meg kellett enmagamat ismér- 
nem. Itt állott mintha a’ lég körültem tükör lett vol
na egy lény, egészen ollyan mint én ezen állással és 
termettel két csöpp viz egymáshoz nem lehet hason

lóbb. Csak legalább becsületesebb lett volna, nem olly 
duzzadt goromba, megelégedtem volna vele.

Amphitryon. Milly magam megtartóztatásra va
gyok büntetve ! de végre nem mentél be a’ házba ?

Sósiás. A1 házba ? Hogy hogy ? Jól volnál megkérde
ned megengedtem-e Én ? Figyeltem-e Én beszédem
re , nem tiltottam el Én magamnak a’ kapuhoz való 
menetelt ?

Amphitryon. Mit? hogy? ördögadta?
Sósiás. Hogy ? egy bottal, mellynek nyomát még 

most is hordozza hátam.
Amphitryon. Tehát ütött valaki.
Sósiás. És pedig erősen.
Amphitryon. Ki ? ki vert ? ki merte azt cselekedni-
Sósiás. Én.
Amphitryon. Te magadat verted ?
Sósiás. Lelkemre mondom É n! de nem ez az én 

a ki itt áll előtted, de az az átkozott, én a1 házból, 
ki jobban vert öt hajós legénynél.

Amphitryon. Á tk o m  kövesse léptedet, velem 
ekként ha beszélsz!

Sósiás Bebizonyíthatom uram ha kívánod. Hiteles ta
núbizonyságom az én szerencsétlenségem társa a’hátam. 
Az én kiengemet innen elkergetett, erősebb volténná- 
lamnál bátor’s 2 ügyes karja volt mint valami bajvívónak.

Amphitryon. Végezetre—beszéltél nőmmel?
Sósiás. Nem.
Amphitryon. Nem? miért nem?
Sósiás. Ej bizonyos okok miatt.
Amphitryon. És ki mulasztana veled áruló el kö

telességed? semmire való kutya!
Sósiás. Hát százszor meg szászor mondogassam! 

é n ,  az az ördögi én a’ ki azon ajtót elfoglalta; az 
é n, ki csak egyedüli én akar lenni, az én a’ ház
ból , az é n a’ bottal, az é n , ki engem félig agyon vert.

Amphitryon. Valahol esekély agy velejét is elvesz
tette ivás közben e’ kutya!

Sósiás. Ördög vigyen el, ha még ma többet ittam 
mint máskor inni szoktam. Eskümre, ’s lelkem id- 
vességére csak el fogod hinni.

Amphitrion. Hát határtalan alvásnak adtad maga
dat?—Talán valami rósz álom környékezte el valódat 
ezen reges történettel, mellyet nékem igaznak állítasz.

Sósiás. Nem nem; tegnaptól fogva nem aludtam, 
és legkevesebb kedvem sein jött az erdőben aludni; 
tökéletesen ébren voltam,, midőn ide érkeztem , és 
olly ébren és vldoran volt a’ másik Sósiás ki engem 
olly nagyon elpáholt.

Amphitryon. Hallgass. Mit fárasztom evvel agya
mat; magam eszeveszett vagyok, hogy illy haszonta
la n ’s ostoba fecsegést, a’ mellybe se emberi ész, se 
értelem nincsen hallgatok, kövess!

Sósiás. (magában) Úgy van. Mivel az én számból 
jő e’ beszéd, hát haszontalan locsogás nem érdemes hal-
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éVehány sző  re* színészete túlbecsül- 
tetése felett.

Joumalisticai korunkban, hol az eszmék annyi
ra szerte ágazottak , magokkal ellenkező elemüek, 
hol írásban ’s beszédben olly tágas tért nyert a’ nyil
vánosság : a’ színészek tulbecsültetése felett is sok 
a’ szó. E’ részben is őszintén megválva mi magyarok 
sokat haladunk ’s mig ez előtt csak nehány évvel is 
előítéletek *s szokások rabjai valánk azon helyzet i- 
rán t, melly a’ művészet egyik Iegnemesb részét teszi, 
jelenleg az előítéletek a’ személyek iránt is lassanként 
szélledni kezdnek, ’s mi nem vagyunk többé annyira 
némelly szokások rabjai. Németországban épen jelen
leg ellenkező az eset. Sokan kikelnek azon állítóla
gos tulbecsültetés felett, mellyel a’ színészek iránt 
egyesek viseltetnek. Megütközni látszanak azon, hogy 
mig némelly tanácsosné, titoknokné ’s egyéb nagy
ságos méltoságos asszonyokhoz a’ férfiak nem tódul
nak , addig a’ színésznő alig lép ki küszöbén, azon
nal körülfogatik és sok szerencsésnek tartja magát, 
ha ruhája szegét illetheti. S tulbecsülíetésnek tekint
hető-e, melly csak külső jelensége a’ gyakran más
kép kifejezhetlen benső tiszteletnek? Mi az élet él
vezet nélkül? mivé lennének napjaink journalistica 
nélkül? A’ színészek becsülése legbizonyosb jele an
nak , hogy bennünk a’ művészet’ szikrája megvan , 
’s azon komoly elhatározott akarat tolmácsául szolgál 
magunkat minél tökéletesben kiművelni. Mindazt, ki 
keblünkben olvasott, ki abban legszentebb ’s legked- 
vesb indulatinkat megrázá, érzelmeink legtifkosb húr
jait megpendité, és pedig édesdeden , kímélettel tel
jes gyöngédséggel, az iránt lehetlen vonzódással nem 
viseltetnünk ; akaratlanul hozzájok közeledünk ’s kö
rükben szívesen mulatunk. A* mindennapi életből kie
melt az ő hangja, lelkűnknek magasb röptét adott , 
gondolatinknak sebesb szárnyakat, reményeinknek 
szebb szint: ugyanazon egy személy, ki bennünk 
annyi vágyat s annyi kielégítést bírt adni, hogy ne 
gerjessze bennünk fel azon édes óhajtást: társaságá
ban lenni annak , ki bizonnyal ott is képes leend azt 
bennem olvasni, mi másoknak nem adatott meg, ma* 
gasbra emelkedni vele; melly olly ritkán történhető 
—ezt nem óhajtani illy esetekben, valóban a’ mű
vészet iránti teljes elfogultságnak, részvétlenségnek 
volna tulajdonítható. Ezért szeretjük a’költőt olly igen 
ki megadja nekünk élve azt, mit szemeink eddigelé 
nem valának képesek szemlélni,—’s a’ színész meg 
adja a’ szépség fő tulajdonát ’s megeleveníti bennünk 
azon magas érzelmeket mik éltünk legtisztább, leg- 
nemesb s csendesb forrásából erednek. — Csak ne ta
láljuk túlzottnak azon becsülést , mellyel mindenki 
iránt tartozunk, hogy ne azon művészeknek, kiknek

pályáján az élet minden ürömé vegyítve van örömei
vel. Ne képzeld magadnak a’ művészt csupán azért 
gyönyör után vadászónak, mivel egyedül abban talál
ja  éldeletét; mert akkor csalatkozol, ha őt a’ legtisz
tább Iegnemesb gyönyörökre nem tartanád képesnek; 
a’ színésznek valamint minden művésznek gyakran 
öröm mámorba kell dőlnie, hogy minden fájdalmát 
benne elfojtsa , hogy felgerjedt érzelmeiben szive meg 
ne hasadjon ’s emelkedő keble ezen érzelmek terhé- 
ben szét ne pattanjon. Ne kutasd a’művész fájdalmai 
forrását, azok létével kelnek , örömeivel fejlődnek 's 
vele halnak k i ............szakítsd ki érző keblét, ta
gadd meg tőle képzeletét, nemesb érzelmeinek csak 
egyikét sem hagyd meg keblében, ’s akkor tán né
mileg segítesz rajta, de akkor egyszersmind megfosz
tod művészi életétől.

Egyik német lap kiemeli azon jeleit a’ túlbecsü
lésnek , mellyel például Francziaországban , a’ gyá
vaság korában egyesek a’ szülésznők iránt viselteié
nek j de ezen kornak vége, a’ hiú álomképek helyé- 
Le tiszta valóság lépe. Freron , kiről már e’ lapokban 
említés történt bátorkodék lapjaiban Clairon kisasszony 
játékát helytelenitni. Sokan felingerülve lőnek ezen 
mondhatlan vakmerőségen ’s Freron megtámadtaték. 
„Uraim—feleié ő—fecsegéssel nem töltöm időm, ezá- 
folják meg a’ róla mondottakat, ’s én mint elleneimet 
is becsülni fogom.“ —A’ pártolók vére hamar kihűlt; 
de nem úgy a’ megbántatott színésznőé. Clairon a 
színpadra nem akart lépni, ha boszulva nem leend. 
XV. Lajos reszketett ’s azonnal parancsokat ada Fre
ron befogatására ; de Freronnak is valának baráti, s 
ezeknek üdvös előterjesztésére szabadságában megha
gyatott. Ezt azonban a’ király önkényesen tévé , s 
Clairon megengeszteléséűl Richelieut küldé hozzá. Ri
chelieu az ügyes status-férfi szép szavaival megengesz- 
telé őt, ’s minden a’ régi csendben maradt. Sokan a- 
karák tudni, vájjon Freronon tőn-e ez némi változást , 
hozzá ménének ’s ime asztalánál ismét Clairon ellen 
írva lelek őt. „Ó barátim eddigelé még nem ismerém 
őt olly jó l; ismét egy vonást tüntetett ki, melly ta- 
gadhatlanul nagy tehetségeit nem áilitja olly tiszta 
színbe/4

Ne higyük azonban egyszersmind becsülésnek azt,, 
ha valamelly színészről különböző vélemény monda
tik el. Mióta a’ világ fennáll, a nyilvános pályán ha
ladó a’ világ ítéletének volt s lesz kitéve.Ha nem bir eleg 
lelki erővel mindazokon keresztül esni , ha nem érez 
magában annyi tehetséget, megtámadtatásit hidegvér
rel eltűrni: lehet színész ritkán azonban művész. Ki 
más véleményét nem tűri, midőn az önmeggyőződés
ből eredt vélemény, annak szemei gyengék az igaz
ság látására. Senki se képzelje magát egyedül az i
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gazság utján haladni: az illy emberek legtöbbnyire 
szoktak csalódni. Kiki cselekedjek meggyőződése sze
rint , ’s ha ellenekre talál , a’ kar mutatja meg egyik
vagy másik erejét.

Szopory Mi.
II a  f  i z  b a s a .

Hafiz basa, kin nehány nappal ezelőtt mint fo- 
tábornagyon csüggött csaknem minden szem , közép 
termetű ’s szikár ember. Ábrázata sovány hosszú ’s 
kitünőleg characteristicai. Az ázsia nap’ heve észre
vehetőig inegbarnitá. Szakála fekete ’s rövid; feke
te szemei élet teljesek de azért nyájasak ’s szelidek. 
Külsejében valami nagyszerű nyugalom, nemes emel
kedettség mutatkozik, melly csak nem minden török
ben észrevehető. Az uj török forma ruháját hordja, 
mellyen gyémánttal kirakott érdemjel csügg. Mehmed 
Hafiz 1790bana’ cserkeszek köztt született; nagy ki
terjedésű ’s ősi családa azon időben az oioszok nagy 
ellensége vala, ’s mindig első volt ha harczra került 
a’ dolog, melly gyermekeit a’ csatára küldé az oro
szok ellen. Mehmed Hafiz gondos nevelést nyert hazá
jában. Hetedik évében tökéletesen beszóló a’ török, 
arab ’s perzsa nyelveket , már is könyv nélkül meg- 
tanulá , az egész Koránt ’s egykor tudósok társaságá
ban azt elejétől végig elszavalá. Ez adá meg neki a’ 
Hafiz nevet, melly nem jelent egyebet, mint hogy 
nagy emlékezettel bir. Ezen czim egyike legszebb czi- 
íneknek, miket valamelly muzelmann viselhet. — Meh
med Hafiz e’ szerint nein vala rabszolga, mint több
nyire minden cserkesz jelenleg a’ szultán udvarában. 
Forró óhajtása a’ világot látni ’s magának hirt nevet 
szerezni, Mehmedet 18 éves korában a’ fő városba 
vezeté, hol a’ szultán őrségébe álla ’s csak hamar e- 
lúléptetett. Midőn szabályos sergek behozatala volt terv
ben kérést tőn Mehmed hadd állna közlegényként a’ 
lovas új ezredbe. Az uiósó török orosz háborúban már 
is mint alezredes szolgala a' lovasságnál. Kétszer se- 
hesitetteték meg.; utána a’ tábornaggyá nevezteték ki. 
Később meghagyaték neki az albaniai zavarokat le- 
csendesitni ’s győzelmes visszatérése után a’ sultán 
őt scuttariai kormányzói egyik legnagyobb hivatallal 
ruházta fel.— 1827ben Reschid mahmud mint íőtábor- 
nagy a’ taurasi sereghez jőve , ’s dicsőséges pályá
ján se m m it nem köszönhet« az u d v a r  kegyel
mének , hanem egyedül ügyességének ’s vitézségé
nek. Igen lehetséges , hogy jelen hivatalából elmoz
dítása daczára is , politicai pályájának még nincs itt 
véghatára.—

M I J T A T 1 Á A Y ,
W eist „Jupiter és Allemene** czim ü

drám ájából.
fNappal vagyon) E l s ő  J e l e n é s .

AMPHITRYON, SÓSIÁS.
Amphitryon. Ide állj semmire valói ide átkozott 

gazember! Tudódé’ te naplopó, hogy fecsegésed az

akasztófára viszen, és csak egy erős bot hibázik hara
gomhoz , hogy véled érdemed szerint bánjak ?

Sósiás. Ha igy beszélsz hozzám, egy szót sem szó
lok. Parancsold és részeg vagyok vagy álmodom.

Amphitryon. Nekem olly meséket szemtelenül mon
dani! történeteket, millyekkel a’ dajkák a’ gyerme
keket estve elaltatják! Azt véled hogy ezen bolond
ságokat neked elhiendem ?

Sósiás. Az Istenek mentsenek! Te az ur én a’ szolga. 
Teazt fogod tenni,vagy nem tenni a’mi tetszésedre leszen.

Amphitryon. Legyen úgy! Elnyomom haragomat, 
békén fogom még egyszer az egész folyamatját a’ do
lognak végig hallgatni.—Ezt az ördögi rejtvényt fel
keli bontanom addig nem lépek e’ házba.—Szedd te
hát jól öszve eszedet, és mondj el pontosan mindent, 
szóról szóra.

Sósiás. De uram m i e lő t t  elkezdeném , bo
csáss meg félelmemnek ha kérdezni merem, mint szól
jak. ügy beszéljem e l , ’s oily igazán , a’ mint azt 
tapasztaltam, vagy mint szokás?

Amphitryon. L e 1 k e d re kötöm hogy mindent tit
kolódzás nélkül elbeszélj.

Sósiás. Jól van bizd reám Szolgálatodra vagyok, 
csak kérdéseid várom.

Amphitryon. Parancsomra mellyet adtam— ?
S ó s iá s . Olly pokol sötétségben mentem, mint 

ha a'nap 10 ezer ölnyire süllyedt volna, téged és pa
rancsodat elátkozva Théba utján a’ királyi vár felé.

Amphitryon. Mit mondasz gazember?
Sósiás. Uram csak a’ tiszta igazságot.
Amphitryon. Jól van. Tovább! A’ mint utadat 

követted— ?
Sesiás. Egyik lábomat a’ másik elébe rakám, és 

nyomait azoknak hátra hagytam.
Amphitryon. Mi? ha történt-e valami veled,aka

rom tudni?
Sósiás. Semmi uram csak hogy salva venia úgy 

féltem és borzadoztam, hogy a* lelkem is remegett 
bennem.

Amphitryon. ’S midőn végre ide értél?
Sósiás. Egy kicsit gyakorlottam magamat az elbe

szélésben , a’ mellyet tartanom kellett volna; elmén- 
czesen a’ lámpát előmbe állitám, mintha az lett vol
na nőd a’ herczegasszonv.

Amphitryon. Ezt megtevén — ?
Sósiás. Megháborgattattam. Most jön.
Amphitryon, Megbáborgattattál ? Mi által ? Ki há

borgatott meg?
Sósiás. Sósiás.
Amphitryon. Hogy értsem ezt?
Sósiás. Hogy értsed ? Már akkor Isten bizony 

többet késdezel, mint felelhetek. Sósiás háborgatott 
midőn gyakorlottam magam.
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gatásra de ha valami nagy úr verte volna el maga ma
gát, minden ember csudát kiáltana.

Amphitryon. Nyittasd ki a’ kaput.—De mit látok 
Alkmene jő. Jöttöin őt csudalkozásra fogja gerjeszte- 
n i, mert most nem vár.

A* német elránt ni liter utnrn.
(Folytatás.)

Hasonlelkű vele , nagyobb költő azonban az ál
nevű Halm (Münch Bellinghausen) ki Griseldisével 
a’ nemet közönség kedveltjévé lön, melly dramaticai 
kidolgozásában azonban egészséges leiekre nézve nem 
lehet egyébb’ mint kínzó. De épen egészségtelenség 
emeli Griseldis szerzőjét olly magasra. A’ lelkes Win- 
barg kimutatá az e’ darab feletti bírálatában miként 
az nem csupán Ízlés nélküli; hanem épen azért mi
vel ízlés nélküli, egyszersmind erkölcstelen. Adeptje 
már csekélyebb hatású, még csekélyebb Comoens; tő
le sem lehet azonban a’ költői tehetséget megtagadni. 
—Ezek után az újabbak közül többé kevésbé szeren
csések Grillparczer, Marbach, Horn, ’sat. Ereszked
jünk azonban kissé mélyebben a’ német drámái lite- 
ratura megismertetésébe.

Ki a’ német drámái literaturát csak némi figye
lemmel kiséré, észreveheté mi csekély a’ drámaírók 
száma a’ németek köztt, kik a1 szomorujátékot vet
ték stúdiumok fő tárgyául. ’S ez egyszersmind oka, 
hogy lassanként a’ jó színészek száma is csökkent; 
mert az élő írók áramainak előadásai által épen nem 
valának képesek a’ színészek teljes erejöket kifejteni 
s magokat mintegy az által megerötetni, olly dolgok 
előállításában, mellyek valakit művésszé tesznek. Va
lami nagyszerű characterek igen ritkán kerültek szín
padra , ’s ezokból a’ színésznek sehol sem kelle ne
hézségekkel megküzdenie, minden a’ legkönnyebb mó
don történik,—sőt valódi és sajátságos szavalásról 
már most szó sem történik. Hány szinész van még 
most is , ki Shakspeart lelkében felfogá; belső meg 
győződésből vagy kívánatból bizonnyal egy rendezőség 
sem hozza színre műveit. így az ábrázoló művészet 
mindinkább csökken, ’s félhető, hogy eljövend azon 
idő, mellyben a’ classica iskola teljesen kiszorul a’ 
színpadról, ’s a’ közönség ízlése minden bizonyos bé
lyeg nélkül napi változásnak leend kitéve. Illynemű 
katasfropháknak mindennemű művészet alá van vet
ve, ’s akkor állnak be, midőn a’ művészet iránti tűz 
alvó félben van , ’s nem lelki szükség, művészi éhle
le t , hanem szem-gyönyörködtetés, mulatság vezérli 
a' nézőket a’ színházba. Bár hol süllyedt a ’ művészet, 
mindig a’ művészek eszközlék süllyedését; mert eze
ken áll a’ nép ízlését finomitni is elferditni; azért há
la mindazoknak, kik ép lélekkel ’s buzgó akarattal 
fáradoztak a’ nép Ízlésének nemesbítésében; ellenben 
nagy felelőség terhe alatt vannak mindazok, kik esz
közeikkel visszaéltek, ’s a’ népet képtelenné tevék 
magasb és nemesb dolgok megértésére. A’ művészet

szenvedélyességet kiván gyarapításában} túlzásig vitt 
eszményi iránya kevésbé árt az ízlésnek, mint annak 
teljesen nélkülözése. De ha a’nép ízlése bizonyos pon
tig romlottnak mondható, akkor alábbszállásában már 
sebesebb, tartósb ’s javítása feletti lehetőség mindin
kább kétséges.—A’ szomorujátéknál még roszabbála- 
potban van a’ vígjátékokra nézve a’ német színpad. 
Lessing,,Barthelm Minája tán azon egy vígjáték, melly 
nemzeti közkedvességre s jól talált charac er festé
sére nézve minden vigjátékinkat túlhaladd. A’ többi 
vagy gyönge tehetséggel bírván , vagy vakon a’ kö
zönség felüleges ízlésének hódolván, hasztalan üres 
szójátékokkal, elménczségekkel ’s nem létező szenve
désekkel törnék meg drámáikat. A’ német vigjáték 
nem bir bizonyos sajátsággal ,millyennel a’ műveltebb 
nemzet mindegyike ; csak távúiról sem mérközhetik 
sem termékenységre se elménczség ’s tisztaságra néz
ve egy Goldonival, Moliere, Sheridan, Aristopha- 
nessel. A’ n é m e t  vigjáték írók miilyenek például 
Raupach, Bauernfeld, nem bírnak tulajdon comicai 
erővel ’s innét nem nyújtanak kedves olvasmányt ha
nem többnyire a’ szinész teszi azokat mulaitatókká , 
’s gyakran kisül, hogy az illynemű characterek épen 
nincsenek az életből merítve. Bauernfeldtól nem lehet 
megtagadni a’ könnyű dialogizálástj’s kedvtöltő sceni 
rozást, de valódi comicai erővel nem bir. Castelli, 
Albini, Töpfer, Lebrun, Blum, Maltiz, Kosmar is 
ezen osztályba tartoznak.

(V ége következik.)
E g y v e l e g .

H a lá lo z á s  M a g y a r o r s z á g b a n .  A’ P. 
Tageblatt szerint a’ kunok ’s jászoknál 30, a’ zó
lyomi püspök-megyében a1 catholic, tótoknál ismét 30, 
a’ kárpáti evangelicusoknál 34 , a’ soproni német e- 
vangelicusoknál 39 , az oláhok és rusznyákoknál 41 
a’ marmarosi oláhoknál 81 ember közűi hal meg egy. 
Különös, hogy épen ez utóbbiaknál, hol legkevesebb 
orvosi intézet és segedelem van , legkisebb a’ halá
lozás ! Az öreg kornak legnevezetesebb példái legin
kább Tatra’ vidékein jelennek meg , nevezetesen : 
Szepes, Liptó és Árva megyékben. (Athe-m)

Ó V Á  S. A' pesti Tageblatt közelebbi számában 
a' Hasznos Mulatságokról az mondatik, miszerint ab
ban a’műkedvellők részéről Felbér M. k. a. jobb Zerliná- 
nak (artatik Schodelnénál, ’s e’ szerint birálatikban 
nagyobb túlzást követnek el a’ Honmüvésznél. Bárki 
irta legyen azt rólunk, nem tulajdonítjuk rósz szán
déknak, ’s e’ szerint megemlitendőnek tartjuk azon 
már ott kifejezett igen lényeges módosítást, miszerint 
drámái játékára nézve Felbér Mari jobban megkö- 
zelité Zerlina characterét, mint Schódelné; ki abban 
ismételve mondjuk, nem Zerlina. Az énekről szó sem 
vala , ’s így általányosan illy kifejezés nem használ
ható. A 3 mükedv.
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Porczellán- és öntött-tükör - 
gyár’ igazgatóságának.

van szerencséje ezennel jelenteni; hogy a’ pesti jelen János fejvéfeli vásár’ alkalmával, az 
árverési hely előtt eddig szokásban volt dobszó nélkül, aug. lükétől kezdve naponként a’ szokott 
délelőtti ’s utáni órákon, váczi utczában ,,a’ 7 választó-fejdelemnél“ kiválogatott áruiból több 
étek- és kávé-teritékek, 6, 12, 18, 24 személyre, valamint egyes asztali ’s kávé-edények, kék 
’s tarka közönséges fajból, úgy színes rajzuak is arany nélkül; továbbá különféle csemege-csé
szék, findzsák, díszedények’stb. aranyozásokkal, a’ többet Ígérőknek, azonnal készpénz fizetés 
mellett el fognak adatni.

Ezen árverés alatt és után, a’ cs. kir. öntő gyárból több különböző nagyságú tükrök is 
lesznek hasonló módon eladandók. (4)

T r a l t n e r  é s  K á r o l y i n á l  P e s te n .
megszerezhetők: farok ezüstpénz.)

F É N Y E S  E. Magyarország Geographiája
I. II. III. IV. kötet, ára egy egy kötetnek 2 for. 
Az Vdik kötet sajtó alatt van.

ZSOLDOS I. Nehány szó a’ bonni közbá- 
torságról 50 kr.

Kl<S VÁR Y  G YULA  Szakács könyve, 1648 
szakácsi útmutatással 1 fr. 50 kr.

Vándor Szűnórái I. Emlékezet Itáliára.
II. Nápolyi Levelek 1 fr.

K A Z IN C Z Y  GÁBOR Ezer egy óranegyed 
40 krajczár.

M agyar és német Levelező könyv és ti- 
toknok 1 fr. 20 kr. (1)

(1 ) Rumburgi vászony , 
Fehérfonal vászony,
Creas vászony,

czérna, pamut, harisnya-raktárát, melly ép
pen most fris árúkkal láttalék-el, szabott gyári 
áron tisztelettel ajánlja Lied«*mann B. Fercncz 
Pesten ,,a’ szép magyarnőnél.“ (1)

Hirdetmény.
(1) A’pestiTeréz'a \árosi kertész-utcza 11 Tik 

szám alatt lévő, és 1600 □  ö bői álló Almásy 
István ur ó nagysága kertje, e’ f. e. Sz.Mihály 
napjától számítva három egymásután követke
ző esztendőre haszonbérbe kiadandó;—értekez

hetni felőle Horváth József fiskális urnái úri 
utczában Trattner-Károlyi házban 6l2.sz.a. (3)

Anyabirka eladás.
Nemes Fehér vármegyei agárdi pusztá- 
ban 500 darab tenyésztésre alkalmat- 

tos anya-birka eladásra készen talaltatik. (3)

Hirdetmény.
(1 )(1 1 4 )A ’ n.mélt. magy. kir. Kincstár’részé

ről koz hírré tétetik, hogy szabad kir. Szeben 
vórosában az oskola - mesteri ’s egyszersmint 
nemzeti oskolák első osztálybeli tanítói hely, a’ 
mellyhez évenként 160 fr. p. p. fizetés, 10 for. 
p.p. quártély pénz, hat ölfa, két köböl rozs, 
ostyára való fél köböl tisztabúza, és temetés
béli stola járúlnak, megürült légyen; a’ kik 
ezt a’ hivatalt elnyerni szándékoznak, azok az 
ehez szükséges tulajdonságokkal ellátva,mag) árúi 
tudni és kérőleveleiket legfelljebb 8z* nt Mihály 
hava lsőig a’ fent nevezett kir. váioshoz béad- 
ni kötelessek. (3)

Hirdetmény.
(3) A ’ nagymélt. magy. kir. udv. Kincstár 

rendeletéből ezennel köz hírré tétetik, hogy 
sz. k. Pozsony városban, az ottani megürült 
nagyprépostsághoz tartozó curia, melly 18 szo
bából, 10 konyhából, kamra, pincze, húsmé
rő ’s vágó szék és húskamrábóí,istállóból 8 mar-
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I,ára, kúttal ellátott udvarból, gyümölcsfákkal 
beültetett, 4040 □  ölnyi mulató ’s veteményes 
kertből áll,—minden nemű italok’ és hús méré
sének korlátlan jogával együtt, folyó évi sept. 
29től kezdve 3 egymásutáni évre, a’ pozsonyi 
kir. sóliivatalnál f. e. aug. 22kén tartandó nyilvá* 
nyos árverés’ utján, a" legtöbbet Ígérőnek ha
szonbérbe fog adatni. Bérleni szándékozók te
hát 90 p. ft bánatpénzzel ellátva, délelőtti 10 
órakor jelenjenek-meg a’ kitűzött nopon és he
lyen, hol a’ szerződési föltételek addig is na
ponként megtudhatók. (3)

( 3 )  Frank F. cs. kir. szabad pakfong-
ércjáruk-raktára, Bécsben alsó Breinerstrasse 
1133 sz. a. a’ jelen pesti, úgy szinte minden 
debrcczeni vásár alkalmával, ajánlja készítmé
nyeit a’ fő nemességnek és tisztelt közönségnek, 
— Árutára pesti vásárokon, az uj piaczon, 
bécsi utczában , Dcbreczenben pedig a’ nagy bé
csi főutczánvan. Ujdon készültek : physicusok’ 
számára, villanymérők 3— 4 p. ftig; perpetu- 
ummobi'e pbysicai módon készítve 15 p. ft. ,* 
javított fördő-készületek, Diichdeltől Bécsből 
'20p .fi; ruha-kefék, fodrász-és zsebfésük, an
gol mosdó medenczék, öltöző asztalhoz szüksé
ges tárgyak ; mindenféle asztali eszközök, kü
lönnemű kávé-gépek,kannák, czukorko-sárkák, 
czukorhintók segyebek; főző-gépek vadászat- 
kedvellók’ számára 12 p. ftal; különféle gyer- 
gyatartók, lámpák, gyútógépek, füstölő lám
pák , rajzszerek; mindenféle egyházi eszkö
zök ezüstből, gyógyszereseknek való tárgyak; 
fehér és aranyozott kardok mágnások számá
ra, valódi arany és ezüst, úgy szinte fekete 
selyem, és szíjövek; dobos és kapu3 botok, 
vadászkések, új franczia üvegek; negyed órák 
nyílt művel pakfongból, úti és kép-órák, hang 
szerekkel; csupán hangszerek is kaphatók 22 
ftal Olbricbtól; lószerszámokra való minden
nemű eszközök Pesten Oláh A. Brudern b. ház
ban, BudánTiscbler G. Rácz-város fűutcza, szíj- 
gyáitóknál; étek-eszközök nagy társasági asz
talokhoz költsönöztetnek Bécsben teendő meg
rendelések mellett. Hozzám intézendő megbí
zások’ reményével hizelgek magamnak , ’s leg
buzgóbb törekvésem leend magamat a’ honom
ban is annyi év óta élvezett bizodalomra, pon
tos szolgálat és valódi árúk áltál, mindig érde
medbe tenni, és minden megrendelést tüstént 
teljesíteni.

Minthogy haszonleső emberek az (ezüsthöz 
mindig hasonló) érczct, mefly az egészségnek

semmi esetre nem ártalmas, meghamisítják, 
felszólitatott a’ raktár az ismertető jegyek’ köz
zé tételére. Valódi pakfongnak nem szabad ezüs- 
tözve lenni, ez igen ny útható és hajtható a’ nél
kül hogy eltörne; ellenben a’hamis mereven ’s 
könnyen törik; mihelyt az eziistözés lekopott, 
rőtbarnává vagy világos sárgaréz szinüvé lesz; 
a’ valódit legjobb finom fahamuval nedvesen csi
szolva tisztítani, és aztán kendővel megtörleni, 
így ezüsthöz hasonló marad. Leginkább figyel- 
mezni kell azon jegyre, mellyen „Pák f ong-  
F r a n k “ szók vannak világosan kinyomva —

Frank Ferencz f3 )

Kos-eladás.
(2)Jövő Pesti János fejv. vásár alkalmával 

méltóságos gróf Hunyady József juh-nyájából 
különféle hágó kosok üllői utczában a’köztelken 
szabad kézből eladandók lesznek. (31

Haszonvételek.
(3) Szabadka sz. kir. városa részérói ezennel 

köz hírül tétetik, hogy következő kisebb ki
rályi haszonvételek, ti. m.: 1. Serfőzés, 2. Fo- 
gyosztási-adó (accisa), 3. Országos, és 4. héti 
vásárok, 5. Vanczaga, 6. Putris; 7. Tompái; 
8 .Zsedniki; 9. Deszkás; 10. Ludas városa ré
széről; l l .  Ludas szeged városa részéről ven
dégfogadók; 12. az úgynevezett Koscher wein; 
13. Tompái legelő; 14. Palits tó korcsmához tar
tozott 8 láncz föld. 15. Hat mészárszékek, jövő 
1840ik évi feb. 3án a’ legtöbbet ígérőknek köz 
árverés utján haszonbérbe három egymásutáni 
évre kiadattnak, mire nézve haszonbérbe ven
ni kívánók ezennel bánatpénzei ellátva illendően 
meghivatnak, a’ kötelező feltételek jegyzői hi
vatalban mindenkor megtekinthetők lévén. (3)

Haszonbérleti hirdetmény.
(3 )  Tekintetes Földváry família részéről 

köz hírré tétetik, hogy ns. Heves v ármegyé
ben kebelezett Czibakháza m.városnál a’ Tisza 
vizén álló igen járatos hidjoknak vámszedési 
ju ssa ,— 1840ik esztendő május 7tűl kezdve 
több esztendőre, nyilvános árverés útján áren- 
dába fog adatni.— A’ licitatio e’ f. e. sept lön 
Czibakházán lévén tartandó, erre az árendálni 
kívánók az illető bánatpénz’ ellátásával mrghi* 
vatnak. (3)

Budai lotteria: aug. lOéu: 89. 55. 26. 54. 87.



Pest. 1839.

Szombat August. vn V
M m

T4dik szám..

^ Második félév.
JLz em beriség korszakai.

A’ világ-történetírás az emberi nem’eseményei
nek tudományos előadása, miken egyetemesen ke
resztül ment a" mennyire tudomásunk terjed, erejét 
elejétől fogva mostanig nyilvánítva. A tudományos for
ma feltételezi az események rendszeres kiszemelését, 
valóságának kriticai megvizsgálását, ’s okainak és 
következményeinek pragmaticai kijelölését. Ezen tu« 
domány legfőbb czélja azon benső okok ’s láncz so
rozat kiiüntetésében áll, melly a’ külső események 
alapjául szolgálnak ’s ezen czél akkor leend elérve, 
ha a’ létei ’s a’ szin fokonkénti kifejlődését évezre
deken át figyelemmel kiséria’ történetiró. ’S ezen vizs
gálat, szükségkép kiterjeszkedjék az idő és tér, ha
talom és tehetlenség, erény és vétek , magasság ’s  
alacsonyság minden nemeire.

A’ világ történetírás, fenséges rendeltetése után. 
végczélul tárgyilagosan az igazságot tűzi ki, alanyi- 
lag (subjectiv) a’ valóságot. Csupán ennek van alá
vetve ; ’s amannak hódolva ,  minden egyében felüle
melkedik ’s az igazság mérlegén vizsgálja a’ hercze- 
gi valamint a’ kunyhói érdemeket. Ez által fényteljes 
pantheonná válik, tisztelet templomává mind azon em
beriség’ jótevőinek, kik egyesek áLtal kinoztattak. 
Me gvesztegethetlen biróiszéke a’ fenséges bűnösöknek 
kiknek az életben hízelegnie ’s őket istenítenie kelle. 
így leend ő a’ több oldalú propyleum csarnoka a’vi
lág tudósoknak ’s bölcseknek. Magában foglalja a* 
legérthetőbb tudományt, mellyet minden népbe ’s fe
jedelembe csepegtetni keik Róla méltán el lehet a’ köl
tővel mondani: Történet irás te előrelátó! a* múltat 
megérző! a jelent megítélő s az utóvilágot irányozó!

A’ világ történeteinek drámájában az emberiség, 
fájdalom nem. mindig csendes testvéri községként tű
nik fel, hanem gyakran zavarogva ’s a’ legnagyobb, 
ereje kifej lésében.Ezen fenséges látvány öt főszaka- 
szokra osztható fel: ösvilág, régi kor, közép,, jelen, 
kor ’s napjainkra. Az ősvilág sokat igérőleg nyitja meg 
a’ legfenségesb látványra szemeinket.. Az ember táma
dásáról a’ legkülönneműbb beszélyek jövének létre.. 
Adam, volt az első ember, ’s  benne központosító a* 
teremtő legszebb ajándékait.. Tőle egészen 555 évvel 
Krisztus születése előtt tart az. ősvilág.-—Mig ezen ős, 
világban az emberiség mint egész tömérdek visz- 
szas e s e te k e n  ment át, egyes, statusok sem kir 
méltetének általuk. Azon. kor általányos szelleme va-- 
la , hogy inkább mindegyik, távul tartá egymástól ,, 
mmt inkább közeledett volna egymáshoz, India,, hi
hetőleg az emberiség bölcseje, China és Egyiptom, 
mindnyájan megkülönzötték egymást, miután össze
köttetés által tisztátalanságtól tartottak.—De leginkább, 
érdekes az ősvilágot szellemi kifejlődésében tekinteni.

Eleinte, midőn beszélni még nem tudának, jelekkel, 
majd hangokkal tudaták egymással akaratokat ’s ki- 
vánatikat, később a’ hangoknak hajlékonyságot aű- 
tak, miből egyes szavak támadtak.—A’ nők már az 
ős világban kicsinyben szintazon állapotban valának , 
mint jelenleg. Az anyaiság őket a ’ méltóság legma- 
gasbikára emelte, a’ szemérembőli kivetközésök a’ légi. 
alsóbb fokra alacsonyitá. Az atyai hatalom a’ szelíd
ségről csak. hamar az önkényre téré át. A’ nevelés e- 
gészen példa után történt , semmi elv nem uralkodék; 
a’ vaksors nemesité vagy aljasitá a’ charactereket.
Az őskornak a’ régikorra való átmeneteiét egy em
ber képezi: ’s ez Cyrus. Felléptéig minden zavartan 
’is rend nélkül jutott köztudomásul; vele együtt a’ 
mythusok ’s gyanítások kora megszűnt. Cyrus által: 
az eddigelé különvált emberiség egyesítetek; ő szá
zadokra olly statust alapita, melly a’ földművelésben 
’s szorgalomban első vala. Cyrus e’ szerint méltán a’ 
különválasztó , vagy is inkább egyesítő pontja az ős
világnak ’s a' régi kornak.,

(Vége hüvelkezik.J

•A* görögök és rom aiak szónoklata.

Dicsőítő a’ rómaiak ’s görögökre nézvehogy, 
Ők az élőszóval elmondottakat lelkesedéssel fogadók. 
Számos gyülekezetek környezek a’ szónokot szabad 
piaczokon ’s teremek ben, ’s élénken lesék hangját,, 
melly költői művek hirdetője leend. De a’ görög ’s. 
rómaiak előtt a’ sajtó ismeretlen volt; szónokaik való
nak népi könyveik, ’is igy egyedül ezen iránta mu
tatott élénkség kevésbé tanúsítja azon kor művészeti 
állás-pontját mint inkább annak látszatóságát. Azért 
azonban a’ régiek műveltsége a’ mostaninál alább ne 
helyeztessék, mert mi ősi dicsőségük élő s tagad- 
hatlan jeleit ismerjük ’s már csak azon körülmény is. 
mellettük szól!:hogy a’ legnagyobb költők dicsőségük
nek tárták ,  ha müveik a’ nép előtt elszavaltatának. 
A’ nép tetszése volt jutalmuk.—Korunkban gyakram 
a’ nép tetszésére szégyeljük magunkat. Egy része köl
tőinknek ’s szónokainknak csak a magasabb osztá
lyunknak dolgoznak mások ellenben müveiket vagy 
az ízlés ferdeségér,e,. vagy Ízléstelenségére epitik.. 
Ha a’ régieknél használatban lévő szónoklat követ
kezményeit political ’s aestheticai szempontból tekint
jük y ’s ezen következményekből akarunk határozatok 
hozni, miután olly férfiak mint Demosthenes és Cice-- 
ro valának szónokaik ’s egyébb jelen körülményein
ket tekintjük , úgy némileg, a’ sajtó hatasit kevésbé 
nyugott lélekkel vizsgáljuk, nem mintha annak világ; 
ölelő hasznáról meggyőződve nem volnánk, Hanem* 
hogy roppant haszna mellett ’s  tagadhatlanul a nem
zetet főbüszkeségétől megfosztó. Mert habár a’ szó-
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nők csak kis tömegre hat ’s szavai elhangzanak, míg 
a’ nyomtatott könyv világrészeket átvándorol, száza
dokon át él ’s még késő időkre is megteszi hatását; 
de soha sem ragad meg könyv ezer lelket egyként, 
midőn ünnepélyes helyen összegyűlve a’ határozatot 
tettnek kell követnie, a’ mi a’ romaiaknál olly gyak
ran megtörtént. 'S ezért a’ régikor leginkább szóno
kitól félt; ő megragadó az érzelmeket *s ezért általuk 
védelmezteték. A’ könyvek holtszerek, a’ szónok 
szelleme siroccoként gyulasztja lánggá a’hamut, az er
dőben a’ zöldfát. A’ szónokot a’ nép szereié hallani 
mert szeretett összegyülekezni, ’s a’ mellett mitsem 
fizetni, csupán halgatni. Könyvet venni, e’ zajgó vi
lágtól magát elvonva a' magányban olvasni olly mel
lek utak ; miken a’ kényelmes nép szellemi fejlődé
sét sohasem keresendí, bár mennyit fáradjanak is raj
ta. A’ mit könyvek évek alatt véghez nem visznek, 
hová könyvek évek alatt a’ közművelődést nem képe
sek emelni, az jó szónok által kevés idő alatt ki
vihető. Hogy a’ nép erejét ismerje, a* régieknél gyak
ran volt alkalom, hol az a’ gyűlésekben gondolkod
hatok ’s érezhefe. A’ sajtó feltalálása előtt főleg a’ 
szónoklat határzá a’ háborút ’s békét, mert az izga
tó ’s csendesbe az indulatokat ’s mostani országgyű
lések még a’ hajdan maradványt A’ sajtó feltalálásá
val az iróíság feíiUemelkedék , szoba tudósság póto
ló ki az élet teljes élőszóvali közlekedés helyét, —a’ 
tudományos művelődés ’s felvilágosodottság ugyanié* 
mesen haladt, de a’ tömeget hátra hagyó. A’ tudo
mányos érdek nagyobbult, a’ political alábbszállt. A’ 
népnek elment a’ kedve magát művelni, ’s lassanként 
a’ közügyektől is elszokott , ’s legfeljebb lelkészeit 
ismeré azoknak lla valaki azon ellenvetéssel járulna 
élénkbe, mi szerint azon lelkesedés, mellyet a’ szór 
rakok a" népre gva 'imlna1; , csak pillantatig tarló *s 
azonnal eloszló , őszintén felelhetnénk neki, hogy 
akkor a‘ népei nem ismeri, annak különböző elemeit 
nem kutató , ha azt véli, hogy egyhamar meggyőző
désből eredeti lelkesedés vezérelje a’ nép telteit. Igen 
magasan kell az emberiségnek állnia, sőt különbö
ző alkotásánál fogva sohasem állítat, hogy mindenben 
egyaránt érezzea;czélban ugyan meg kell egyeznie,mert 
minden nemzetnek van bizonyos irányaidé az eszközökre 
nézve már jobban elvál egymástól, itt már a’ külön
böző vélemény annyira szinte zavartá teve, hogy ha
talmas , lelkét megrázó férfi kell, ki minden kétségeit 
eloszlassa , ’s őt azon tettre buzdítsa , mellyet kivin
nie kell. Tekintsünk a’ görögök ’s rómaiak azon di
cső alkotván vos jo gaikra., midőn mindenben a’ nép 
végezett, — ’s a’ szónok hatalmas szózata ellensége
ket a’ maga részére hoditá. Midőn a’ szónok a’ nép
re támaszkodhatok, annak beszélhete, azt felvilágo- 
-éthafá , ez a’ szónok lelkét magasbra emelé, ’s csal- 
hatlanul igaz, hogy a’ szónok a’ nép tapsában t e 
resé ’s találá teljes ja almát.

$» a’ nép hálás volt szónoka iránt. Magasbra 
becsüli mindemnél, ’s nem volt nagyobb embere, mint 
ki vitézséggel egyszersmind szónokiságot párosba.— 
A’ meggyőződés vezérlelte lelkesedés felette ritka ’s 
inkább ’s könnyebben el alvó tartóssága által; de itt 
a’ többek köztti létei, a’ több arczon szemlélhető e- 
levenség, a’ mindinkább neki hevűlő ’s önmagában 
lelkesedő szónok hallása tarlós benyomással bírt, ’s 
ezentúl a’ népnek elég vala egy szó ’s tettre rohant. 
—Csak hogy illy esetekben természetesen annyira 
kiműveltnek kell lennie a népnek, hogy ismerje czél- 
j á t , irányát, törekvéseit, ismerje főleg embereit, fo
galma legyen a* jó ’s rósz eszközökről; ezekkel ha 
b ír, bizonnyal az illy pillanatnyi felhevülés szülte tet
tei ’s csodálatra ébresztik a’késő nemzedéket.—Vaj
ha korunkban is némi gond forditaínék a’ szónokiság- 
ra. Tapasztaljuk ugyan, hogy gyermek-korunkban 
már szavallanunk kell, hallunk megyékben az ország- 
gyűlésen lelkes szónokokat,—de a’ költői élet egé
szen ki van zárva, pedig például a’ „Szózat 4 a’ nép 
előtt elszavalva, örökké tartós hatást szülne.

Ha a’ nép ismerné Xalán futását, ’s hallaná é- 
nekelni, bizonnyal szorosban ragaszkodnék nyelvé
hez, ’s még inkább érzené, mit tesz tulajdon nyel
vét elveszteni. De korunkban azért a’ költőnek is 
megmaradt a’ maga mezeje; ’s ez a’ drama. A’ dra* 
mai világban mind az visszavarázsolható ; csak hogy 
a' néppel , a ’ valódi néppel, teszem nálunk , nem 
lehet közlekedésben, ’s itt csak műveltebb osztályúa
kat nevel. De el jő annak is ideje , midőn minden 
egymástól különválasztó korlátok ledőlnek , *s a’ ma
gyar tisztán egy nemzetté leend.

;T német drám ai literature»*
(  1/  ége.J

Közelebb a’ német drama ismét új változásokon 
méné á t ; a’ drama egy új neme vétetett pártolás alá, 
mellyet alkalmasb névvel nem bélyegezhetének mint a’ 
társalgásival, melly félig vígjáték, félig drama, a* 
valóság is eszményiség középpontja* A’ társalgás da
rabok annál kedvessebbé lőnek, minél könnyebben 
alkalmazhatók a’ színre. A’ középrangú színészekre 
nézve is , miután sokkal kevesebb tehetséget kíván, 
igen kedvessé ’s nélkülözhetetlenné lettek. A’ társal
gási darabok tagadhatlanul a*francziáktól veszik ere
detüket: meg kell azonban vallani, hogy ez oldalra! 
a * németek is bírnak némi eredetiséggel, ’s legfőbb 
átplántálója a’ német iiteraturáhan Amália szász her- 
czegnő, kit méltán alapítójának nevezhetni. Lehet őt 
nemesitftt Ifflandnak, magasabb rangúnak nevezni* 
A’ mi líflandnál hatásra és siránkozatra igen elő áll ’s 
kitűnő , itt olly szép modorban mérsékelt« a’ nyelv 
annyival nemesebb, á’ kifejtés művészibb, a’ tárgy 
egyszerűbb, hegy egy egész képezésére a’ drama 
minden alkotó részeivel bir. A’ valódi élet azonban itt
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igen háttérré vonul; az Ízlés ellen ugyan soha véttés 
nem firténik, hanem a' magasabb kritica kielégítést 
nem nyer. Amália szász herczegnő ezen áramaival: 
Hazugság ’s valóság; Nagybátya, Növendék a’ né
met drámái literaturát tetemesen gazdagító ‘s minda
zon ízetlenségektől ’s durvaságoktól fölmenté, mely- 
lyek akkor a’ színpadot diszteleniték. Kiszorító az ü- 
gyeden ’s tuda lanság bélyegezte Birchpheiffer munká
it ’s már ezzel nagy haladásra szolgáltata okot

A’ német színpad is azon szerencsétlen körül- 
ménnek van kitéve, mellynek csaknem minden serdü
lő illy nemű intézet A’ színpadok inkább vissza ret
tentedére mint magához édesgetésére szolgálnak a’ dra 
mairóknak. A’ kritiea ezen körülmény felett már gyak
ran hallató szavát. A’ kéziratok minden benső ér
dem megvizsgálása nélkül vétetnek meg rakásra. E’ 
szerint a ’ dráma-iró minden további bizalomtól megó- 
vatik, ha mindjárt drámája éveken át telt házakat 
csinál. Mennyivel jobb volna , ha minden drama-iró , 
darabjának előadásából bizonyos mennyiséget huzna. 
Jelenleg iv számra veszik a* drámákat ’s a’ szerint fi
zetik, úgy hogy itt a ’ nyerészkedő drama iró nyer leg 
többet, mert néhány ívvel többet ir, ‘s igy egyszers
mind tovább untatja a’ közönséget.—Poroszországban 
közelebb igen józan ’s a’ lehetőségig mind két rész
re kedvező törvények hozattak az írói tulajdon iránt. 
A’ drama-iró elsőbben is minden előadásból 10 esz
tendeig bizonyos mennyiséget nyer, melly még örö
köseire is átruházható. Ha a’ munka nyomtatva nines 
10 — 100 tallér büntetésig nem szabad a' kéziraton 
a’ szerző engedeime nélkül semmit változtatnia; va
lamint szint azon büntetés alatt nem szabad bár melly 
színpadon is a’ szerző engedeime nélkül a ’ darabot 
.előadni, innét azonban kiveendő, ha a' munka nyom
tatásban már megjelent. — Menjünk azonban a' nehéz
ségek legfőbbikére , melly a’ fiatal drama -  iró hala
dását leginkább akadályozzák. Bármelly drámái te h o  
cég nem tökéletesítheti magát, ha müvét megeleve
nítve a’ szir.padon nem láthatja; a’ szineni előadása 
8l drámának testté válása; a’ színpad ez oldalrul sza
badabb volna, úgy a’ következés mutatná meg mi
iként sok tengő pangó tehetség hatalmas gyökereket 
vetve virágozásnak indulna. De akkor természetesen 
nem kellene őket szinte a’ sokiráshoz szoktatni ’s te
hetségeiket mindennapi szükségekre elhasználni, mint 
most szokás szerint történik. Valódi ’s tartós becse a- 
zonban sok drámának, mellyek soha színpadra nem 
kerültek, szint úgy megvan, mint azoknak, raely- 
lyeknek kora lehanyatlott. Mind a* mellett is a’ nyom
tatásban megjelent drámákra nézve a’ német literatu- 
ra elég gazdag, ’s itt olly költőkről szólhatunk, kik 

* ha a’ drama minden szabályainak belső ’s külső ki* 
vánatoságinak nem is feleiének meg, a’ költészet va
lóságát bensőkép felfogák, ’s ha azt olly látszólag f 
külső teszthetös alakba nem burkolhatok, a’ világ is

meret hiánya okozó. Ezen osztályba tartozik főleg 
Grabbe, kinek hátrahagyott drámája „Hermanütkö- 
zet Duller áltál adatott ki. Grabbe sem állapodottság- 
gal sem haladásban nem végzé müvét, hanem gör
csökben, m e lly  e g y i k  s e m  a’ k e t tő  közül, 
v a g y  m in d  k e t tő .  I d é z e t  d rám á ja  s o k  
erőt bizonyít, itt ott nagyság is mutatkozik, melly 
azonban durva ’s faragatlan anyag, mert Grabbe a’ 
szépen idomított remekmű külső színezetét sohasem 
ismeri ; müvei nem annyira művészetükre nézve bírnak 
érdekességgel, hanem mint valamelly erősen bélyeg
zett egyén’ termékei, melly korukban kétségkívül nagy 
érdemet szerzének maguknak. Büchner Grabbehoz 
hasonlólag a művészi formát nem adható meg drámái
nak, de neki sokkal több tehetsége volt azt elérhetni 
’s bizonnyal el is érendi, ha legszebb korában a’ ha
lál által abban meg nem akadályoztatik. Duller Eduard 
is adott drámákat, mellyek azonban kevés olvasóra 
találtak és soha színre nem jutottak; mellyek azonban 
nagy drámái tehetséget rejtenek magokban, ifjúi tűz, 
élénkség jeleiben. Ezután többé kevésbé nevezetesb 
uevek fordulnak elő.

Ez az újabb német drámái literatura rövid átné- 
ze<e. Miként fogja magát a’ jövendőre nézve alakíta
n i, olly kérdés, mellyeí csupán az idő fejtend meg. 
Vagy még mélyebben esnek színpadaink, vagy erő
szakos forradalom következtében felülemelkednek , 
melly igen kívánatos. Egyébként korunk leginkább a’ 
kényelmesség kora. Be kell várnunk, meddig fog a’ 
színpad a’ tetszés és Ízlés köztt tusakodni. De addig 
is minden drama írónak őszintén tanácsolhatni, hogy 
charactereinek nagyobb valóságot ’s nagyobb változa
tosságot adjon meg ’s ha a’ jelen ízlésnek hódolni a- 
kar is, iparkodjék a’ lehetőségig a’ külső tetszetős a- 
lakba lelket is önteni, melly bizonnyal azokat egye
dül teszi maradandókká, ’s melly nélkül nyerhet ugyan 
pillanatnyi tetszést de többnyire ollyak előtt, kiknek 
tetszeni nem érdem , ’s kik az illy tetszést egy éje- 
li álom után feledik. Nem él most az athenei nép, 
mellyre a’ költőnek támaszkodnia lehetne, jelenleg 
a’ népet aoyagiság bélyegzi. Németből V-d.

L itera tú ra i újdonság.
A’ napokban érkezett hozzánk; „Nefelejts vagy 

azon erkölcsi mondások, énekek és imádságok gyűj
teménye, mellyekben a’ pesti belvárosi kisdedóvó in
tézetben a’ kisdedek sziveik képezésére gyakoroltat
nak , ugyanezen intézet rövid történetével £ kiadta 
Varga Péter , belvárosi kisdedóvó intézetbeli tanító.“ 
Az egész jövedelem ezen intézet alapítására használ
tatott.—A’ munka benső tartalma nem lehet egyéb 
mint becses és egészen azon gyermekek fogalmához 
mért, kiknek Íratott. A’ czél olly szent, hogy minél 
nagyobb részvétre tarthat számos. Az illy nemű köny
vecskék bár minél nagyobb közönségre tehetnének szert
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hogy így a' nyilvánosság utján mindünnét vehetnénk 
hasonló érdekű munkákat.

E g tjv  e lc tj.
A’ r o s z a s á g  le g e s  al h a t la n a b  b izony

sá g a . Egy franczia báb sütő rósz feleseggel birt, ki 
minden életörömeit niegkeserité. Már régóta nyilvá- 
nyos szakadásban volt vele, mellyet a' szomszédság 
körülményesen ismert. Egv nap az asszony eltűnt, 
részint mivel megund őt szüntelen kinozni, más rész
ről gyanút akart gerjeszteni, mintha őt férje megölet
te volna. Csakugyan mindenfelé hire terjedt állítóla
gos meggyilkoltatása felett. A’ férfi befogaték ’segyü- 
gyüségben nem is tagadd , mivel vádoltaték. Midőn 
a’ holttest iránt kérdezősködének. azt mondd hogy 
testét hamuvá égeté. Epen igaz vallomása kicsikará
sa végett kínzó padra akarák vonni, midőn a’ nő meg
jelent. A1 helyett azonban, hogy megjelenésén örven
dett volna, visssaborzadott a’ szegény ember ’sbosz- 
szuságát e’ szavakban nyilvánitá.,,Rettenetes asszony! 
hát miután éltem eléggé megkeseritéd , még a’ ka
ra halál vigasztalá.iától is meg akarsz fosztani ? “

R e l iq u iá k .  Kantnak parókáját egy kedvellő 
ötven forinton vévé meg. — Voltaire egyik sétapál- 
czája egy parisí orvos által ötszáz franccal fizettetek 
meg. — Newton egyik foga 1816kai árverés alkal
mával nyolczezerhétszázhatvan forinton véteték meg.

N ép n e v e l é s  A n g liá b a n .  Bármi magasan 
álljon Anglia anyagi s szeleini műveltségére nézve; 
äs gazdag gyáraiban ’s gépeiben, még most is egész 
tömeg iskolamester találtatik o tt, ki nevét sem tudja 
leírni ’s a’ helyett szokás szerint három keresztet csi
nál, melly Angliában az iskola-mestereknél szabály.

K ü lö n ö s  d o h á n y  c s e m p é s z k e d é s .  
Két párisi csempészkedő könnyű móddal nagy meny- 
nyiségű dohányt kívánt Parisba szállítani ’s e’ végett 
a’ dohányra egészen emberi alakot öltöttek. Lábai is 
viaszból valának. Paróka és sapka sem hiányzék. 
Ezen dohány ember szélütöttként a’ kapun átviteték; 
azonban a’ próba csak néhányszor sikerült; egyik 
felügyelőnek ugyanis eszébe juta a’ holtnak üterét 
megtapintani, ’s ekkor természetesen az egész dolog, 
világos lön..

Napoleon roppant seregének, melly ezelőtt hu
szonhat évvel Oroszországban elszéledt, némelly ma
radványai még most is megvannak. Ezelőtt mintegy 
évvel halt meg Napoleon egyik lovas vadásza , ki 
I813ban elfogaték ’s azóta mint uráli kozák szolgál. 
Ezen ember Oroszországban maradott ott megházaso- 
dék, húsz évig mint varga szolgála’s ekkor a’ sereg
től búcsút vön. Midőn előttesei őt hazabocsáták ’s 
•~rre 500 rubelt adának , az ajánlást el nem fog ad á,. 
miután úgymond, már őt Francziaországban senkisem 
ijsm,eri, ’s mint ősz ember a’ hazának mitsem szolgál

hat. Odenburgban egy lengyel él, ki Napóleonnal 
együtt Egyiptomban volt.

E e v é l t ö r e d é l e .

Julius 28kán: Színész - igazgató Farkas költsé
gén újdonnan a’ városnak általellenben fekvő duna- 
szigetében készült arénában adaték: Kalapos és Ha
risnyakötő (szövő) Bohózat Hopptol, fordittá Zolnay 
Ödön. A’ darab egy a’ legsületlenehb minden czél 
nélkül összehalmozott munkák és egyike a’ szó leg
szorosabb értelmében v a s á r n a p i  d a r a b o k n a k .  
Ennek írója is felkiálthatta volna, miután a’ mint 
m o n d a t ik  e g y  n a p  a l a t t  k é s z í t e t t e :  hó
dié diem perdidi, mert a’ színészeknek minden tehet
ségűk szerinti iparkodások mellett isa1 darab majd meg 
bukott. Egyet azonban meglehet róvni a’ színészeken 
de különösen az igazgatón, hogy ha már egy fordí
tott darabot ád, azt vagy egészen magyarosiba, vagy 
hagyja meg eredeti alakjában, de a’ maiban a1 nevek 
’s a helyek magyarosítva , ruhájok pedig német volt 
Az előadás, kivévén az énekeket, de azt is a’ leg
inkább minden képzelődést tulhágó rósz hangászat 
miatt, sükerült volt, a’ két főszemélyben kalapári Czi- 
prián kalapos legény (Miklósi) és Bokaczifra Fábián 
harisnyakötő legény (Farkas) nem tagadhatni mega’ 
eomicumi talentumot. Mind e’ mellett elégedetlenül 
hagyá el az igen nagy számú publicum a’ színházat.

( Vége következik.)

K É K  SZEJfIEK.
Csend terűi lakomnak éjjelébe’
Alkony fedte szálas oszlopit,
Leplezett nagy ablakom' setéte 
Nem csodálja holdunk’ fényeit.

Fényt sugárzó lámpa’ lobbanása 
Nem deríti rémes alkonyát,
Látni vágy szivem’ hű dobbanása 
Es ölelni éltem’ angyalát.
’S mig ögyelgve képzetim’ sorába’
Feltüut bájain szivem mereng:
I l k a  lép remegve bé szobámba 
’S  kék szemétől éjjé feldereng.

JP u t a k .

Szép személyedet követné,
’S hű szerelmeit rebegné 
Keblem Ilka c sak :
És te jég-födötte szívvel 
Nem biztatva a’ reménnyel 
Futsz mint a ’ patak.

Mdakner Sándor.
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A' Hazai s Külföldi ,Tudó$ítás«kc iigj éhcn.
Több rendbeli tudakozásra értesítésül azoknak, kik mindeddig előfizetni e lle s tek , tiszte- 

Jettel je len tjük , hogy e? folyó 2dik félévi számaiból még néhány teljes száma péhl; nynyal nagy* 
ér de mű baráti’ ’s pártfogóinak szolgálhat, s leltet rendelni ak á ra ’ cs. kir. postahivatal« kon, akár a’ 
kiadó tulajdonosnál Pesten zöldkertutczában 498 szám alatt

tt ne tüzeli újság
szerkesztő '« kiad«» hit »fala.

J t bécsi cs* Iff»*.

Forczellán- és öntött-tükör - 
gyár’ igazgatóságának

van szerencséje ezennel jelenteni; hogy a’ pesti jelen János fejvételi vásár’ alkalmával, az 
árverési hely előtt eddig szokásban volt dobszó nélkül, ang. IOkétól kezdve naponként a’ szokott 
délelőtti ’s utáni ó rakon , váczi utczában ,,a’ 7 váluszt ó - f e j d e l e m n é l kiválogatott áruiból több 
étek- és k áv é-leritékck , 6, 12, IS, 24 szem élyre, valamint egyes asztali ’s kávé-edények, kék 
’s tarka közönséges fajból, úgy szines rajznak is arany nélkü l; továbbá különféle csemege-csé
szék, (lodzsák, d íszedények’stb. aranyozásokkal, a’ többet íg é rő k n ek , azonnal készpénz fizetés 
m ellett el fognak adatni.

Ezen árverés alatt és után, a’ cs. k ir. öntő gyárból több különböző nagyságú tükrök is 
lesznek hasonló módon eladandók. (4 )

f i i o n i l o  valódi cseh és am erikai illendő 
áron kapható l i  | | | |C W « l l < l e r  t e s t v é r e k  
nagykereskedésében P es ten , országúton 5C8 
szám alatt. (2)

Hirdetmény.
(l)T á b lab iró K o csi HORVÁTH JÓ ZSEF ur 

hitelezőinek öszveg)üló perében hozott végíté
letek végrehajtására legfelsőbb helyen k. kine* 
vezett bíróság végrehajtási m unkálatát f. e. sopt. 
I lk é n  reggeli órákban, t. Fejér vármegyében 
kebelezett Pettendi pusztában, a’ per alatti tö
meghez tartozó lak-háznál, m rgkezdendi.— 
Miről az illető hitelezők, ezennel, mihez tartás 
végett tudósit tatnak

a végrehajtó bíróság által* (2)

Szállás és koszt ajánlás.
( I )  Pesten a’ vasúteza szegelctin 1438dik sz. 

alatt lév ő háznál, ezen oskolai esztendőre kis- 
senb tanuló akár egy , akár két gyerm eket 
szillásra és kosztra felfogadnak oil) m óddal,

hogy egy legjobb erkölcsű iíju tanitójok is vé
lek lakván, a’ privat tanítás iránt való jutalomról 
is értekezni lehet. (3)

Hirdetmény.
(2 ) A’ pesti Terézia városi kertész-uteza 117ik 

szám alatt lévő , és 1000 □  ölből álló A ha ás// 
István  ur ó nagysága kertje , e’ f. e. Sz.Mihály 
napjától számítva bárom egymásután követke
ző esztendőre haszonbérbe kiadandó;—értekez
hetni felőle Horváth Jó zse f fiskális urnái uri 
utczában Trattner-K árol) i házban Íil2 .sz.a. (3)

Anyabirka eladás.
Nemes Fehér vármegyei agárdi j uszfá-

______ ban 500 darab ten>észlésre alkalmat-
tos ati)a-birka eladásra készen talaltatik. (3)

Hirdetmény.
(2 ) (1 14) A ’ n.inclt. magy. kir. Kincstár' részé

ről köz hírré té tetik , hogy szabad kir. Szeheu 
városában az oskola - mesteri ’s egy szersmiitt



)(

nemzeti oskolák első osztálybeli tanítói hely, a’ 
mell) kéz évenként 160 ft.p . p. fizetés, 10 for. 
p.p. (juártély pénz, hat ö lfa, két köböt rozs, 
ostyára való fél köböl tisztabúza , és temetés
béli stola járu lnak , megürült légjen 5 a' kik 
ezt a’ hivatalt elnyerni szándékoznak, azok az 
ehez szükséges tulajdonságokkal ellát va,magyarról 
tudni és kérőleveleiket legfelljebb Szent Mihály 
hava lsőig a’ fent nevezett kir. városhoz bead
ni kötelessrk. (3)

K os-eladás.
(3)Jfívő Pesti János fejv. vásár alkalmával 

meltoságos gróf Mitoyady József jtih-nyájából 
különféle hágó kosok üllői útezában a' köztelken 
szabad kézből cladandók lesznek. (3 )

Jelen tés.
• családalyák , anyák ’s gyámoknak. 

Gyerniek-tanitó-intézet.
(3 ) A Inlir: thak van szerencséje ezennel mély alá- 
zattala’t.cz.csalódat) áknak,anyáknak bárminemű 
rangból, valamint gyámoknak is, kiknek a’ ra
jok bízott növendékeik’ neveléséről gondoskod
niuk k e ll, tudtára ad n i, miszerint löbholdalru- 
li felszólítás következtében az eddigi Pesten 
fennálló ’s dicséretesen ismert nőnc\elő intéze
tét férfigyerm ek-tam tá intézetté változtatta át, 
m d lj be gyerm ekek’s if jak , kik tanulmányikat 
vagy nyilvánosán vagy magányán akarják vé
gezni, felvétetnek. Szigorú s tisztes nevelésről, 
valam int minden egyéb követelésekről, mellj ek 
testi ’s lelki neveltetésre befolyással bírnak, alul
irt kezeskedik. Körülmény csb tudósításokat ez
iránt személyesen, vagy az ide mellékelt cziin- 
uvel ellátott levelek által is lehet alulírottal érte
kezhetni Pest jul. 30án , 1S39.

JjetM íu tton  Sí. ./« /ío .r.
a ’ liest» kir. egyetemben az angol cs frauezia 

nyelvek tanítója.
(C/.imc: r.i'moir'on Fi. János urnák, a’ pesti kir. egye
temben a- lYun-czia ’s angol nyelv tanítójának. Fortunánál 
a’ ezukor Rfcza végén , GG6 szám alatt , u’ botanicns 
kert' irányiban. (Jj)

( 4 )  1 rank 1“. cs. kir. s/abatf pakfong- 
ert t á r u k  rak tá ra , Becsben alsó Breinerstrasse 
1133 s/. a a’ jelen pesti, ugj szinte minden 
debroczi-ni vásár alkalm ával, ajánlja készítmé
nyeit a io  nemességnek és tisztelt közönségnek,

— A rutára pesti vásárokon , az uj p ia c io n , 
bécsi utczában , Dcbrecz« nhen pedig a ’ nagy bé
csi főutezán van. Ujdon készültek : physicusok’ 
szám ára, villanym érők 3— i  p. ftig j perpetu- 
ummobile physical módon készítve 15 p. ft. ,* 
javíto tt fördő-készületek, Düchdeltől Becsből 
20 p. ft 5 ruba-kefék , fodrász-és zsebfesiik , an
gol mosdó m edenezék, öltöző asztalhoz szüksé
ges tá rg y a k ; m indenféle asztali eszkö/ök, kü
lönnemű kávé-gépek, kannák, ezukorko-sárkák, 
ezu k o rb in tó k ’s egy ebek 5 főző gépek xadászat- 
kedvellők’ s /ám ára 12 p. fialj különféle gy er- 
gy a ta rtó k , lám pák, gy útógépek, füstölő lám
p á k ,  rajzszerek; m indenféle így házi eszkö
zök ezüstből, gyógyszereseknek való tá rgyak ; 
fehér és aranyozott kardok mágnások számá
ra , valódi arany és ezüst, úgy szin te fekete 
selyem , és sz íjövek ; dobos és kapus bo tok , 
vadászkések, új franczia üvegek j m gy ed órák 
nyílt művel pakfongból, úti és kép-órák , hang 
szerekkel ; csupán hangszerek is la p h a tó k  22 
ital O lhrichtól; lószerszám okra \a ló  m inden
nemű eszközök Pest «ti 0>áh A. B indern  b .h áz 
ban, BudánTischler G. R ácz-\áros fűutcz.a, szíj,- 
gy áitoknál *, étek-« szkőzök nagy társasági asz
talokhoz költsönözti tnek Becsben teendő meg
rendelés« k m ellett. Hozzám intézendő megbí
zások’ reményévei hizelgck magamnak , *s ieg- 
huzgóbb törekvésem leend magamat a’ bonom 
ban is anny i év óta élvezett bizodalom ra, pon
tos szolgálat és valódi árúk áltál, mindig érde
mesbe te n n i, és minden m egrendelést tüstént 
teljesíteni.

M inthogy haszonleső em berek az (ezüsthöz 
mindig hasonló) erezet, in tlly  az egész3égnek 
semmi esetre nem á rta lm as , m egham isítják , 
felszói itatott a’ rak tá r az ism ertető jegy ek ’ köz
zé tételére. Valódi pák fongnak nem szabad ezüs- 
tözve h u n i, ez igen ny útható és hajtható a* nél
kül hogy eltörne ; ellenben a’ hamis mereven s 
könnyen tö r ik ; m ihelyt az ezüst özés lekopott, 
rőtbarnává \a g y  világos sárgaréz sz in tű é  lesz; 
a ! valódit legjobb finom fahan i t a l  nedvesen csi- 
szolva tisz títan i, és aztán kendővel m eptörlen i, 
így ezüsthöz hasonló marat!. Legmkáób íigy « I- 
mezni kell azon jegyre , mellyen ,,P a k  fő iig .  
F r a n k 1* sz ik  vannak világosan k iny n m v a—

Frank Fér a j ez c v

Du/iavhálltit: eng. 1 í én : 7' 5JÍ *)*'*; 12<:ti: V 4'J 9"*; 
13án : 8' 13cn: S'Ö'M;'"; Iáén: 8'
lG;ín: v  0 tlén : 7' 3' 3"'.

O o
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Az emberiség- korszakai.
C ̂ e g e j

A’ regi kor Cyrustól az emberise'gnek a’ nép- 
vándorlás általi visszaeséséig (555evvel Krisztus szü
letése elölt 395 evvel utána) tart. Az emberiség tel
jes erejében itt mutatkozék. A* régi kor neveié a’ gö
rögöket ’s rómaiakat. Ö mutatja elő e’ két nemzetben 
mennyire emelkedhelik valamelly nemzet a ’ szabadság 
érzetében ’s birtokában. Kulcsul szolgál jelen korunk 
megismertetésére. A’ hellenek tettei minden későbbi 
nemzedékeknek például szolgála; ők megmutaták, 
hogy lehetünk emberek ’s hősök egyszersmind ’s hogy 
a békességben virágzó művészetek egyesíthetek a’ 
harczczal, ha az szabadságért foly. Egyébb tartomá
nyokban is virágozhafék a’ művészet , de a’ legna
gyobb művészeket ő adá, ’s a’ valódi csak közttök 
éle. A’ rómaiak szakadatlan harezban éltek, ’s min
den viszontagságaikban férfias szilárdság bélyegzé 
tetteiket. Keresztül esek a’ democratián monarchian’s 
despotian $ gyakran esztelenül cselekvék a’ nép, de 
még gyakrabban átgondolva ’s lelkesen. A’ rómaiak
nál a’ velők született vadság erővé változékát, az 
erő ismét finomságba , finomság gyönyörvadászásba, 
gyönyövadászás tehetlenségbe méné át, s a’ tehetlen- 
ség megsemmité a’ hatalmas és erő teljes nemzetet. 
—A’ germánok mint durva ’s vándorló nép csak las
sanként emelkedheték a’ többi nemzetek sorába. Ta- 
gadhatlan ugyan , hogy érzéketlenek valának a’ ró
maiak vétkei ’s botorsági iránt; de azoknak jó olda
lait sem örökölheték. — A’ kereszténység ártatlansága 
’s igazsága érzetében az egész világon szétterjede ’s 
vallását lelkesedéssel terjeszté, ’s minél nagyobb Ion 
nyomatása, annál szilárdabb ’s aczélozottabb lelket 
mutata.

A’ régi kor statusainak kifejlődése igen egyfor
ma volt, miután a’ hatalmasb tartományok az alsób 
rendüekre rátolák irányaikat. Medoperzsia egészen 
önkény alá vala vetve. A’ görögök soha fegyverül a’ 
durvaságot nem használók; monarchiájukban is res- 
publicai szellem uralkodók, ’s ha mindjárt kéjes élet
nek adák át magokat, még vétkeik ’s botorságaik is 
az Ízlés által nemesítve valának. Még ott is, hol az 
erény nem üté fel templomát, erkölcseik által neme
sítve vala uralkodásuk. A rómaiak roppant birodal
ma általány osan szigorúság ’s törvényesség által kor- 
mányoztaték. Ha a’ consulok alatt az ellenszegülő vi
lágnak örök háborút üzentek, császáraik alatt tartó- 
mányikat nyolezvan évig tartó békében részesítek, 
mellyel eddigelé, mióta a’ világ a’ fennáll, egy biro
dalom sem kérkedhetik. Veji, Corinthus, Carthago, 
Numantia, Jerusalem a’rómaiak fegyvere alatt romok
ká lőnek; de száz város kele fel helyettük a’ ró

mai építészét által. A’ mi régi kor szellemi kifejlő
dését illeti, általányosan mondhatni, hogy az erények 
eszményi világa uralkodók akkor. Az uralkodni vá
gyó medoperzsa hirtelen gyujté össze a’műveltség esz
közeit, hogy annak birtokában könnyebben élvezhes
se gyönyöreit. A’ görög sajátságos és hosszú utón 
tört előre az élet’ nemesbitésében; a’ tiprott egyipto
mi idegen nyomatás alatt sem veszté el a’ mélyen 
gyökerezettet. A’ keieskedő carthagoi nyerészkedői 
okossággal ögyelge a’ tengerpartokon ; mindenütt csak 
javakat kérésé. A’ nagyra vágyó római műveltség’ kez
deteit különös figyelemmel szemeié ki szomszéditól, 
de uralkodása alatt életgyönyör ’s szellemi kifejlődés 
a legtágasb tért nyerek. A’ leg lelkesb keresztények 
kik mindenütt áldozatot kívántak, a’ lélek, kifejlő
dést nem ritkán vétek teljesnek tariák. — A’ vallás a* 
népek szellemi kifejlődés«* szerint különböző alakot 
vön magára. A’ zsidó az egységet, a’ magus a’ dtia- 
lismust, a’ keresztyén a’ háromságot hivé, a’ többi 
mind a’ sokistenséget , inellyet a’ gondolkodó egyip
tomi grotesk jelentőséggel, az izlésteli hellen pedig 
eszményileg ruháza fel.

A’ régi’s közép-kor köztti határkő a’ népvándor
lás. Schiller igen jól mondá : ,,tért alkotott a’ világ- 
szin számára.“ A’ seythai térség megnyílik ’s vad 
nemzedékét a’ nyugotra küldi. Vérrel van pályája fest
ve ; városok dőlnek alatta romokba, gazdag földek 
tiporlatnak el; az ember ’s természet remekei meg- 
semmitetnek, a’ pestis és éhhalál felemésztik azt,mit 
fegyver és tűz meghagyott. A’ szépség és pompa ké
nyelem ’s finomítás művészetei elenyésznek ; az örök
ségre számoló emlékek ledőlnek, ’s vad önkény üti 
fel tanyáját ott, hol hajdan a’szellem uralkodek egesz 
kiterjedésében— A’ középkor egész Amerika felta- 
lásaig (1492) terjed. Sehol az emberiség nagyobb el
lentétekben nem mutatkozik, melly a nép vándorlás 
Byzancz, chalifatus, a’ pápaság által nyeré meg irá
nyát. A’ népvándorlás dél felé vándorló pásztorok ’s 
vadászok nagy tömegét vezfjr!éel Alarich alatt beve- 
vék a’ világhódító Kómát, Atila alatt Isther és Kaj- 
na hidait ; Genserich alatt Carthagot , Dshengis alatt 
a’ kéjt lehellő Persist, Saladin alatt a’ szent sirt. A’ 
jelenvilág megreszkete illy hatalom érzetében ; az uto- 
világ kifárada az ujonépités terheiben. A mit a bar
bárok alkotónak, a’ régi kor szellem bélyegét ke
véssé hordák magukon; vad szabadságuk ’s had irán
ti kedvükben kalandos rendben mindazt erőszakkal lé- 
tesiték, mi ellen az utóvilágnak évekig kelle küzde
nie. Byzancz megnyitó kapuit a művészeteknek se- 
reje vesztett törvényeknek; mind kettő elveszté eléb- 
bi nemességét, de keblükben egyes bölcsek gondola
tit ’s érzelmeit ápolák, mellyek jobb időkre valának
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érdemesek. Byzanczban a' művészek « gondolkodók 
ban azon tulvilági tűz szikráji megvalának, mellyek 
értelmi világot ’s lélek-melegséget terjesztenek el. De 
Konstantinápolyból Stambul lön, Zsófia temploma mes- 
chévá ’s Justinian palotája a’ sultan serailjává. — Az 
emberi természet sajátságos alapvonalai kevés befolyást 
gyakoroltak a’ kézépkor s t a t u s a i r a ,  v a k  ha
di tűz határozá el a’ tartományok léteiét vagy nem 
léteiét, erejét vagy tehetlenségét. Arábia változtató 
meg akkor a’ világ alakját, hogy általa egyszersmind 
maga átváltozék. A’ középkor elején ’s végén Spanyol- 
szág volt az uralkodó hatalom ; a’ frankok birodalma 
Gallia, Olaszország ’s Germanián terjede szét. Minde
nütt a’ legnagyobb durvaság ’s izlés-elferdülés mutat- 
kozék. Europa újjá születése az eszmék fokonkénti 
szétterjedésével kezdődök. A’ villanytű feltalálása in
gert ada mindenkinek s kedvet a’ tengerre bocsátko- 
zásra, ’s ennek következtében fedeztetett fel Ameri
ka. Amerika feltalálása Spanyolországot gazdagító 
legelsőében. Egyszerre minden szem rá lön függeszt
ve , ’s tömérdek ellenséges eszközök fejlődtek ki, 
mellyek akkor az emberiséget mélyen nyomók, ’«mik
nek maradványi még máig is megvannak.

Az újkor egész a’ franczia status felforgatásig 
1789ig megy.—A' spanyolok ezen korban tapaszta
lak , mire képes az emberi hatalom; legelső embereit 
azon forró vágy ingerlé Celumb, Coitez, Pizzarro sat, 
nyomdokain haladni, lelkesedéssel fogtak uj fölfede
zésekhez , melly csak hamar cl hidegült, egész hata
lommal szegőiének a’ vallási javítások kora ellen,* 
’s elhanyagolák mellette emelkedésük feltétéit. —A’ 
francziák kedves külsejük által egész világon ismere
tessé lőnek; felületességük ’s a’ tHdományokbani alap
talanságuk daczára legtöbbet tőnek a’ durvaság elszé- 
lesztésében á’ polgáriság fölemelésében ’s az élet meg 
kedveltetésében.— Mialatt Francziaország már a’ mű
veltség érett korát élvezé, kelt fel Oroszország s kez
űé oszlatni a’ homályos borút melly századokig felet
te uralkodék.— Anglia uralkodási formára, vallásra’s 
érett ízlésre nézve minden nemzetek felett álló bol
dogságát leginkább kereskedésére alapitá, ’s ez által 
egyedül áll a világ történeteiben. Szellemi kifejlődé
se vége felé mindinkább rohanóbb lön. A’ franczia 
forradalom legsajátságosb határ kövéül szolgálhat , 
mert azon túl üj kor uj -étet derült minden nemzet ke
blében. S v é r é b e n  a’ n e m z e te k  minden ol- 
dalrul ébredni kezdének, mindegyiket lelkesedés raga- 
dá meg előbbre haladni. Ezen forrongásban természe
tesen példa kelle arra, miként korunkban is egész nem
zet önkénynek áldoztatik fel. Napjainknak hagyaték 
íel a nemzeti lelkesedés azon fokát kitüntetni, mily- 
lyent eddigelé nemzet sohasem. Amerika kisajátítá
sa \\ aschington a‘ legnagyobb ember által, a’ franczia 
júliusi napok's Lengyelország feltámadása olly példák, 
olly mutatványi az emberi erőnek, mellyek legtovább

maradnak fenn az emberiség emlékében. Mindegyik 
nem csak önmagára, hanem az egész világra nézve 
roppant hatást gyakorolt, miután inegtöré a’ zsarno
kok physical hatalmát ’s a ’ szellemi erőnek nagyobb 
forgást engede. Következményei nem lehelének egye
bek , mint miket napjainkban szemlélhetünk , de ezen 
következmények elővárázsolandják azon rég óhajtva 
várt boldogságot, mellyre az emberiség évezredek óta 
áhítozik. Korunkban alig van esemény, melly befo
lyást az egész világ political állására nézve ne gya
korolna többé kevésbé’s ez mutatja legbiztosban azon 
láncz sorozatot, melly az egész világot egybefoglalja 
’s melly elébb utóbb üdvös következményeit létesíteni 
nem mulasztandja. Schtiellerből Sz. B.

Kibékülés n Ciciseméi.
1,

1775dik évnek azon hó napján , midőn az é- 
szakí sarkot a’ nap jótevő sugári folyvásti nappallá 
változtatják, egy köd lepte reggelen,—ha annak ne
vezhető a napnak a’ látkörtől magasbra emelkedé
s e —látunk Island egy néplakta helyéből, melly bár 
kicsi, még is mint legnépesebb, ezen sziget főváro
sa , llaikiav kból egy négy személyből álló csoportocs- 
kát a’ sziget belsejébe menni. A* személjek, kik gya
log férfiak valónak, mind időre, mind a’ világbani 
állásokra, mind hazájokra nézve különbözők.

Legdől egy alacsony zömök termetű a’ közép 
kort rég túlhaladó , de azért még is erős pozsgás em
ber ballagott. Egész köntöse tengeri kutya bőréből ké
szült volt, mellynek felső részét egy erős övvel szo- 
ritfá magához. Fején egy sapka, melly hasonló bőr
ből, tetszés szerint majd nagyobbá, majd kissebbéa- 
lakitható. Egyik kezében egy nagy csomó, másik
ban egy bot vala, ’s kiben egy ezen tartománybeli 
lakosra lehete könnyen ismerni.

Néhány lépéssel hátrább két csinos öltözetű fér
fi ment. Az egyik egy jó termetű, szikár y idős fér
fiú volt. Barna színű öltönye nem vala finomnak mond
ható, de illendőnek ’s kényelmesnek; fején , melly 
már ezüst színű hajjal volt fedve, egy az előbbleirot- 
tékoz hasonló sapka volt.

A’ másik af legfiatalabb férfi kor jelét hordozó 
piros arczán , sugárzó nagy kék szemem ’s gazda
gon lefolyó művészileg fürtözött szőke hajain. Terme
te ’s képvonásai szépeknek nevezhetők , öltözetének 
metszése divatos volt, bár legkcvésbbé sem fényűző, 
’s nyakát tiszta fejér gallér övedzé; csinos szakálla 
ajakán, a’ jó birtokú urat áruló el,’s görbén konyult 
orra a ’ jó kedvnek, észnek ’s tisztalelküségnek bé
lyegét nyomó valójára. Mind kettőnek kezében egy 
vastag bot volt, mellynek alsó vége vasszeggel volt 
megerősítve.

Ezeket egy fiatal izmos, ’s külsejéből inasnak 
tetsző férfiú egy nagy batyuval vállán ’s ugyan egy 
bottal kezében követte.
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A’ két urnák látszó idegen, kiket beszedjükből 

csak hamar dánoknak lehete ismerni, a’ tájék vizs- 
gálását nem élvezhető köd miatt csendes beszélgetés
ben leljük, ’s az öregebbnek képén egy éveihez al
kalmazható komolyság ’s szilárdság, a’ fiatalabbikán 
pedig azon ifjúi könnyüdség, jó kedvííség, ’s agály 
nélküli világba tekintés ömlék e l , melly a’ fiatalság
nak bélyege.

A’ beszédet épen az ifjú akará folytatni, midőn 
az előlmenő hirtelen megállapodva az utasokra tekin
tett , ’s tisztelettel kevert egykedvűséggel megszólli- 
tá : „Uraim eddig csak akadály nélkül ment utunk, 
de most a' raikiaviki föidszorulatot, a’ mint ezen 
völgyet nevezik, túlhaladva, mindig kietlenebb ’s he
gyesebb vidékre jutunk, azért kérem tessék egészen 
hozzám közelitni, nem mintha valami természeti vész
től lehetne tartani, de e’ ködben könnyen eltéveszt
hetjük egymást, pedig nálam nélkül ezután e’ töm
kelegből ki nem találhatnának.“  A’ három utas nyom
ban követé a’ kalauzt, ’s igy tovább mentek. Szóta- 
lanul mehettek valami félóráig, a’ mint észre vehető 
volt, hegynek. A’ köd mind inkább ritkult, ’s mi
re a ’ hegyormára jutottak egészen elvonult elüt
tök: a’ természet a’ maga egész mezében, vadságá
ban , ’s még is elfoglaló pompájában mutatkozott.

Láboknál egy nagy tó , nyugotról messze az o- 
ceánon terültek e l , délről a’ füstöt gomolygó Hekla 
hegye, északról ’s keletről, majd kopár, majd az 
örökén tartó jégfödte hegyek bérczei tornyosultak,’s 
nem maradott a’ fáradt szemnek csak egy nyugpontja 
i s , mellyen kinyugodva megállapodhatott volna.

„Lásd édes fiam“ szóll az öregebb, vizsga szem
mel tekintve az ifjúra, „nemcsak Italia kies vidéke, 
de Island mohosult ormai is dicsőítik a’ nagy isten 
szent nevét; ezt is tekintenünk kelle, hogy a’ termé
szetet minden oldalairól kiismerjed. Te megjártad az 
Olaszhon’ nagy határját, meg Angolországot a’szor
galom ’s iparhazáját, meg Németországot a’ művelt
ség ’s pallérozodás lakhelyét, meg egész Európát; 
láttad annak minden vidékeit, ’s a’ természetet kü
lönféle alakban vizsgálhattad , szólj éreztél e’ o’ly el
fogódottságot, érezted-e, milly kicsi vagy a’ nagy te
remtő roppant hatalmához. Ide kívánnám most azon 
nagyralátó ’s a’ köznépet undorodással megvető eu
rópai Dandykat ’s uracsokat, hogy magok előtt szé- 
gyenlenék magokat, ’s a’ porba hullva látnák önnön 
kicsinységeket.

,Édes atyám I c szól az ifjú, meleg részvéttel 
hajolva az öreg felé ,Te ismét a’ régi gondolkodá
sodba esel, felejtsd el mosta’ régi bajokat, ’s élj a’ 
jelennek , élvezd ezt ’s ne emlékezzél a’ múltra, lá
tod én olly vidor vagyok, e’ vad, ’s még is szép 
természet engem olly vidámmá tőn, légy te is avvá.“

„Te még fiatal vagy Eválom, te még a’ tavasz 
kezdetén vagy, midőn még minden rózsa színbe van

öltözve, te rajiad még semmi némű benyomásnak 
sincs hatalma; majd egykoron ha én már rég avvá 
lettem; miből teremtetém, te is másképpen gondol- 
kodandsz. De nem akarok kíméletlen lenni édes fiam, 
örülj, örülj, Iád én is fölvidámulok 5“  ’s képét ken
dőjével végig törölve, mintha fájdalmát akarná arról 
levonni, egy darabig szótalanul ^álla a’ viszgálatában 
elmerült ifjú mellett.

2.
Gróf Horst Fridrik egy előkelő dán nemzetség 

saijadeka vala. Édes atyja királyi szolgálatban volt, 
’s ebből következék, hogy folytonosan Koppenhágá
ban a fővárosban tartózkodott. Fiát gazdaságához ’s 
rangjához képest nem csak külsőképen jól, de idején 
jó tanítók áltál a szebb indulatok malasztját keblébe 
csepegtetve, szivét is nagyra neveié.

Mind lelki, mind testi épségre azon lépcsőn áll- 
ván az ifiu, mellyen a’ legnagyobb kilátásokra volt 
jogosítva, ő vele is megizlelteté a’ természet legszebb 
’s tekintőleg legfájdalmasabb érzetét az if.ui kornak. 
O egy szegény családu leányt tanult ismerni, ki u- 
gyan nemesi vérből származott, de az egyébb gondol
kozásában túlságos szabad és szép elvű öreg gróf 
Horst kivánságival, ’s tervivel megegyezhető állású 
r.em volt. O ugyan fiának nem szabta ki, kit szere
sen , de még is azon iparkodott hogy egy lépcsővel 
is a’ magáénál aljasabb rangú leányt nejül ne vegyen. 
Jól ismervén az ifjú gróf atyja ezen tekintetbeni gon
dolkodását, szenvedélyét eleinte elnyomni szándéko
zott, de kitörését utóbb a’ leány visszontszeretete 
miatt nem gátolhatván, az annál gyökeresebb ’s ön- 
állásubb lön.

Atyja megtudván fia szenvedélyét, de jól ismer
vén az indulatoknak a’ gátlás általi nagyobbulását e- 
gyenesen nem tört ellene, hanem mintha mit sem 
tudna felőle, f  át a’ külföld, *s különösen német és o- 
laszországok vizsgálatára küldé. Ez volt az ifjú még 
gyermekségétől fogva táplált legforróbb kívánsága. 
O hajlott atyja akaratjának.

Daborg Riza, igy hívták az ifjú kedvesét,mint 
árva egy öreg bátyjánál Koppenhágában neveltetett, *s 
épen azon időben, midőn az ifjú Horst utazását meg
akarta kezdeni ezen rokonával a’ fővárostól jó távol- 
nyira eső mezei jószágán volt. Az öreg Horst, hogy 
fia búcsúját a’ leánytól meggátolhassa maga kisérte 
hajon egész Altonáig, hol kiszállva, egy társalkodó
ra hagyva fiát, visszatért a’ székes városba.

Két évig járta a’ kül;őldet az ifjú, ’s mind lel
kére mind testére tisztán, ’s tapasztaltán tért vissza 
hazájába. Levelezése, egy hiv barátja közben járá
sa által, ez idő alatt szakadatlanul folyt kedvesé
vel , ’s elérvén hazájába azt is meglátogatta. A’ leány 
rokona erőszakoskodó akaratját panaszlá, őt egy ál
tala választotta férfiú nejévé tenni, ki gazdag lévén 
’s báttya gyöngeségeinek hódolván ennek megfogó-
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sa szerint mind azon tulajdonokkal fel volt ruházva, 
mik egy férfiban kívántatok. Ezen hir az ifjút meg
rettente , ’s édes atyjának , szerelmet nyilvánittá. Ez 
a' legforróbb kéréssel akarta az ifjút e’ szenvedély
ből kivetkezni, de az sokkal nagyobb lépcsőre hágott 
az iíjuban , mint sem hogy elnyomhatta volna.

Egy évig fáradozott a’ két párt minden cseleken 
de hasztalan. Az öregek avult elveikben, az ifjak sze
relmükben, rendithetlenek lőnek. Nem maradt hát már 
semmi hátra az öregeknek, midőn gyermekeik semmi 
új szövetségről még csak hallani sem akarának, mint 
erőszakhoz nyúlni, ’s közakarattal Rizát elviteték 
Koppenhágából. Ez az ifjú mérsékletét tulhágta , ’s 
kedvese utáni menését csak hirtelen betegsége gátiá. 
Három hónapig tarló súlyos betegsége után lassanként 
tért magahoz az ifjú. Nem sokára halálát hallá meg 
kedvesének, ki Amerikába utazván egy hamburgi ha
jon az ellenkező szél által Island szigete felé vetetvén 
ott hajótörést szenvedett ’s ő is a’ többiekkel együtt 
elveszett.

Ez maradandó benyomást tett az ifjú szivében. 
Keble szétzúzva a’ világról mit sem akara tudni. Aty
ja minden kérése daczára nyolcz é v e  egy mezei 
lakában töltött, ’s csak harmincz éves korában , ne 
hogy nagy családja kivesszen a’ kormány közbenve- 
tésével indíttathatott házasságra.

Szerencséjére csak két esztendeig tartott a’ kö
tés , ’s egy fiat, a’ fentemlitett Eváldot hagyva maga 
után kimúlt a’ különben férjétől mindig tiszteletben , 
de soha szeretettel nem párosulva tartott szelid nő.

Atyja halála után, kinél addig nevelkedett az if
jú Éváid, az idő, ’s az atyai indulat némileg vissza 
adák gróf Eridriket a’ világnak, de soha egészen, 
ü  fiának élt, azt jól nevelte, a’ külföldet együt jár
ván meg s haza jőve; itt mind annak kérésére hajolva, 
mind a’ maga kívánságára szerencsétlen kedvese nagy 
sirját megtekinthetni, Island szigete látogatására oda 
hagyák hazájokat, ’s Raikiavikban ki szálva egy 
kalauzt fogadtak, ki őket legelsőbb a’ Geiser , azon 
hires zuhatag felé vezetné, melly a’ szigetnek kö
zepe táján létez,’s egy a’természetnek legnagyobb müve.

3.
Kielegülten ’s felvidítva a’ természet ritka szép

ségétől távoztak el a’ hegy csúcsáról utazóink, ut- 
jokat tovább is a’ zordabb észak felé folytatandók. 
A’ tájék mindig vadabb lön, ’s a’ kilátás szorultabb. 
Majd szédelgő hegyeken majd a legmélyebb völgye
ken vezeté őket a’ kalauz, mind addig még éhségük 
’s fáradságok őket nem emlékezteté a’ pihenésre* É- 
lénk beszéd közben tölt el a’ rövid ebéd, ‘s figyel
mesen hallgatá az ifjú Éváid kalauzok , kit Steenek 
hívtak , szigete leírását.

,,Sokszor jártam már én ez utat uram, ’s isme
rem gyönyöreit, ’s veszélyeit. Itt ott csak találandunk 
halász viskókat, hol majd megszállhatunk a’ percze-

nyefni rövid éjszakákra , de ha ezeket nem is leinők 
elleszünk mi majd szabad ég alatt i s , ’s veszélytől 
nem félhetünk.

„  S azok a’ szegény halászok egészen el van
nak zárva más emberi társaságoktól“ mondá élénk 
részvéttel az ifjú „télen nyáron folyvást magokban c- 
lődnek ők itt e kietlen magányban. Nem kivannak 
embertásaik körébe ? 4<

,Hozzá vágynak azok ehhez szokva4 szóla e«y 
kis mosollyal ajkán Steen.’S a’ világ legnagyobb kin
cséért honokat sőt lakjokat is einem hagynák. A' ta
vak mellett lakva, azokban van nekik minden gazda
ságok. Én ismerek 90 sőt több éves halászokat, kik 
tán nehány mértföldnyi messziségre sem voltak lak- 
joktól, és még is megelégedettebbek sok másoknál kik 
a’ félvilágot öszvejárták, mert ők nem ismernek egye
bet, mint azt a’ miben élnek, ’s e’ szerint nem is 
kívánnak, nem is törekszenek nagyobbra.4

„Szerencsések lehetnek a’ magok képzetében44 
szollá közbe Éváid „de hálát adok még is istenem
nek , hogy engemet ide nem vetett, Js ismervén a’ 
nagy világot annak gyönyörei élvezésétől megfosztva 
nem vagyok.“

(FofytattatikJ  

L e v é l t  Ö r e  d é  le.
Vasárnap August. 4kén : „a Tündér - kastély 

Magyar honban44 a’ rósz idő miatt a’ színteremben 
játszaték a’ kevés nézők megelégedésére. F a rk a s  
(Farkas) jól adá a’ vén katonát, ’s a’ nevetés meg 
nem szűnt a’ publicum köztt. K á lm án  né (Maris
ka) is kedves volt szerepjében ’s játék végével mind 
kettő ki is hivatott.

Hétfőn August. 5én: Bérlet megkezdése mellett 
az arénába „Saluzzo korona44 adatott. Az unalmas da
rabot tsekély élénkséggel, ’s a’ 4ik és 5dik felvo
nást a’ rossz idő bekövetkezése miatt roppant kihagyá
sokkal adták. Az utolsó felvonás végét , mint hogy 
már csepegni kezdett igen kevesen várták, ’s sokan 
későbben tudakolództak a’ darab kimenete felöl. Te
lekiné (Corona.) és Kálmán (Guidó) meglehetősen 
játsztak és a’ nem kis számú nézők által néha meg
tapsoltattak.

Figyelmeztetésül a’ t. pesti publicumnak tudtára 
adhatjuk, hogy még e’ héten, vagy jövő hét elején 
„Borgia Lucretia44 czimü 3 felv. opera kerülend szín
re Donizettitől melly eddigelé csupán Milanóban ’s a’ 
bécsi udvari színházban és pedig csak eddigelé olasz 
nyelven adaték. A’ fordító Jakab István. Az igazgató
ságnak ismét tetemes költségébe került ez opera előadása, 
teljes fényében tüntethessék elő , melly hir szerint Do
nizetti egyik legsükerültebb müve.



r
I K sz.Pest, 
l e } .  Második MIR HETESEK é*ff

A’ Hazai ’g Külföldi »Tudósítások* ügyében.
Többrendbeli tudakozásra értesítésül azoknak, kik mindeddig előfizetni elkéstek, tiszte

lettel jelentjük, hogy e ! folyó 2 dik félévi számaiból még néhány teljes számú példánynyal nagy
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T  b écsi cs. M

Porczellán- és öntött-tükör - 
gyár’ igazgatóságának

van szerencséje ezennel jel« nfeni; hogy a’ pesti jelen János fejvételi vásár’ alkalmával, azr 
árverési hely előtt eddig szokásban to lt dohszó nélkül, aug. I9kétul kezdve naponként a’ szokott 
délelőtti ’s utáni ó rakon , váczi utczában ,,a’ 7 vá lasztó -fejdelem nél“  kiválogatott áruiI ól több 
étek- és kávé-teritékek , C, 12, 18, 24 szem élyre, valamint egyes asztali ’s kávé-edény t k, kék 
’s tarka közönséges fajból, úgy színes rajzuak is arany n é lk ü l; továbbá különféle cseimge-csc- 
szék, findzsák, díszedények ’stb. aranyozásokkal, a’ többet íg é rő k n ek , azonnal készpénz fizetés, 
m ellett el fognak adatni.

Ezen árverés alatt és után, a’ cs. k ir. Öntő gy árból több különböző nagy ságú tükrök is 
lesznek hasonló módon eladandók. (4)

Hirdetmény.
Ezen munkát készítettem: Ásványos víz bontás. En

nek hat része van : I. R. Miképen kell az ásványos vize
ket titkácsosan , chemice, megvizsgálni. II. III. IV. V. 
R. A’ Magyar és Erdélyországi; Magyar és Erdély or- 
6zágban divatban lévő Cseh és Németországi, ivó’ és 
fürdő savanyú ásványos vizek, tartalmaikra nézve tifká- 
csosan, orvosi hasznaik tekintetében a’ tapasztalásként, 
megvizsgálva. VI. R. Általánosan az ivó és iiirdö sava
nyú és ásványos vizekkel miképen , és mikor kell élni; 
és általjábau az ivó és fürdő savanyú ásványos vizek
től, különb különbféle tartalmaikra nézve, micsoda or
vosi hasznokat kell várni. M a g y a r  és E r d é l y  o r 
s z á g ,  minden Európai országok közt leggazdagabb a’ 
savanyú és ásványos ivó és fürdő vizekben; ’s ezen két 
Magyar honnak 13 millióm lakosa v an ;  és még is már 
8 0 0  esztendőtől fogva mái napig nincsen Magyaréi érte
kezése kiadva a ’ hazai orvos vizekről; a’ hóimét követ
kezett az ,  hogy ezen hazákból külső országokra nagy 
költséggel szoktak útazni esztendőnként savanyú és fürdő 
vizek vége tt ; v. legalább itthon mind külső országi sava
nyú vizekkel élnek , drága pénzért,. holott itthon minden
féle , olcsón találtathatnék. Végre, ludjak, hogy tavasz
tól fogva késő őszig a’ község lolyton folyvást az orvos 
vizekkel foglalatoskodik. Szükséges tehát ez a’ munka ; 
melly is írásban 188 ív , rézmetszett* táblával, mellyen a’ 
vizsgálatra való edények vaunak lerajzolva;, és más nagy

táblán mind le vannak az itt előforduló vizek tartalmaikkal, 
számok által, íratva, könnyű általiáthatás, és összeha- 
sonlíthatás végett. Előfizetés két, azaz : 2 fort ezüstben. Uj 
esztendőre készen leszen a’ munka. Az előlizete'st lead
hatni nálam, itt Pesten a’ képiró útezában, 321 szám 
alatti házban, v. Eggenberger József könyvárosnál. Kü
lönben Debreczenben Csáthy Lajos ; Egeiben Plank Fcr, 
és Zelenka ; Fejérvárolt Rader Alajos; Kassán Hagn Ká
roly : Kecskeméten Szeles Sándor; Komáromban Siegler 
Antal; Nagy Bányán Kibling József; Nagy-Váradon Fa- 
liezky prof. és Vári Olvasztó József; Pécsett Gund], Wei- 
dinger Alajos, Weindinger János; Pozsonyban minden 
könyváros; Szegeden Grün János, Kibling József, Wim
mer és Lärgenfelder; Tcmesváratt ilj. Polacsek Ignácz ; 
Veszprémben Vázsonyi István; Erdélyben pedig t.t.  Mé
hes Sámuel prof.; és Marosvásárhelyen 1.1. Kapdebo J á 
nos orvosdoctor; az elófi zetésnek kezeihez vételekre; 
minden tíz példányra egyet kapándók ajándékban; vala
mint mások is kik akárhol az országban előfizetést szí
vesek lesznek kezekhez venni. Pesten, aug. 21. 183ÍL

Kovács M ihály Orvos fíoct.

Hirdetmény.
(1) Pestről Debrrrz« ü b e , és Nagyváradon! 

ált'«I Erdély he vezető nagy országúiban fek\ő-„ 
’s m ines Nagy Kun megy élen  keblezett szabadi



) (

N a g y  K u n  K a rd sza g  m e z ő v á r o s b a n , a ’ b e lső
Bárány“ czíinű vendégfogadóban, — mellyben 

a’ bérlőnek két szobából álló lakásán, két kony
háján, eleség-tarió kamaráján ’s veteményes 
kertjén kívül, hat vendég biliárd, táncz-és bor
ivó-szobák , 4Ölóra való istálló és kocsi fészer 
találtatnak ,— a’ kon) bakból , szobákból és is
tállókból veendő hasznok, az érettek legtöbbet 
ígérőnek , e’ f. e. november hónap’ első napjá
tól számítandó három esztendőre, árverés’ u t
já n , haszonbérbe fognak adatni $ tudományul 
adatván e’ részben , hogy mivel a’ haszonbér
lő vendégfogadós, mint a’ városnak egyik korcs- 
marosa is egyszersmind a’ város által keze 
alá adandó italokat fogja m érni: azért nékie 
határozott jutalom fog esztendőnként adatni.

A ’ bérleni kívánók tehát f. e. September hó
nap 28ik napján, délelő tt, beli)ben a’ közön
ségházánál tartandó árv erésre , szükséges bá
natpénzei, az ösméretlenek pedig különösen te
hetségük ’s erkölcsi magok viseletéről szólió bi
zonyítványokkal is felkészülve, ezennel illen
dően meghívatnak. Költ Szabad Nagy Kun K ard
szag városa’ tanácsa által aug. lOén 1839. (2)

Hirdetmény.
( 2 )  T á b la b ir ó  K o c s i  H O R V Á T H  J Ó Z S E F  ur  

h i t e l e z ő in e k  ö s z v e g ) i i l ó  p e r é b e n  h o zo tt  v é g í t é 
l e te k  v é g r e h a j tá s á r a  le g fe lső b b  h e ly e n  k . k i n e 
v e z e t t  b ír ó sá g  v é g r e h a j tá s i  m u n k á la tá t  f. e. sep t .  
l l k é n  r e g g e l i  ó r á k b a n ,  t. F e jé r  v á r m e g y é b e n  
k e b e le z e t t  P e t te n d i  p u s z t á b a n ,  a ’ p er  a la tt i  t ö 
m e g h e z  tar tozó  l a k - h á z n á l ,  m r g k e z d e n d i . —  
M irő l az i l le tő  h i t e l e z ő k ,  e z e n n e l ,  m ih e z  tartás  
v é g e t t  tu d ós it  ta tn a k

a végrehajtó bíróság által. ( 2 )

Hirdetmény.
( 3 )  A ’ p es t i  T e r é z i a  városi  k e r té s z -u tc z a  1 1 7 ik  

s z á m  a la tt  l é v ő ,  é s  1600 □  ö lb ő l  á l ló  Almásy 
István  ur ó n a g y s á g a  k e r t j e ,  e’ f. e. S z .M ih á ly  
n a p já tó l  s z á m ítv a  h á r o m  e g y m á s u tá n  k ö v e t k e 
z ő  e s z t e n d ő r e  h a s z o n b é r b e  k ia d a n d ó ; — é r t e k e z 
h e tn i  f e lő l e  Horváth J ó zse f  fiskális  u rná i úri  
u tc z á b a n  T r a t tn e r -K á r o ly i  h á z b a n  6 1 2 .  sz. a. ( 3 )

Anyabirka eladás.
N e m e s  Fehér vármegyei agárdi-pusztá
ban 500 darab tenyésztésre alkalmat

o s  anya-birka eladásra készen taláitatik. (3)

Árverés lovak iránt.
(3) G róf Hunyady József gazdaság felügyelői 

hivatala közhírül adja, hogy f. e. sept. 3(likán 
délelőtti 9 órakor kezdvén Mezókeszi term ény
hez közel lévő Pusztán N yitra vármegyében 70 
ló , és pedig: anyakancza; idei, egy-, két- és 
három-esztendős ménheréit- és kancza csikó a’ 
többet ígérőnek kész fizetés mellett eladatni fog. 
Ürményt, juh 21kén 1839. (3)

( 3 )  T ű z i  v i z  f e c s k e n d ő k  m ű 
h e l y é n e k  h i r d e t é s e .  Pesten az ország- 
utón 6 í7dik  szám alatt maga a’ je lentő , ’s a’ 
műhely tulajdonosa közhíré teszi: hogy nála 
valamint eddig , úgy jelenleg s’ ezután is 
készen találtatnak3— JOakó vizet tartó fecsken
dők mellyek a’ v i z - s u g á r t  szakadatlanul e’ 
következő arányban lövellik k i: a) Egy három 
akót tartó hordozható fecskendő két ember által 
négy perczenet alatt 3 akó vizet 8 öl magasság
ra lövell, ennek ára 40 f«»r. pengő pénzben.— 
b.) Egy négy akót tartó hordozható fecskendőt, 
belülről kibéllelt, forgatható érez csőv e l , és sió
fokkal, melly a’ benne találtató vizet 10 öl ma
gasságra löveiii 4 perczenet alatt, kerül 100 for. 
pengő pénzben.—- c.) Egy hordozható 5 akós és 
egyszerű nyomószerrel , ’s négy kerekű vasas 
kocsival 180 for. pengő pénzben. Továbbá talál
tatnak nála 6 ,  8 , 10, 12, 1 4 , 16 akó vize- 
tartó kocsira helyheztetett fecskendők : mellyek 
a’ vizet szakadatlanul e’ következő arányban lö
vellik k i :

6 akót tartó 5 perczenet alatt C akó v izet, 
10 ö lre ; ára 220 forint pengőben. — 8 akót, 
tartó 5 per. a. 8 akó v , 12 ölre ; ára 240 for. 
p. — 10 akót tartó 5 per. a. 10 akó v . , 14 öl
re ; ára 260 for. p. — 12 akót tarló 5 per. a. 
12 akó v., 15 ö lre ; ára 280 for p. — 14 akót 
tartó 5 per. a. 14 akó v . , i6  ö lre; ára 320 for. 
p. — 16 akót tartó 5 per. a 16 akó v . , 17 Öl
te ;  ára 400 forint pengőben.

A’ fentebb em lített helyen mindennemű 
tűzi vizfecskendők megrendeltetése elfogadtatik, 
úgy nemkülönben mindenkor kész vizfecsken
dők is találtatnak , a’ megrontsoltak pedig ja
vítás v égett eifogadtalnak. Pesten , júliusban 
1839. JV. R em ek h á zy  K á ro ly ,

a’ fentebb említett tűzi vizfecskendők
m ű h e ly é n e k  tu la jd o n o sa .  ( 3 )

Duna vizái lát: aug. 18án: 7 '1 ,<6<//; 19én; 7* \ ‘i 0ltéi 
20án: 7 '0 "0 " '; 21en : 6 '8 "  3"'.
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Haladnak-e városaink a 9 m agyaro• 
sodásbanf

Fehérvár aug. 6kán. Nem mondom el legelsőb- 
ben is sok levelező' szerint, mikent kocsim eltörött 
’s kénytelen valék a’szomszéd városba szállni; mellyró'l 
előre felteszem magamban, hogy sok roszatirok, nem 
beszelek olly dolgokrul miket nem ismerek, vagy so
ha nem is láttam,—hanem őnszintén , kezemet szi
vemre téve, megvallom fehérvári létem. Az olvasó
nak tudnia kell tehát, hogy velem nem a’ pillanyat- 
ni fellobanás, vagy a’ város felütetes ismerete ragad
tat tollat, hanem azon érett, minden írói viszketeg- 
ség nélküli neheztelés, melly gyermek koromtul fog
va szüntelen kísérőm marada pályámon. Németesb vá
rosinkat nagyobb részt megjárom. Voltam Sopronban, 
Pozsonyban, Mosonyban, Győrött, Komáromban. Min
denütt többé kevésbé haladás mutatkozik a’ nyelvta
nulásban. Sopron az ottani ifjúság által egészen meg- 
magyarositatik ; a’ mi valóban nem is csoda; mert ha 
tekintjük miként a‘ vármegye legnagyobb része ma
gyar 's egyedül a‘ város maradna hátra, úgy méltán 
neheztelhetnénk késlelkedő természetéért. Nincs azon
ban olly fogható különbség német város köztt, mint 
Sopron és Pozson köztt. Ez utóbbi a' növendékek 
nagyobb részét magyarul tanitatja, ’s alig van csak 
egy a’ ki a’ nyelvet tökéletesen értve ’s beszélve 
térne vissza anya városában, hol még azt is, mit tu
dott,feled.Már e részben Sopron sokkal előbb van.Itt alig 
küldetnek már jelenleg idegen helyre a’ gyermekek; tisz
tábban ’s tökéletesben tanulják meg a’ nyelvet’s jobban 
is szeretik. Később a’ nagyobb ifjúsággal összee’e- 
gyedvén, egészen anyanyelvévé válik a’ magyar, ügy 
hogy Sopron mostani haladásában 20— 30 év alatt 
tökéletesen magyarosított. Mosony egyike azon váro
soknak, hol illyesmire kevés adatik. Ott mindegy, a’ 
ki hogy fizet, úgy beszél. Győr ’s Komárom, mik 
közűi ez utóbbi egézzen magyar, de nagyobb része 
németül is tud , előbbre van. Győrött a* polgárságnak 
ugyan nem nyelve hanem azért igen gyakran él vele. 
Itt is azonban leghátrább vannak a’ lutheránusok. Ko
máromban még a ’ legnémetebb kereskedők is a’ma
gyar nyelvet használják ; ’s a’ női fiatalság keresztül 
utaztomban megigéré, hogy gyermekeit is tisztán ab
ban nevelendi.—De ha az olvasó előtt itt szép re
ményeket gerj észté k ’s ha azon reményeket kebléből 
kiirtani nem akarja, úgy Fehérvárra soha se menjen, 
mert ezen város tán legbűnösbike minden városaink
nak. Altalányosan tespedés , életnélküliség a z , mi- 
benne uralkodik. Rendetlenség, mellyel például hold
világnál lámpák égnek , sötétben, vagy ha eső ta
lál lenni, már akkor kinek jutna eszébe azokat meg- 
gyujtani. Könnyebbségé s vannak ugyan bérkocsisai

is , de csak szép időben, sáros időben ki eresztené 
ki lovait. Sétáló helyeik is vannak, hogy ott egy
mást láthassák, ’s legyen másnapra mit egymásnak 
beszélniök, hogy az a’ ruha K-nénak hogy állt, vagy 
az a* kalap, főkötő ’sat. mert ott a’ szemek a’ vizs- 
gálásban ’s bírálásban annyira kifejlettek , hogy a* 
legkissebb ügyetlen ráncz nem kerüli el vizsga sze
meiket. Ezek azonban olly csekélységek , mellyek a’ 
női természetben többé kevésbe mindenütt feltaláltat
nak, csak hogy erényekkel vegyítve. Itt azonban nem 
tagadjuk ugyan meg erénységöket, de őszintén meg
vallva nem ismerjük , ’s arra is akarnék megkérni, 
tűntessék ki egyszer azt előttünk, hadd éledjünk. Szé
peink képzelje a’ drága olvasó magyarok, magya
rul jól tudnak , magyar nevök van , magyar kenye
ret esznek , 's magyarul nem beszélnek ; mért? „mert 
nem noble.“  Altalányosan ez a’ fehérvári irány, tö
rekvés ’s ez is a’ felelet. A’ fehérvári nő nobel akar 
lenni, ’s ezért beszél németül. Egy magyar író egy
kor meglátogató Fehérvárat, kérdé az ottani beveze
tő asszonyságtól minden ház előtt: magyarul vagy 
németül kell-e itt beszélni? ’s mindenütt csak német 
választ nyert. Végre boszonkodását nem titkolhatva, 
elkiáltá, de hát t . .  a . . .  mikor és hol fogunk magya
rul beszélni. „Kedves drága uram - öcsém , mit gon
dol , hisz mi is haladtunk már annyira, hogy tudhas
suk , hogy a’ magyar nyelvet beszélni nem nobel.“ 
Az iró szekerére ült ’s elhajtatott. Kár volt itt nem 
maradnia, megtudhatta volna hogy itt csak ugyan be
szélnek magyarul , de kikkel ’ mikkel? A’ cselédek
kel Színházba, ha magyar már csak azért se men
nek ’s innét semmiféle társaság náluk fel nem állhat; 
ha pedig német van ott, mindig tömve van. — íme ily- 
lyen Fehérvár lelkes közönsége melly bői egyeseket 
természetesen ki kell venni, mert többen tudják és el
ismerik , hogy az édes hazai nyelv plántálja gyerme
keikbe a’ legszebb érzelmeket, ’s hogy a’ német 
nyelvet tudni jó , de nem n o b e l  ságból. * &

Ébredés jelenségei.
A’ ISdik század [volt számtalan elmúltak közül 

szerencsés egy nemzetet előmutatni, melly már alkal
matosnak látszék a’ köz szellem’ kapcsával egybe fii- 
zetésre. E* nemzetet neveznem nem szükség , elég
gé ösmeretes lett az ama’ nagyszerű szerep által, mely- 
lyet a* múlt század végén,’s a’ jelen kezdetén egész 
világ bámulatára játszani kezdett. Szerepében azon
ban aligha meg nem bukik egy olly lény nélkül, melly 
csupán azért látszék születni, hogy legyen ki az cb~ 
rülől amaz isteni pályán vezérelje, mellyen rendel
tetése szerint haladnia kell. E lényről van jelenleg 
szükség szólanunk, hogy a’ korszellem’ eredetéi ki
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fejthessük. Mi Jon egy nemzetben az erény, honsze
retet, ’s szabadságról*! eszmék tisztulni kezdenek, e’ 
pontot serdülő kornak mondhatjuk, mellyben a’ nem
zeti character többnyire tavaszi vidorságot ölt magá
r a  , ’s mindent inkább tűr, csak azt nem ,  mi ujjo- 
lag téllel fenyegetné virúlatát. Ekkor a’ nemzet ha
sonló egy ép, fogékony elmü ifjúhoz, mert csupán 
jó irányra van szüksége, hogy szellemét egybefüzve 
köz erővel a’ férfias tökély felé haladjon. Ha már e* 
korban olly vezetőre talál a’ nemzet, ki érezve nagy
szerű hivatását, tiszta öntudattal járja az ösvényt, 
mellynek rögeivel nemzete’ jóllétéért daczolni kész, 
akkor őt boldognak mondhatom; ellenben: ha vezér
lője ferde irányban vezeti lépteit ’s inkább ön érdeké
nek bálványoz, a’ legszerencsétlenebbnek, melly vagy 
örökké csúszni fog , vagy szünetlen kíki törend járma 
alól. Eleve látta a’ természet az akaratot, mi szerint 
a’ ISdik század’ francziái szellemileg—nem anya
gilag—-egyesülni vágytak, ’s tudta, hogy szellemi 
egyesítésre anyagi ember elégtelen; mivel pedig e’nagy 
czel szükségkép tiizeték k i, a’ természet egyszers
mind eszközt nyújtani akaró annak kivitelére, egy 
lényt jegyze ki a’ nemzetből , abba olly szellemet 
ihletve, melly kapcsul szolgáljon az egybefűzetendő 
köz szellemnek. ’S őt századunk Napoleon néven ös- 
meri. Ez azon lény kiről százak közül egy, vagy né
ha egysem képes magának tiszta fogalmat képezni, 
’s kit ennélfogva némelly elfogultak istenítenek, má
sok zsarnoki rémnek neveznek , némellyek pedig a’ 
közép utat követve, valódi nagynak tartanak, nagy 
ságát mindazáltal egyedül a’ szerencsének tulajdonít
va. Miliy hibás képzelmek azonban ezek, az el nem 
fogult, ’s rendszeresen kémlő elme már jelenleg is át
látja, ’s az utóvilág még tisztábban át látandja, ha 
a’ múltra és jövőre egy kissé komolyabb figyelmet 
forditand. En fogalmam szerint mi volt légyen Napo
leon, a’ következőkből érthető. Mint már érintem, őt 
a’ természet egy fönséges czélra tüzé ki—ő csati volt 
a’ köz szellem’ lánczolatán, ’s következőleg én őt e’ 
szempontból eszköznek tartom, de a’ legistenibb mun
ka eszközének. O csak anyagra volt hozzánk hasonló, 
szelleme ugyanis túl szárnyalja a’ mi korlátolt képze
tünket, ’s mi csak homályosan látjuk a’ magasságot 
mellynek fény pontján ő sugárfénnyel tündökölt. O ne
künk talány volt: mi nem értettük czéljait, nem ha
tottunk be cselekménye okaiba , ’s nem volt elég e* 
rönk megítélni a következményeket, sokan elég gon
datlanok egyedül a’ szerencsének tulajdonitni, holott 
ez csupán első fellépésekor segité őt. Nem volt neki 
szüksége a* szerencsére többé, midőn általa azon ál
láspontra jutott, hol szellemi erejét teljes munkássá
gában kitüntetheté. Itt ő önálló volt, mint a’ földön 
senki más, csupán önmagából fejtve ki mindent miv3l 
közvetlen önmagát, közvetve pedig nemzetét emelhe
ti s bolgogithatá. Szóval: ha azon veszem mérlegül,

mellynek talsulyja által a’ mindennapíság fölébe emel
kedett—én őr istenitem #)Azonban őis, mint minden
ki 2 alkat-részből állott, úgy mint test és szellemből. 
Következőleg a’ természet miként egykor teremtésé
vel kötelességét teljesité, úgy az anyag-életre kitű
zött idő után haláljogát szinte követeié—’s Napoleon 
engede anyagilag e’ természet-jognak: ő meghalt. Ki 
merné mindazáltal mondani, hogy Napoleon egyszeri- 
mind szellemileg meghal ? a z  bizonyosan legke- 
vésbbé ösmerné a’ szellem’ természetét, nem tudván, 
hogy ez örökre fennmarad, ’s akkor hat leginkább, 
midőn a’ test’ korlátin győzedelmeskedve, saját vé
geden hatalmát szabadon gyakorolja. 6  át engedé szel
lemét századának, ’s most egy nemzet, egy Europa, 
sőt egy egész világ örvend az uj szülöttnek melly vég
re kifejlődve, Iassankint serdülve mindenkivel érezte
ti óhajtott hatását. Közvetlen ngyan nem minden egyén 
dicséri e’ forrását a’ valódi jólétnek, mert őket az el
fogultság gyéren engedi abból frisitő nedvet meritnf, 
ők panaszkodnak, hogy boldogtalanok, *s ha kér- 
denők: miért? a’ dőrék így felelnek—a’ k o r s z e l 
l e m miatt! r... y.

Kibékülés « ’ Geisernél.
[Folytaidig)

,„lgen egy oldalulag beszélsz édes fiam“ * mon
da az öreg gróf ,„te azt mondod a’ nagy világ gyö
nyöreitől megfosztva nem vagy. Még eddig olly sze
rencsés valál, hogy a’ balsors megkímélt üldözései
től , de biztosítva vagy - e a’ felől, hogy ezután is 
úgy történend ? Én ki 50 éveket túlhaladtam részt 
vettem, mind jó ,  mind keserű életben, de a’ mint 
tudod sokkal többet az utóbbiban, ’s te ismervén éltem 
napjait legjobban , nem hittem volna, hogy épen te 
kívánjad annyira a’ világ gyönyöreit éldelni, de más 
példája ’s esete soha sem elég tanúság.“ *

„Vétkül venném az élet erős ifjúnak“ szóll az 
öreg kalauz „ha máskép hallanám őt beszélni. O 
nem élte irányában, hanem mondásom felfogásában 
hibázott, ’s ezt is csak egyedül szigetünkbeni járat
lanságának tulajdoníthatom. Ne gondolja a’ gróf, 
hogy mi a’ gyönyöröktül meg volnánk fosztva, azo
kat csak kegyed nem ismeri. Azt ön is jól látja, hogy 
a’ természet itt bár vad, még is szép, ’s mennél to
vább megyünk mindig szebb leszen, hát ennek élve
zése nem gyönyör, maga a’ lakhatása hazánknak, 
szülőföldünknek nem éldelet ? Én ismerem délieb tar
tományait földünknek, ’s még is mondhatom kegyed-

*3 Azt teheti értekező ur, jóllehet megváltjuk Napóleonról 
nekünk egészen más fogalmunk ran,’s ezen hiedelmet olly 
általányosnak véljük róla, hogy az értekező jelen czikkét 
csak azon okbul tartottuk közlendőnek , hogy ezen eszme 
nálunk is megpendítessék, miután Napoleon tagadhatlanul 
nagy históriai személy. A’ szerk.
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nek nem kívánkoztam soha el innen, ’s azt is állít
hatom , hogy sehol még aránylag olly sok meg elé
gedett ’s boldog embereket nem ismertem , mint épen 
itt a’ szigetben. Fogja ezt ön is tapasztalni ha az ide 
való lakosokkal jobban meg fog ismerkedni, ’s meg
szeretni az itteni lakást , ha azoktól fogja hallani 
életök képét. “  Ezzel feli állott az öreg ’s az inas be
széd közben holmijőket öszveszedvén, utjokat tovább 
folytatók.

4.
Kaland nélkül ntazták be utasaink nagy részét 

fáradságos utjoknak , ’s az öreg Steen számolása 
szerint már csak egy napi járásra voltak a* hires Gei- 
sertől, midőn egy estve egy tó partjánál mendegélve 
olly nemű halk morgás érte füleiket, mint az igen tá
volról hallatszó égdörgés.

„Itt leszünk nem sokára már Franknál. Lakja 
itt e’ tájban van“ szóll örömmel a’ kalauz, ’s fáradt 
lábai uj erőt nyerve sebesebben távozók a’ parttól út
ját egy bózot felé véve.

,„Ki az a’ F rank?4“ kérdé az öreg Horst az 
előmenő Steent.

„Az ala tt, mig oda érünk, elmondom a’ mit tu
dok felőle , de az nem sokból áll. Ez előtt mintegy 
30 évvel Raikiavikban egy viharos estén éppen honn 
ülék szobámban, midőn több egymásután következő 
ágyúlövések riasztottak fel magányomban , azt értve 
a ’ lövésekjeiéből, hogy az a’ tenger felöl jő , ’s hi
hetőleg kik azt teszik veszedelemben vágynak. A’ szél 
olly rettenetessen fújt, hogy házamat majd elhordá, 
de még sem vehettem lelkemre, hogy a’ tengerpart
hoz ne menjek , ott ha lehet valamiben segítendő. 
Fenn állva nem mehettem hanem félig mászva kellett 
oda jutnom, ’s akkor is a’ parttól néhány ölnyire meg
állni ne hogy a’ hullámok p a r t r a  tóduló ereje a’ 
tengerbe sodorjon. Nem sokára a’ villám világánál egy 
hajót látók a’ parttól valami fél mértföldnyire néha 
a’ vízből kibukkan! A rév rósz ’s a’ sziklák miatt 
félhető volt, hogy a’ hajó szét fog zuzatni. Vad fáj
dalommal nézem a’ borzasztó jelenetet, azzal az el
keseredéssel miként látom, tehetetlen a’ segítségre, 
ember társimat előttem a’ nagy sírba elveszni. iVIég 
egy ágyú ropogást hallék rettentőbbet a’ többinél, ’s 
áthatóbbat a’ szörnyű égdördülésnél, melly reá követ
kezett. Az uj villám világánál mit sem látók már a’ 
tengeren; még egyszer nézék,’s bizonyos levékben
ne hogy a’ hajó örökre elveszett. Egy darabig elfo
gulva a’ részvéttől feküdtem a’ part mellett, a’ mint 
nem messze tőlem egy zörej felébreszte merengésem
ből. Két emberi testet pillanték meg a’ villám vilá
gánál 20 lépésnyire tőlem feküdni 5 a’ hab sodró ő- 
ket ki. A’ veszedelmet nem tekintve, hogy a’ jövő 
hab ismét vissza ne vegye azt a’ mit már egyszer a- 
jándékozott, oda másztam, ’s teljes ifjúi erőmmel az 
öszve kapcsolt testeket jobban a’ part felé húztam,

azon Örvendetes hiedelemben , ha ezeket életre visZ* 
szahozhatnám. Az alatt számos emberek közelitettek 
Raikiavikból papunk kíséretében, kik minden módot 
elkövettek a már csendesebben fújó szélnél a’ hajó
törést szenvedők közül, ha lehetséges , megmenteni. 
Iparkodások nem volt hasztalan. Még három test vet
tetett ki a’ tenger torkából, kik közül kettőt életre 
is hoztak. En pajtásim segítségével a’ két első sze
mélyeket kik közül az egyik egy csinosan öltözött 
férfiú, a’ másik egy fiatal szép asszony, ’s mintké* 
sőbben megtudtuk házas pár volt lakomba vittük, ’s 
ott nem kis fáradság után eszméletükhöz is hoztuk. 
Ezen férfi azon Frank , kit előbb emliték. Ő a’ ha
jón nején kívül mindenét elveszté, ’s annál fogva itt 
maradt e’ szigetben; ’s később e’ helyen telepedett 
meg, magát minden társaságtól visszavonva. A’ há
zaspír a’ mig Raikiavikban lakott igen szomorú éle
tet élt ’s én azt annak tulajdonítom hogy gyerme
keik , a’ mint megszülettek mind egyenként meghal
tak , csak épen a’ legifjabb leányok Riza maradt meg 
atyjának, ki anya formáját vévén magára legszebb 
leánynak tartatik egész Islandiában, ’s a’ mennyire 
ismerem jósága nem enged szépségének. Majd meg 
fogjátok őt ismerni. Az asszony ezelőtt két évvel halt 
meg, ’s most leányával éldegél itt az öreg Frank e’ 
magányban. O szótalan, kedvetlen, ’s ember gyűlö
lőnek is látszik, de a’ ki ritkát tulajdonit, nemes 
lelküségét, bátor elszántságát, mellyel már sokaknak 
megmenté éltét, a’ ki ismeri, az fogja őt becsülni. 
O senkitől köszönetét nem vár sőt szóba sem eresz
kedik , kivévén velem mint élte mentőjével. Ennyit 
tudok ezen ember felöl. U soha előttem eredetét vagy 
élete leírását, mielőtt ide érkezett elő nem hozta, de 
minthogy a’ dán nyelvet legjobban beszéli, hazátok 
fiának gondolom őt lenni.“

Nevekedő részvéttel hallgaták a’ két Horstok 
kalauzok beszédjét , ’s annak végével az ifjúnak 
támogatni kellett édes atyját annyira meglátszott ez 
indulva lenni, mig egy uj jelenet magára vonó az 
utasok figyelmét.

Egy kis tér nyilt meg szemeik előtt, mellynek 
közepén több kis fácskáktól környékezve egy magá
nos sír állott, egyszerű de jó állapotban tartott Osz
lop nem volt melette emelve de szebb emlék, mert 
a’ sírkőnél egy egészen fejér hajú ember térdelt , ’s 
imádkozni látszott. Igen el volt merülve, mert csak 
akkor emeli föl fejét, midőn a’ társaság egészen hoz
zá közeledők. Megpillantván azonban Steent elfoguló 
érzékenységgel nyujtá neki jobbját a’ többieket egy 
pillanatra sem érdemesítve.

. .  Isten hozott e’ vidékben • • szollá az idegen 
felkelve, ’s megszorítva jobbját a’ kalauznak .. még 
láthatlak egyszer végem előtt ? Én is szeretnék már 
rég ő utánna ama boldogabb hazába utazni, de e‘ 
gátló test még nem akar szét dőlni. • •



C 6 4  >
,,É!j meg sokáig“  feleié Steen „leányod ’s 

embertársaid javára, ’s ne kívánkozzál mit soha agy 
sem kerüliink el* Itt hozok ismét új vendégeket kik 
veled megakarják nézni a’ Geisert.“

Ezen utolsó szavakra nem is ügyelve némi élénk
séggel folytató Frank: ..Leányomról már halálom 
esetére gondoskodtam. A’ stalhuli pap megigéré hogy 
magához veszi, ’s ha lehet kívánságom szerint az 
érdeklő írásokkal együtt Dániába viendi őt. * * de hir
telen félbe szakasztá beszédét, ’s némi zavartsággal 
tekintett az ifjú Horstra, kit csak most kutatót meg
pillantani : . .  De kicsodák ezek az urak öreg bará
tom szólj. * *

„Ezek dán urak ’s grófHorstoknak nevezik.“
Ezen szavakra az öreg Horst ki eddigelé a* 

sírkőnél meredten felemelé fejét ’s az öreg Frankra 
pillantott.

. .  Horst * * rebegé ez , ’s reszketve állott egy 
darabig.

,,, ün az Smaaleens4“ riada rá az öreg gróf 
„,ön kedvesem rablója, keserű éltem szerzője, itt ál
dozatja gonosz tettének.*“

..Ő  él** kiálta fájdalommal Frank, ’s vadon 
felugorva hihetetlen gyorsasággal futott be a’ bozó
tosba, előttők egy perez alatt eltűnve.

„,Én megbocsátok neki4“ mondá gróf Horst, 
fájdalmas tekintetet vetve a’ futóra ,„’s sajnálom hogy 
szavaim kitörését nem gátolám. Én kibékültem ma
gammal ’s embertársaimmal

„Jőjenek kegyetek, kövessük őt, bizonyosan 
lakába ment“ ’s a’ bozótosnak indulva egy gyalog 
utón sebesen mene elő a’ kalauz*

(Fölyt at tá tik .j 

J á té k s z ín t  n a p ló .

Folyó hó 19kén a’ nemzeti-szin’ h a n g á s z -  
k a r a ’s a’ magány- és karénekesekből össze szerke
zeti: q u a r t e t t  t á r s a s á g —azon hála 's tisztelet
ből, mellyel az érdemet méltányolni szoktuk—Erkel 
Ferencz, első karmester urat éjji zenéjével tiszteié meg. 
Az előadott műrészekvalának: lör Bűvös  v a d á s z ’ 
é l ő z e n é j e .  — 2or A’ V a d á s z  vocal quartett, 
Egressy Benj.műve.—3szor F l a u t a  v e r s e n y  e- 
zen adat felett: T a r t s d  me g  I s t e n  ’sat.—4szer 
L ü t z o v  v a d á s z a t a  ( quartett) Veber Máriától. 
— 5ször D on J u a n ’ é l ő z e n é j e  Mozarttól—6- 
szorBá 1-éj bévezetméye(introducliója)Aubertől. 
Ennek végeztével—miután a‘ pesti magyar színpad 
körül eddig is tagadliatlan érdemeket szerzett Erkel 
ferencz urat, e’ ritka gyönyör’ élvezésére összecső
dült sokasig zajos: éljen! kiáltásokkal üdvözlé—a’ 
tisstelkedők szétoszlanak. — Ezután a* daltársaság, nép
tömeg kíséretében t i s z t e l e t e s  S á r y  G á b o r ,

ref. pap ur’ laka előtt tévé ünnepélyes tisztelkedését. 
A’ tiszteletes ur—olly meglepetve lön; hogy midőn a’ 
kar utosó: I s t e n  hozzád- ját  éneklé— ablakábul 
zokogva köszöné meg a’ részvétet: „Barátim! szél
iéit— vegyék legforróbb köszönetemet, ’s tartsanak 
meg baráti emlékükben! “ — elfogultságában több 
szavakat nem rebeghetett. Éljenek a’ nemzeti színpad 
derék énekesei! kik e* hon’ édes nyelvét dalkoszo
rúba fűzik; ’s vele, az erényt és érdemet kos/oruz- 
zák meg.!! XV.

L itera tú ra i újdonságok.
Nagy Ignácz Szinműtárának IVik füzete is épen 

most jelent meg ’s kapható minden könyvárusnál 40 
kr. p p. Tartalma: E g y e s ü l j ü n k !  vígjáték 3 fel
vonásban ; F ü r e d i  n é b a r á t  czimű I fel vonásu e- 
lőjátékkal; irta Nagy Ignácz a’ kiadó. — Senki sem 
fogja rósz néven venni, a’JIprogramban jelentett felté
tek ellenére olly darabot e’ gyűjteményben olvashat
ni, melly még a’ pesti színpadon nem adatott; miu
tán a’ jelen vígjáték pótolja ismét azon hiányt, mely- 
lyett ez oldalrul erezünk, ’s nemes társalgási modo
rában , kerekdedségében élénk tréfáiban ’s elméssé- 
giben, ’s meglepő kifejlésében bizonnyal kivántatóvá 
teszik előadatását. Azért több okokbul igen ajálhat- 
juk a’ t. közönségnek figyelmébe a’jelen müvet, hogy 
igy a’ lelkes és szorgalmas szerzőt, ki e’ gyűjtemény 
körüli érdemeivel tagadhatlanul maradandó emléket 
alkota magának, bátorítsa ’s búzditsa , ’s szép meg
értendő terveit, mellyek még a’ szép jövendőt várják 
minél elébb valósítsa.—Az Vdik füzet aug. vásárra 
jelenend meg; meg tartalma az ujonan és pedig vers- 
mértékben kidolgozott R o m i 1 d a Szígligethytől,— 
’s e’ szerint ismét eredeti és pedig uj. Mint halljuk 
a’ VIdik füzetre máris több eredeti művek érkeztek 
a’ kiadóhoz, mellyek elébb azonban az előadást 
várják.

Pyrker Tunisiassa, fordítva Udvardytól csinos 
külsőben megjelent, ’s szinte kapható minden pesti 
könyvárusnál.

Chiolics National Panorama czimű folyóiratával 
felhagyott, ’s az előfizetők kárpótlásul, az által ez 
évben kiadandó szini zsebkönyvet nyerik ajándékul.

Kuthy Lajosnál készen állnak: Baíitélet novel
la ’s a’ harminczkilencz napos király, drama. Jelen
leg nehány novellán kívül előkészületeket teszen négy 
kötető regényéhez: Nápolyi Joanna.—Nagy Elek most 
fejezi be: „ K e r e s z t é n y  és  z s i d ó “  czimű 4 
felvonása drámáját.



16.
sx.Pest,
Második H IR D E T  ESEK *tr*sa9-

A’ Hazai ’s Külföldi »Tudósítások' ügyében.
Többrendbeli tudakozásra értesítésül azoknak, kik mindeddig előfizetni elkéstek, tiszte

lettel jelentjük, hogy e’ folyó 2dik félévi számokból még néhány teljes számú példány nyal tiszt, 
pártfogóinknak szolgálhatunk. Rendelhetni példányokat akár a’ cs. kir. postahivatalokon, akár a’ ki
adó tulajdonosnál Pesten zöldkertutczábau 498 szám alatt

a  nemzeti újság
szerkesztő 's kiadó hivatala.

J t  b écsi es. M r, Mit e s tá r i

Porczelíán- és öntött-tükör -
gyár’ igazgatóságának

van szerencséje ezennel jelenteni; hogy a’ pesti jelen János fejvételi vásár’ alkalmával, az 
árverési hely előtt eddig szokásban volt dobszó nélkül, aug. 19kétől kezdve naponként a’ szokott 
délelőtti ’s utáni órakon, váczi utczában ,,a’ 7 választó-fejdelem nél“ kiválogatott áruiból több 
étek- és kávé-teritékek , 6, 12, 18, 24 személyre, valamint egyes asztali ’s kávé-edények, kék 
’s tarka közönséges fajból, úgy színes rajzuak is arany nélkül; továbbá különféle csemege-csé
szék, findzsák, díszedények’stb. aranyozásokkal, a’ többet ígé rőknek , azonnal készpénz fizetés 
mellett el fognak adatni.

Ezen árverés alatt és után, a’ cs. kir. öntő gyárból több különböző nagyságú tükrök is 
lesznek hasonló módon eladandók. (4 j

Minden hiteles könyvárosnál találtatik:
Hr. 8CHEDEL FERECZ:

n i a e t e t i c á  E l e m e i ,
Budán, 1839. nagy Srét borítékba fűzve 3okr. p p.

(3)

Kiadó szállás.
(1 )  Pesten a’ kerepesi utón 15l4dik sz alat

ti házban a’ magyar színházhoz közel vagyon 4 
szoba, konyha és 4 lóra istálló;— ismét 2 szoba 
konyha és 4 lóra istálló;— továbbá 1 nagy bolt
hajtásos magazinum, és 1 gabona töltő granári- 
um sz. Mihály n ap ra ,  vagy elébb is haszonbér
be kiadandó. Értekezhetni iránta ugyanott. (3 j

Hirdetmény.
Ezen munkát készítettem : Ásványos víz bontás. En

nek hat része van : I. R Miképen kell az ásványos vize
ket titkácsosau , chemice, megvizsgálni. II. I l l  IV. V. 
II. A’ Magyar és Enlélyor*zági; Magyar és Erdélyor- 
szágban divatban lévő Cseh és Németországi, ivó’ és 
fürdő savanyú ásványos vizek, tartalmaikra nézve titká
csosau , orvosi hasznaik tekintetében a' tapasztalásként,

megvizsgálva. VI. R. Általánosan az ivó és íürdő sava
nyú és ásványos vizekkel miképen, és mikor kell élni; 
és állaljábau az ivó és fürdő savanyú ásványos vizek
től, különb különbféle tartalmaikra nézve, micsoda or
vosi hasznokat kell várni. M a g y a r  és E r d é l y o r -  
s z á g ,  minden Európai országok közt leggazdagabb a' 
savanyú és ásványos ivó és fürdő vizekben; ’s ezen két 
Magyar bonnak 13 millióm lakosa van; és még is már 
80Ö esztendőtől lógva mái napig nincsen Magyarál érte
kezése kiadva a’ hazai orvos vizekről; a’ hóimét követ
kezett az ,  hogy ezen hazákból külső országokra nagy 
költséggel szoktak átázni esztendőnként savaivá és fürdő 
vizek végett; v. legalább itthon mind külső országi sava
nyú vizekkel élnek, drága pénzért, holott itthon minden
féle , olcsón találtathatnék. Végre, tudjak, hogy tavasz
tól fogva késő őszig a’ község lolyton folyvást az orvos 
vizekkel loglalatoskodik. Szükséges tehát ez a' munka; 
melly is írásban 188 ív, rézmetszett táblával, mellyen a’ 
vizsgálatra való edények vannak lerajzolva; és más nagy 
táblán mind le vannak az itt előforduló vizek tartalmaikkal, 
számok állal, Íratva, könnyű áltállá! hat á s , és összeha- 
sonlíthatás végett. Előfizetés kéf, azaz : 2 fort ezüstben. Új 
esztendőre készen leszen a’ munka. Az előfizetést bead
hatni nálam, itt Pesten a’ képiró útezában, 321 szám 
alatti házban, v. Eggenberger József könyvárosnál. Kü
lönben Debreczcuben Csáthy Lajos ; Egeiben Plank Fér. 
és Zelenka ; Fcjérvárott Rader Alajos; Kassán Ilagn Ká
roly; Kecskeméten 'Szeles Sándor ; Komáromban Siegler



Anlal; Nagy Bányán Kibliog József; Nagy-Váradon Fa- 
liczkyprof. én V ari Ülvas/.tó József; Pécsett Gundl, Wei- 
diu«-er Alajos, WeimÜuger János; Pozsonyban minden 
köuyváros; Szegeden Grün János, Kibliug József, d i m 
mer és Lüugenfelder ; Temesváratt iíj. Polacsek Iguácz ; 
Veszprémben Vázsonyi István; Erdélyben pedig 1.1. Mé
hes Sámuel prof.; és Marosvásárhelyen 1.1. Kapdebo J á 
nos orvosdoctor; az előfizetésnek kezekhez vetelekre; 
minden tíz példányra egyet kapándók ajándékban; vala
mint mások is kik akárhol az országban előfizetést szí
vesek lesznek kezekhez venni. Pesten, aug. 21. 1839.

Kovács M ihály Orvos Doct.

Hirdetmény.
(2) Pestről D ebreczenbe, és Nagyváradon 

által Erdélybe vezető nagy országúiban fekvő, 
‘s nemes Nagy Kun meg) ében keblezett szabad 
Nagy Kun Kardszag m ezővárosban, a’ belső 
„B árány“  czímű vendégfogadóban, —  mellyben 
a’ bérlőnek két szobából álló lakásán, két kony
háján, eleség-tartó kamaráján ’s veteményes 
kertjén kivűl, hat vendég biliárd, táncz* és bor
ivó-szobák, 40 lóra való istálló és kocsi fészer 
találtatnak ,— a‘ konyhákból , szobákból és is
tállókból veendő hasznok, az érettek legtöbbet 
ígérőnek, e’ f. e. november hónap’ első napjá
tól számítandó három esztendőre, árverés’ ut
j á n ,  haszonbérbe fognak adatni \ tudományul 
adatván e’ részben , hogy mivel a’ haszonbér
lő vendégfogadós, mint a’ városnak egyik korcs- 
márosa is egyszersmind a’ város által keze 
alá adandó italokat fogja m érn i: azért nékie 
határozott jutalom fog esztendőnként adatni.

A ’ bérleni kívánók tehát f. e. September hó
nap 28ik napján, délelő tt, heliyben a’ közön
ség házánál tartandó árverésre , szükséges bá
natpénzei, az ösméretlenek pedig különösen te
hetségük ’s erkölcsi magokviseletéről szálló bi
zonyítványokkal is felkészülve, ezennel illen
dően meghívatnak. Költ Szabad Nagy Kun K ard
szag városa’ tanácsa által aug. lOén 1839. (2)

Hirdetmény.
(3) (114) A ’ n.mélt. magy. kir. K incstár’ részé

ről köz hírré té te tik , hogy szabad kir. Szeben 
városában az oskola - mesteri ’s egyszersmint 
ívm zeti oskolák első osztálybeli tanítói hely, a’ 
m II) hez évenként 160 ft.p.  p. fizetés, 10 for. 
p p. quártély pénz, hat ö lfa, két köböl rozs, 
ostyára való fél köböl tisztabúza , és temetés
béli stola já ru lnak , megürült légyen 5 a’ kik 
ezt a hivatali elnyerni szándékoznak, azok az

ehez szükséges tulajdonságokkal ellátva,magyarúl 
tudni és kérőleveleiket legfelljebb Szent Mihály 
hava lsőig a’ fent nevezett kir. városhoz béad- 
ni kötelessek. (3)

K o m l ó  valódi cseh és amerikai illendő 
áron kapható i A l l l i e w a l d e r  t e s t v é r e k  
nagykereskedésében P esten , országúton 568 
szám alatt. (2)

Jelentés.
családatyák, anyák ’s gyámoknak. 

Gyermek-tanitó-intézet.
(4) A lulirttnak van szerencséje ezennel mély alá
z a t ta l  t.cz.családatyáknak,anyáknak bárminemű 
rangból, valamint gyámoknak is, kiknek a’ rá- 
jok bízott növendékeik’ neveléséről gondoskod
niuk k e ll , tudtára ad n i, miszerint többoldalru- 
li felszólítás következtében az eddigi Pesten 
fennálló ’s dicséretesen ismert nőnevelő intéze
tét férfigyertnek-taniló intézetté változtatta át, 
inellybe gyermekek ’s i f jak,  k ik  tanulmányikat 
vagy nyilvánosán vagy magányán akarják vé
gezni, felvétetnek. S zigorú’s tisztes nevelésről, 
valam int minden egyéb követelésekről, mellyek 
testi ’s lelki neveltetésre befolyással birnak, alul
irt kezeskedik. Körülményesb tudósításokat ez
iránt személyesen, vagy az ide m ellékelt czim- 
mel ellátott levelek által is lehet alulírottal érte
kezhetni. Pest jul. 30án, 1839.

Leanouton Mi. János. 
a1 pesti kir. egyetemben az angol és franczia 

nyelvek tanítója.
(Czírae: Lemouton B. János urnák, a’ pesti kir. egye
temben a' franczia ’s angol nyelv tauitójának. Fortunánál 
a’ ezukor-uteza végén, 6 6 6  szám a la t t ,  a' botanicus 
kert’ irányában. ( 6 )

Pénzfolyamai: Becs, aug. 20án : 5 petes stat. kötelez. 
103% ; 4 petes stat. kötelez. lO t 1̂ ;  3 petes s ta t .  
kötelez S17|s ; I820ki stat. költs. 281 ; 1821iki stat. 
költs. 1 5 0 % ; 1834ki stat. köles. 68 6 % ; 1839ki
stat. köles. 270% ; 2% petes bécsvárosi bankóköt. 
6 6 ' |4 ; bankrészvény 1538%.

Gabonaár: Pesten, aug. 23án pesti mérője, vá l tógaras
ban : tisztabuza 168 — 150; kétszeres — ; rozs 
104; árpa 8 8 ;  zab 66—6 4 ;  kukoricza —.

Dunavizállá/: aug. 22én: 6' ö ^ O " ';  23án : 6' 9 y 0 ^ ;  
24én: 7 ' 3 "  6 " ' .



H A S Z N O S
17dik szám.Pest. 1839.

Szerda August. 28án Második félév.

K ivonatok naplómból.
I. Nemzet* nemzetiség.

Igen érdekes vita volt a’ mai. Nem képzeltem 
volna, hogy annyi energiát leljek Kban. Eddigelé 
azt hivém, hogy 6' is egyike azoknak, kik a’ vitatko
zást csak íitogtatás kedvéért teszik: csalódtam; ha bár 
a ’ gőzhajón sokan körül fogának, észre vevém, hogy 
ő függetlenül: legkisebb tekintet nélkül közié gondo
latit. Nemzet ’s nemzetiség volt beszélgetésünk tárgya. 
Egészen véletlenül jöttünk belé; ’s valóban jelen
leg sem tudnám megmondani, miként fogtuk fel fona
lát. Később egy vukovári kapitány is hozzánk szövet
kezett. Egészen ismeretlen volt előtte a’ magyar ü- 
gyek’ valódi allása; mind e’ mellett sem tagadhatom 
meg tőle mélytánylatom, miután azt némi általányos 
vonalokban megismertetvén, nem ismerék b e n n e  
azon gyakran található férfira, ki mind a’ mellett hogy 
ügyeinkről hangot sem hallott, azt büszke megvetés
sel mellőzhetni hiszi, hogy igy tudatlanságát palás
tolhassa.—En K. ellenében azt állitám, hogy nekünk 
jelen állásban nemzetiségünk őseinkről maradt meg, 
de az sem szivároghata át vérünkbe, miután őseink 
állása a' mieinkével egészen különböző. Akkor nem
zet védelmezte magát nemzetisége fenntarthatásában; 
jelenleg pedig létezik ha lehet úgy neveznem, bizo
nyos eszményi nemzetiség, melly egyesek keblében 
élhet, ’s kik ennek ápolásával kívánnák a’ nemzetet 
fenntartani. V éleményem szerint nemzet nem is állhal 
fenn nemzetiség nélkül. De ezen nemzetiség annyira 
lélekből fakadjon , általányos vonalaiban annyira meg
egyezzék minden kebelben, hogy a’ legtökélyesb han- 
gászat tisztább ’s összevágóbb hangözönt ne adhasson. 
Részemről nem emlékezem hogy olvastam volna a’ 
nemzetiség meghatározását;de tulajdon gondolatim után 
ítélve nem tarthatom egyébnek, mint valamelly tö
megnek tulajdon múlt idejéből vett lelkesedését a’ jö
vendőre való teljes bizakodással, melly állásához , 
visszonyaihoz képest, olly kiváltatokat ’s óhajtáso
kat fejez ki, mellyek általányosak ’s általányos irá
nyával megegyezők. De honnét vegye a’ magyar nép 
azon lelkesedését, következtetheti-e múltjából jővén 
dőjét O eddigelé mitsem tőn, mint vite'zkedék, jö
vendőre teheti-e azt viszont ? A’ jelent tán kevésbé 
ismeri mint a’ múltat ‘i Ez valóban olly szó melly tán 
igen is kétesen hangzik; de méltó, hogy a’ kételke
dő által megvizsgáltassák. En itt a’ tömeget tekintem 
melly összesen különböző elemei miatt nem alkothat 
még most egészet, egy kívánatban központosulót; 
de ha külön választani akarnék a’ részeket, szinte 
nehézségekre bukkanánk, mi után az practice nem 
történhető. ’S igy nemzetiség nemzetiség ellenében van; 
minden egyes tettét az egyiknek bírálata alá veszi a’ má

sik. Nemzeti fellelkesülés ritkán foly ki egész lélek
ből, szövetkezés, egyesülés által, a’ mint az érde
kek kívánják, felhagyunk néha olly szándékkal, mik 
szükségkép nemzetiségünkből kifolyók volnának. K . . ,  
barátom ezeket,nevetségeseknek találd,’s megvallom,ha 
bár ennek nagy befolyását hiszem nemzetiségünkre, 
nem találom épen csodálatosnak, ha ki ezen ellen
vetésekre első pillanatra szánakozólag tekint rám. De 
nézzük példákból. Nekünk nemzeti ünnepeink nin
csenek. Az alsóbb néposztálynál tagadhatlanul ugyan 
tudatlanság okozza, ha mellyek vannak is , nem tud
ni azoknak léteiét, de felsőbb köriieknél csakugyan 
részvétlenség ’s gondatlanság/sat.’sat.
A’ vukovári kapitány itt ott helybenhagyólag véteté 
helyeslését észre. Megpendité azon gondolatot is, ha 
vájjon mi mint nemzet közlekedésben vagyunk-e más 
nemzetekkel. Természetesen nemmel kelle válaszol
nom Nemzet—úgy mond—természetesen ismerje ’s 
némi befolyást gyakoroljon a külügyekre nézve is , 
mert illy módon beliigyeire uem forditalik annyi gond, 
nem tudja annyira .szükségeit, nem ismeri állását , 
nem ismeri tulajdon haladását. A’nemzetnek ismernie 
kellene a’ political viszonyokat nem elméletileg hanem 
gyakorlatilag, ’s ekkor olly nemzetiség fejlődnék ki, 
melly szabadon állna az idők viszontagságai felett. 
Belügyeire kell ugyan gondját forditani főleg’s figyelmét, 
de mai közlekedési korunkban azok olly szükséges 
összeköttetésben állnak egymással, hogy azoknak 
szoros ismerete nélkül a’ törvényhozás mindig hátra 
marad’s nem a’ korszellemhez mért ’sat.

MI, Augustus 7ke.
Valahányszor színházból kijövök mindannyiszor 

sokkal könnyebben érzem magam, mint beléptemkor. 
Ezt már gyakran tapasztáléin. Nem is lehet ez más
kép. Teljesen meg vagyok győződve, hogy nekünk 
jelenleg mint nemzetnek nincs nagyobb biztosításunk 
mint a’ m. academia ’s színház. Az első központo- 
sitá a’ fensőbbi erőket, emez a’ rokonlelkűeket. Mint 
egy sarknak tekintem , mellyen túl bennünket nem 
szoríthatnak. Nemzetiségünkre nézve első lépésnek , 
melly szilárdul tétetett’s hátra nem mozdítható. — Ma 
azonban megvallom nem a* legnagyobb elégedéssel 
hagyám el azt. Löwe k. a. Benjaminban Bianca sze
repében lépe fel. Már az előtti nap sokat beszéltek 
nekem nagylelkűségéről, önfeláldozásáról. Már akkor 
nem tekintém azt úgy , mint némelly enthusiástáink. 
Tudom becsülni a’ művészt ki valamit nemzetért tesz 
de azért művészetéből egy szikrát se áldozzon fel an
nak , ’s ne csonkítsa azt mi nem övé. Ő vagy ma
gát vagy a’ közönséget gyöngítheti igy. Nem veszem 
neki rósz néven, hogy ő fel akara lépni, de sajná
lom, hogy , kiktől fellépése függe , azoktól rém aka
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dályoz taték ; mert őszintén magvallva én fellépésében 
fogadtatásában ’s megtiszteltetésében nagy gyöngesé- 
-et Játékrészünkről. Nemzetnek’s nemzeti közönség
nek nem szabad magát elkábitatnia. Ne legyünk fe
szesek , pedantok ugyan illy nemű dolgokban sem , 
de ne tegyük egyik legszebb nemzeti intézetünket 
ollyas minek ki, melly nemzetisegünkkel meg nem e- 
gyez. Lőwe k. a. a’ nélkül hogy egy szót tudna ma
gyarul , betanul szerepet ’s nemzeti színpadunkon fel
lép. Nagyon tudom becsülni emlékező tehetségét; de 
azt teljességgel meg nem foghatom, mi benne azon 
nagylelkűség, mellyet róla hiresztelnek. Nincs pél
da arra, hogy egy nemzeti színpadon középszerű szí
nésznő olly gyönge ’s itt ott valóban csak nem fülsér
tő szó kiejtéssel fel mert volna lépni nemzeti közön
ség elolt. Ez mindig gyermekes hiuságotárul el, melly 
nemzeihez nem illő. Nekünk Lőve k.a.nál sokkal jobb 
színésznőink vannak, kik biztosban, szabatosban be
szélnek,— 's mi el vagyunk ragadtatva, hogy ő nem
zeti színpadunkon feliépe. Tudom jól mi történt vol
na vele franczia vagy angol színpadon, hol bizonnyal 
a’ nemzeti méltóság érzékeny boszut vett volna raj
ta— ’s épen nem kívánom, hogy illyesmi történjék 
rajta itt; a’ tárgyat is megvallom nem tartom valami 
olly különös fontosságúnak , mintha valami veszélyes 
következményei lennének, hanem itt ismét jelenségét 
találom azon nemzeti gyöngeségnek, mellyet gyak
ran legszebb intézkedéseink, legbiztosb előremenettink 
sírásójának hiszek. Mi magunkét soha sem becsül
jük meg annyira mintáz idegent. Akár miből ered, 
de ez tagadhatlanul áll. Szeretem a’ nagylelkű nem
zetet, de gyöngének tartom azt,  ki nagylelkű tud 
mások iránt lenni, míg gyermekei honn éheznek. Az 
angol az idegen művésznek ezereket ad , de a’ ma
gáénak mindig kétszer annyit. Ki ezt teheti az lehet 
mások iránt nagylelkű 5 de mi fájdalom a’ magun
kéval mifsern teszünk,— s az idegen egy lépése már 
kivesz bennünket nyugalomból. ’S ez mindig nem
zetiségi hiányt árulel. Nemzetnek szilárdnak kell len
nie mint sziklának* A’ mit tiz év múlva tulajdon ere
jével kivívhat, azt meg ne előzze méltósága felál
dozásával. Lehet hogy Lőwe k. a. fellépése jó be
folyással birand a külföld egyeseire; de minmagunk 
előtt szégyenülve állhatunk. Lőwe k. a. a’ legnagyobb 
elragadtatással fogadtatott ’s olly ajándékot kapott, 
miilyent első színésznőnk, ki 15 év óta keservek ’s 
kínok köztt felemelkedett *s minden útmutató nélkül 
bennünket a’ művészet pályájára vezérlett, hogy ki
mutassa nekünk a’ szépet, dicsőt ’s fenségest, — a’ 
miilyent mondom első szivésznőnk sohasem! Kérdem 
miért ? Válaszoljon nekem őszintén ezen kérdésre 
miért ? Azért hogy mint színésznő feliépe "s nyelvün
kön beszél , mellyből szét sem ért. Ha azt akaijuk 
minden nap kapunk illy tagot. Ha olly nagy kedve 
volt Lőwe k. a. a magyar színpadon fellépni, tanult

volna meg magyarul jól,’s akkor méltányolni fogtam vol- 
ügyekezetét, Így megvallom semmi rendkívülit nem 
találok benne. Ez véleményem.

Nagy JElek.
Kibékülés a ’ Geisernél.

CFolytatás.)
5.

Nem sokára egy az éghajlathoz alkalmazott, de 
csinosnak mondható házikóhoz értek. Az ajtó nyitva 
volt, s a mint beleptek, a szobában az ágyon ru
hástól fekve az öreg Frankot lelek, ’s mellette egy 
angyali szépségű leányt térdelni. Nagy szőke haja 
gondosan fürtökbe szedve elárulá, hogy ő nem azon 
honi halászok ivadéka, kik itt tanyáznak. Ruhája 
bár olly formájú mint e szigetben viselék, de fino
mabb anyagból ’s gondosabban elkészítve. Szép nagy 
kék szemeit, midőn az idegenek beléptek feléjök íor- 
ditá, ’s meglátván az ifjú grófot, pirulva suté le őket.

. Oh atyám felette roszúl van • monda ő , ’s fel- 
ugrék helyzetéből . úgy találtam őt házunk előtt fél 
ájulian, ’s vezetem be. Édes Steenem segítsen rajta, 
ön úgy haliam ért az orvosláshoz. •

,,Csak nagy megindulás következménye“ felele 
Steen, s az ágyhoz közelitett ,,Nyugodjál meg édes 
Frank, ezek az urak nem rósz szándékból jövének, 
’s ha meg is bántottad valaha őket bizonyosan meg- 
bocsátandanak.“

,„Lgy vagyon Smaaleens én megbocsátok ön
nek4“ monda reszketve az öreg Horst ,„hiszen ő meg
halt , ’s követelésem hozzá már azzal elmúlt hogy 
megházasodám.4“

..  Oh ha ön megbocsát, úgy könnyű szívvel 
halok meg, mert ő is megbocsátott, ’s csak az az 
egy kérése volt hogy leányommal visszamenjek Dá
niába lakni. Én nem mehettem, nőm sirja nem eresz
tett ; önt még Hamburgban létünkkor holtnak adták 
ki nőmnek: az öreg Daborg koholmánya vala ’s én is 
erősittém azt , bár nem valék benne bizonyos. * *

,„Jobb volt úgy, ha már nem lehetett az enyim, 
jobb volt ha holtnak tartott. De önm k velem kell 
visszajőni hazánkba, ezzel leányának tartozik. Enönt 
barátomnak , leányát pedig gyermekemnek fogadom. 
Hagyja itt e’ szomorú magányt melly sebjét mindig ed
z i , ’s élje még hátralévő napjait családom körében.“ 4

. .  En e’ helyet itt nem hagyom , nem hagyha
tom. Itt akarok m e g h a l n i ,  ’s üres nőm mellett 
számomra a’ hely hová temetendnek. Most nyugod
janak ki önök fáradságos utjok után, holnap ha meg
engedi erőm a’ Geiser nézésére megyünk** ’s ezzel 
a’ fal felé fordítva fejét, többé nem szólít.

„ ,’S ön tehát Rizám gyermeke angyali leányka4“ 
szollá az öreg Horst a’ leányka felé fordulva ,„Ő 
is illy en volt , ’ s képmását látom előttem; vissza 
hozva érzem azon időket, mellyekben hódoltam e’ ke-
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esetnek“ 4 Ezzel kézén fogva» a’ jszüí homlokára egy 
a ty a i csókot nyomott.

Könnyes szemekkel hajolt Riza a’ kegyes ke
zére, ’s azt forró ajkihoz nyomá .Óh én ismerem 
önt • szóll . anyám sokat beszélt ön felöl, ’s úgy fes
ti  le önt, mint elöltem ezen ifjú áll* tévé hozzá 
gyönge pirral arczán.

,»,Óh ártatlanság gyermeke“ * kiálta a’ gróf, 
’s karjai közé szoritá a’ kedves leányt.

Az ifjú is bátorságot nyerve, közelített a’ leány
kához , ’s szép kezét megfogva gyöngéden keblé
hez vivé.

„Illyenek a’ mi leányaink“  monda diadalmi pil
lanatokkal körültekintve az öreg Steen „még ide nem 
hatott a’ képmutatás utálatos vétke, ők kimondják mi 
szivökön fekszik, ’s nem színlelik gondolataikat.

,,,Maradj igy édes gyermekem“4 szóll a’ gróf, 
;,„ ’s bennem egy másik atyát találandsz.4“

, Bennem pedig egy szerető hű testvért édes El
zám 4 monda Éváid.

• De most jöjjenek velem a’ vendégszobába *sza- 
kasztá félbe a’ csendet az egy kissé zavarba hozott 
leányka .hogy ott fáradságos ufjoktol kipihenhesse
nek a1 Geiser megláthatására. *

’S a’ kellemes szendén vezeté az utasokat az 
udvarkán keresztül, m á s ik  részébe az épületnek 
hol két csinosan , de egyszerűen bútorozott szobács- 
kákban, fáradt testeiket, már rég nem élvezett tollas 
ágy kebelén pihenésre fektetek.

6.
Kinyugodva ’s megújulva hagyák el utasaink 

nyoszolájokat, ’s legelső kötelességeknek tárták h á 
zi gazdájokat meglátogatni. Azt már ébren lelték, de 
még gyöngén, ’s ezen állapofja miatt az nap a’ Gei
ser vizsgálására nem mehettek, Mig Frank neje sír
jánál rövid rajzát Dániából való elmentének s ezen 
szigetbeni eseteinek adá az öreg Horstnak, az alatt 
az ifjú a’ kedves leányka keresésére ment, ’s őt nem 
sokára a’ tó partjánál halászattal foglalatoskodva lel
te» A’ szűz gondolkozásba merülve lenni látszatott, 
mert lépteire az ifjúnak nem tekinte föl, ’s csak mi
dőn ez , az ifjúság szokott ingerkedésével sima arczát 
a’ deli lánynak befődé, sikolta föl.

, Ne ijedj meg jó leányka, én vagyok azf szol
lá Éváid, ’s melléje ülve Rizának , annak szemeibe 
tekintett, ,segíteni jöttem foglalatosságodban , ’s ha 
képes volnék társaságom által röviditni az unalmas 
munkát.

.Tárrsaságod nekem kedves, ifjú ' mond szende 
pirral a’ leányka . bár munkám nem olly unalmas és 
háladatlan , mint véled. Itt annyi a’ hal, hogy be
szedésével eléggé elűzhetem ezen kis időt, mellyet reá 
fordítok. De örülök hogy itt vagy, ’s beszélni fogsz 
nékem ugye azokról a’ szép tartományokról, mellye- 
k e t te megjártál ’s én csak atyám elbeszélései után

ismerek. Oh be szeretném tudni, miilyen máraz a’vi
lág a’ hol több emberek laknak együtt. Itt olly kiet
len olly magányos. Mig édes anyám élt addig csak 
jó volt, avval elvotlam, de mióta az is meghalt, ’s 
édes atyám még zordabb ’s kedvetlenebb, a’ termé
szet szépsége sem tudja vidámságra gerjeszteni való
mat. •

, Szegény lyánka elhiszem4 sajnálkozék Éváid, 
,hogy kietlen itt e’ magány neked, sem barátod, sem 
barátnéd. Jöjj el velünk ’s bennem mindent megle- 
lendsz. *

.Oh az nem lehet , atyám nem akar innen el
távozni , a’ nélkül pedig nem mehetek el. Maradj in
kább te itt, majd megmutatom neked kedves helyei
met , elmegyünk majd a’ szép tájékokat meg néze
getni ; én szeretni foglak tégedet mint testvéremet, 
maradj itt nálunk édes ifjú • ’s olly kérő, ellentáll- 
hatatlan pillantással tekinte az ifjúra, millyet még ez 
nem ismert.

9 Ne nézz reám ezen szemekkel édes Rizám, ha 
nem akarod, hogy lábaid elé essem. Inkább a’ leg
pusztább legkopárabb sziklán laknám együtt veled, 
mint e’ helyet nélküled elhagyni. Reá birjuk édes a- 
tyádat, hogy eljő velünk szép hazánkba, ott majd 
bemutatlak hölgyeinknek, hogy szerinted alkalmaz
tassák magokat.4

. Ne magasztalj annyira, mert majd elszégyelleni 
magam. Igen * mondá örömmel . majd nagy on kérjük 
édes atyámat, ’s a* te atyád is majd kérni fogja őt, 
’s együtt elmegyünk, el! el! Jaj! de édesanyámat 
itt hagyuk?* mondá nedves szemekkel .senki sem 
fogja majd ápolni sírját; istenem még sem mehetek el.

, Majd lakotokat elajándékozzuk egy ide való la
kosnak ’s kötelességévé tesszük, hogy a’sirra gond
dal legyen.4

. Óh az csak a’ kötelesség munkája lesz, en
gem a’ leányí szeretet, a’ háladatosság’s az édes em
lékezet vezetnek a’ sirhoz, ’s könyeimmel is öntö
zöm azt gyakran. Kedves anyám sírját még se hagy
hatom el..

,De hát mindig itt fogsz maradni ? később még 
is csak el kell innen távoznod. Jöjj el kedves Rizám 
szeress édes gyermekem, én is szeretni foglak téged 
jobban mint testvér testvért.

.Volt néked is jó anyád? óh ha az volt, ak
kor te is érzení fogod azt mit tesz egy anyát elveszteni.*

,Volt igen is , de én őt nem ismerém, ő korán 
elhala, ’s én anya ápolása nélkül neveltetém föl.4

. Engem ő nevelt. Óh csak volnék képes őt Ie- 
fösteni. Milly jó volt ő , mílly szelíd, milly engedé
keny , istenem ő korán elhalt. Nem én nem mehetek 
el innen. Maradj te itt, maradj itt Éváid, én ipar
kodni fogok kipótolni a’ mit elvesztél hazádban, vagy 
ugye azt nem pótolhatom, ki ? • tévé hozzá szerényen 
a’ leányka.
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, Lányka: ‘ feleié ssenvedéllyel az elfogult ifin , 

te egy világot alkotál bennem, melly még eddig 
ismeretlen vala előttem. Te egy hurt penditél meg 
keblemben, melly egész valómat átjárja. Honnan van 
az, hogy te ezen szavaiddal engem itt lebilincseltél? 
ártatlan tettetést nem ismerő lelkületed az , melly ke
délyemet annyira elfoglaló. ’S te szeretsz engem le
ányka , ’s te az nekem megmondod kévés angyali te
remtés ?6

. Hát olly nagy dolog az igazságot megmonda
ni ? Nálatok olly nagyba veszik azt ? Itt nem ismerik 
azt. Itt mindenik úgy beszél a’ mint érez. Vagy talán 
a’ ti megfogástok szerint illetlen volt tőlem azt meg
mondani ? *

, Kedves gyermek, ha volna is az megfogásom, 
milly fonák, hibás volna az. Nem ártatlan leányka, 
nem illetlen. Oh mi boldoggá tesz azengernet, ‘ ’s ez
zel átkarolva a’ leánykát szivéhez szoritá őt, Lásd 
édes Rizám én is szeretlek az első szerelem korlátlan 
szenvedélyével. Illyen teremtés volt nekem eszmém, 
mint te , illyet teremték agyamban nőmnek, csakily- 
lyen volt képes határtalan szerelmemet megnyerni! i

.De nézd munkák félbe szakadt, te segitteni 
jövél, tartóztatsz dolgomban, * mondá ingerkedő mo
sollyal Riza, ’s a’ horgot a’ vízbe veté.

így ölének ők együtt, boldogok egymásban mig 
a’ kosár telve volt hallal. Akkor megfogá az ifjú a’ 
lyánka kezét ’s úgy siettek lakjok felé, hol már az 
Öregeket reájok várva találák.

7.
Boldogsága a’ szerelmes párnak , arczokra volt 

vésve, 's az öreg Horst megelégedéssel nyujtájobb
ját oda a’ leánynak, ’s magához vonva szótalanul 
nézó egy darabig annak pirnló képét.

,„Mintha édes anyádat látnám kedves gyermek4“ 
szollá hozzá minden vonás ő tőle, ha külsőd olly 
másolatja az övéinek, lehetlen hogy szived is ha
sonló ne legyen azéhoz.444

. . 0  jó leány ** mondá az öreg Frank .. ’s csak 
az ő kétes jövendője nyngtalanitta, ha halálomról el
mélkedem ; most már sokkal könnyebben érzem ma
gamat , hogy tudom jövendőjét biztosítva. * •

,Ugye eljő most ön is velünk hazánkba öreg ba
rátom?4 kéré Éváid, ’s kezét megfogá Franknak, 
nyugtalanul szemébe tekintve, mintha abból akarná 
eleve kiolvasni a’ feleletet, , ’s nem hagy magunkat 
elmenni. Jöjjön el atyámként fogom önt tisztelni, ’s 
fő iparkodásom az leszen, hogy öreg napjait földe
rítsem.4

Tagadólag rázá az öreg Frank fejét ..Én itta- 
karék meg halni, ’s e’ szándékom erős. Vigyék el 
önök leányomat * * mondá fájdalmasan . .én úgy is igen 
kevés ideig élek már is leányom kétes sorsa nem fog
ja  nehezitni halálomat.**

Sírva borula a’ leányka édes attya keblére, 's 
zokogva feleié . Édes atyám ne küldj el magadtól, Én 
itt maradok melletted ’s csak erőszak vészen el me- 
lőled, azt pedig nem fogtok ellenem használni •

. .  A’ szükség parancsolja édes gyermekem , én 
nem tehetek egyebet. Mit cselekszel majd ha én meg 
halok. Te gyámoltalan ifjú leányka vagy, elveszesz 
itt magadban életvezér nélkül. * *

. Oh nem édes atyám. Ki segitne majd, ha be
tegségbe esnél, ’e ki gondoskodnék felőled ? óh én 
nem hagylak el. Ne kívánd azt tőlem, ha nem aka
rod , hogy magamnak adjam halálomat. * *

.. Fogadok én embert mellém, 's nem leszekén 
segítség nélkül édes leányom. * *

. Az bérlett lesz, s kötelességét hanyagon vég
zendő Nem én nem hagylak el. Minden parancsodat 
híven teendem, szemeidből kiolvasom kívánságod, csak 
ne küldj el magadtól * ’s ezzel letérdele előtte ’s ke
zét atyjának számtalan csókokkal fetézé.

. .  Kedves gyermekem * * mondá a’ legkeserübb 
fájdalom érzésével az a ty a  ’s reá borula ..M a
radj hát meilettem, jó istenünk nem fog tégedet el
hagyni , mert te se hadsz el engem. * *

Szótalanul halgaták a’ két Horstok az atya és 
gyermek köztti nemes vetélkedést, de szép érzésük 
nem engedé belészóllaniok, ’s vége lévén annak, szo
morúan tekinte félre az ifju s kiakara menni a’ szobából.

. No fordulj el tőlem jó ifjú * szóllitá meg Riza 
.ne haragudjál reám hogy gyermeki kötelességemnek 
eleget tettein. * ('Vége kiivelkezik.J

JíttéUszini napló.
Laborfalvy Róza k. a. több rendbeli hivatásai 

következtében jövő hó Íjén kezdi meg müutazását, 
’s elsőbben is Kolosvárra onnét Nagyváradra 's hai- 
deje engedi Debreczenbe is menend, miután az ot
tani közönségnek is eleget kívánna tenni több rend
beli onnét érkezett kérelmek következtében. Nem ké
telkedhetünk , hogy a’ nevezett várasok közönségei 
a’ művésznőt azon lelkesedéssel ’s megkülönböztetés
sel fogadandják, mellyet fényes tehetségei ’s magas
ra vívott m ű v é s z i  érdemei megérdemlik. Ezúttal 
említhetjük egyszersmind a’ t. közönség örömére hogy 
L Róza k. a. Lővve a’ bécsi udvari színház rendező
jétől itt létekor különösen felszólittatott ’s megkéretett 
hogy jövő év aprilisében a’ bécsi udvari színházat lá
togassa meg. A’ jeles művész, ki a’ színésznőt Po- 
kajakban mint anyja annyira megkedvelté ’s benne 
annyi tehetséget láta, tulajdon szavai szerint sze
rencséjének tartandja őt háza körébe fogadhatni, ígér
vén egyszersmind a’ szabad bemenetet valamint a'játék 
feletti észrevételeit közölni. Lehetlen nem örvendenünk 
ezen ajánlaton, melly Laborfalvy k. a bizonnyal azon 
mértékben tökélesitendi mellyet magas tehetségei *s 
kora megengednek. G.D.



17. Második HIRDETÉSEK nt
A’ Hazai ’s Külföldi »Tudósítások* ügyében.

Több rendbeli tudakozásra értesítésül azoknak, kik mindeddig előfizetni elkéstek, tiszte
lettel jelentjük, hogy e’ folyó 2dik félévi számokból még néhány teljes számú példánynyal tiszt* 
pártfogóinknak szolgálhatunk. Rendelhetni példányokat akár a’ cs. kir. postahivatalokon, akár a’ ki
adó tulajdonosnál Pesten zöldkertutezában 498 szám alatt

n nemzeti njság
szerkesztő 's Kiadó hivatala.

gT* M in d e n  ta n ító k , fe ls ő b b  in té z e tb e l i  ta n u ló k ,  
’s á lta lá b a n

minden mívelt olvasóknak ajánlható  /
Ilrgjclentek , ’s valamennyi pesti könyvárosnál kaphatók:

PROPYJLAEVMOK
A’ MAGYAR

P H I L O S O P H I Á H O Z .
IRTA

SZONTÁGII GUSZTÁV,
M. AC AD. L. TAG.

Nagy 8r. 294 lap. Fnom  velínen, kem ény 
táblába kötve 1 ft 40 kr ep. A ’ lelkes ’s mély 
elméjii szerzó az első könyvben a’ philosophia’ 
fogalmát, ág a it’s fontosságát terjeszti e lő ; majd 
az eddig alkalm azott módszereket (m elhodus), 
úgy valamennyi rendszereit (system a) is az ó 
és új világnak criticai vizsgálat alá vesz i, hogy 
mind ezekből azt az utat mutassa k i ,  mellyen 
egyedid lehetséges ezen , minden tudományt 
lelkesítő , ’s az é le tre , akár annak m agányos, 
akár köz viszonyait tekintve , irányadólag ható 
alaptudományt czéljának megfelelőlcg megálla
pítani. A’ második könyvben átmegy a’ legújabb 
philosophia históriájának criiicai előterjesztésé
r e ,  röviden kim utatja a’ philosophiánaknálunk 
való á llásá t, ’s egy magyar philosophia’ önálló 
fejlődése’ feltételeiről értekezik. Szerző minden 
mysticismus és homály’ ellensége az elvont tá r
gyat világos és határozott előadás által minden 
m ívelt olvasó által könnyen felfoghatóvá tenni 
igyekezett. (,2)

Miuden hiteles könyvárosnál találtatik:
R SCIlÉDEJLFEREIC:

I H a e t e t i c a '  E l e m e i
;tíudán, 1S39. n. $rét Lorilékba főzve 30 kr. cp. C9

T r a t t n e r  és K á r o l y i n á l  Pes'en.
megszerezhetők: fátok ezüstpénz.)

F É N Y  ES E. Magyarország Geographiája
I. II. III. IV. k ö te t, ára egy egy kötetnek 2 for. 
A z  Vdik kötet sajtó alatt \an .

ZSOLDOS 1. Nehány szó a‘ honni közbá
torságról 50 kr.

V A SV A R Y  G YULA Szakácskönyve, IC IS 
szakácsi Útmutatással 1 fr. 50 kr.

Vándor Szűnórái I. Em lékezet ltáliára.
II. Nápoly i Levelek 1 fr.

K A Z IN C Z Y  GÁBOR Ezer egy óranegyed 
40 krajezár.

M agyar és német Levelező könyv és ti- 
toknok 1 fr. 2 0 k r. (1)

Hirdetmény.
Ezen muukát készítettem: Ásványos víz bontás. En

nek Itat része van : I. R. Miképcn kell az ásványos vize
ket titkácsosan , chemice, megvizsgálni. II. 111. IV7. V'. 
II. A’ Magyar és Erdélyor*zági; Magyar és Erdélyül-- 
szágban divatban lévő Cseh és Németországi, ivó’ és 
fürdő savanyú ásványos vizek, tartalmaikra nézve titka- 
csosan, orvosi hasznaik tekintetében a’ tapasztalásként, 
megvizsgálva. VJ. R. Általánosan az ivó és fürdő sava
nyú és ásványos vizekkel miképt n , és mikor kell élni; 
és állaljábau az ivó és fürdő sa \an)ú  ásványos vizek
től, különb különbfele tartalmaikra nézve, micsoda .or
vosi hasznokat kell várni. M a g y a r  és É r d é l )  o r 
s z á g ,  minden Európai országok Közt leggazdagabb a’ 
savanyú és ásványos ivó és fürdő vizekben; 5s ezen .két 
Magyar honnak 13 millióm lakosa van; és még is már 
€ 0 0  esztendőtől lojjva mái napig nincsen Mag) árúi ci te
kezése kiadva a1 hazai orvos vizekről; a' hóimét követ
kezett az ,  hogy ezen hazákból külső országokra nagy 
költséggel szoktak úlazni esztendőnként savanyú és fürdő 
vizek végett; v. legalább itthon mind külső országi sa\a- 
nyú vizekkel élnek , drága pénzért, holott itthon minden
féle , olcsón találtathatnék. Végre, tudjak, hogy tavasz
tól fogva késő őszig a’ község lolyton folyvást az orvos 
vizekkel foglalatoskodik. Szükséges tehát ez a* munka ; 

,melly is írásban 4 8 8  ív , rézmetszett táblával, mellyen a’ 
vizsgálattá való edények vannak lerajzolva ; és más,nagy 
.táblán mind le .vannak az itLclőfordu'ó vizek tartalmaikká!,
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saamok altar, íratva, könnyű általláthatás, és összeha
sonlít hatás védett. Előfizetés két, azaz: 3 fort ezüstben. Uj
esztendőre készen leszen a’ munka. Az előfizetést bead
hatni nálam, itt Pesten a' képiró úlczábau, 331 szám 
alatti házban, v. Eggeuberger József könyvárosnál. Kü
lönben Debreczenbeu Csáthy Lajos; Egerben Plank Fér. 
és Zclenka; Fejérvárott Rader Alajos; Kassán llagn Ká
roly; Kecskeméten Szeles Sándor ; Komáromban Siegler 
Ai tál; Nagy Bányán Kibling József; Nagy-Váradon Fa- 
liczky prof. és Vári Olvasztó József; Pécsett Gundl, Wei- 
dinger Alajos, Weindinger János; Pozsonyban minden 
könyváron; Szegeden Grün János, Kibling József, Wim
mer és Liingcnfclder; Temcsváratt iíj. Polacsek Iguácz ; 
Veszprémben Vázsonyi István; Erdélyben pedig 1.1. Me
lles Sámuel prof.; és Marosvásárhelyen 1.1. Kapdebo Já
nos orvosdoctor; az előfizetésnek kezekhez vételekre; 
minden tíz példányra egyet kapándók ajándékban; vala
mint mások is kik akárhol az országban előfizetést szí
vesek lesznek kezekhez venni. Pesten, aug. 31. 183:).

Kovács M ihály Orvos Doct.

Kiadó szállás.
(2) Pesten a’ kerepcsi utón lő l íd ik  sz ala t

ti házban a’ magyar színházhoz közel vagyon 1 
szoba, konyha és i lóra istá lló ;— ismét 2 szoba 
konyha és 4 lóra istálló :— továbbá 1 nagy bolt
hajtásos magazinom, és 1 gabona töltő grnnári- 
nm sz. Mihály nap ra , > egy előbb is haszonbér
be kiadandó. Értekezhetni iránta ugyanott. (3 )

(1) Néhai Beregszászi Pál- 
nak9 a’ napkeleti nyelvek’nagy 
búvárjának s első nyelvtudósunk
nak következő két nevezetes mun
kája:

Über die Aehnlichkeit der hun- 
garischen Sprache mit den mor- 
genf(indischen ? nebst einer Ent
wickelung der N atur3 und man
cher bishero unbekannten Eigen
schaften derselben. Leipzig 179(1. 
( 2 14 lap n egyedretben.) es 

Versuch einer magyarischen- 
Sprachlehre > mit einiger Hin
sicht auf die türkische und ande
re morgenländische Sprachen.

Erlangen 1797. (288 lap nyol- 
czadre'tben.)

Megszerezhetők a’ H azai 
Külföldi Tudósítások' szerkesztő  
hivatalánál zöldkert ( Kohlba- 
cher) utczában 49S. szám alatt. 
Az elsőnek ára kötetlen 1 f. 24 kr. 
az utóbbinak 1 for. pengő pénz
ben.

Eladó szóló. A’ pesti kőbányai 
úgynevezett ö r e g h e g y e n  (Altgebürg) kelle
mes és hasznos helyen fekvő 7*1« fertályból álló 
igen jó mivelésben lévő , rajta egy alkalmas kis 
épülettel és igen könnyen ’s kevés költséggel al
kalmazható pi.ocze hellyel, úgy hozzátartozó kő
bányával ellátott s z ő 1 ő , szabad kézből minden 
órán eladó. —  A* megvenni kívánók bővebb 
értesítést iránta vehetnek Pesten, Z ö l d k e r t  
u t c z á b a n  (£ol;lbad)er * ©ojje) 49S sz. alatt 
a „ H aza i 's K ülfö ldi Tudósítások“ szerkesztő 
hivatalában. 3)

P é n z fo ly a m a t' . Becs, aug. 24én : 5 petes stat. kötelez. 
103; 4 petes stat. kötelez. 101}/8; 3 petes slat, 
kötelez. 815|s ; l839kistat, költs. 27U,r/ lc ; 2'/2 l!Ctes 
bécsvároei bankókat. 653]4.

Gabonaár Pest ;s más vidéki városink piaczin pozsony 
merője váltogatásban.

üiizii. Ké sz Rozs Ára«. Zab Kuk ,K. í.
Aiur. l'án Debror/.pn <10 80 70 60 50 .( 37 4li 35 7(1 65 SO 70

14en Umrlivár <12 SS 84 S( *70 lili 5 47 40 3(i 71 70 - —

Kian Arail SO — 65 (>5 — 3 —35 15 lili —

Kián Új-Herse - - 80 70 60 — — 2Ő —125 — (io l— —

Kian Temesvár - SO 7.1 «0 _ 48 — 35 '35 — lili 1 ~ —

Ill'll Haja - 03 80 70 50 50 — 47 — 34 — Ii7I- 50 —
17én IVos oo 80 80 75 68 65 65 —
1 Tán Kmiiároni 102 07 04 80 — — 57 48 4li 44 «2 OOI-- —
I'én Szcireil 00 8.7 70 — —— 50 — 50 72 - »70 —
I.ién Kürmiioz - - — — — — 00 Öli so 7<i 54 :>o - — —

Pesten,. aiig.26,27én pesti ni. 170 145 .25 .20 b§ 90 00 Síi lili 63

Dutiubizállús: aug. 2óén: 8' 1"G "'; 2Gán: ÍP 4 ' 6 '" ; 
27én: 9'8" 0 " ' ; 28án 9'3" 6'".

Budai loUjria: aug. 24én: 18. 21. 48. 82. 78-
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S z o m b a t  A u g u s t .3 1 n •Második félév.

Kibékülés et Geiser nél.
(ISége.J

Néma fájdalommal néze az ifjú a’ leánykára, 
’s kezet megfogva mondá , Fájdalmas ugyan itt ma
radásunk de én itt nem hagyhatlak. En is itt mara
dok veled ’s együtt ápolandjuk édes atyjádat. De ne
kem is szorongatja szivemet azon érzés hogy édes a* 
tyámat hadjam magánosán Dániába visszamenni. 6

.Kérjük meg öt édes Eváldom, tán ó* is itt ma
rad, ’s egy szép családot formálunk majd eggyütt. 
Oh ne félj nem lesz ám ott unalmas , ha mondám is 
elébb. Akkor még tégedet nem ismertelek; körödben 
perczenként fognak elmúlni óráim. Igen igen atyá
dat megkérjük, ’s ö is itt fog maradni. •

De családi viszonyai ’s öszveköttetései nem en
gedek , hogy minden rendelkezés nélkül gróf Horst 
elmaradhasson hazájától, ’s csak annyit igére meg az 
ifjaknak , hogy ezeknek végeztével vissza jövend. E- 
váld határzailan lön mit tegyen, elkésérje-e atyját, 
vagy maradjon mindjárt itt, az egyik részről fiuisze- 
retete ’s kötelessége ; más részről határt nem isme
rő szerelme korlátozók akaratját.

Különféle gondolatok tervek köztt keresek fel 
jókor utasaink nyoszolájokat hogy holnap idején út
nak indulhassanak.

8.
Egyike azon szép nyári napoknak tűnek fe l, 

melly Islandban igen gyéren mutatkozik , de illyen- 
kor a’ lég annál tisztább, mert az aether nincs kité
ve az aljasabb tájékok ’s emberlakta helyek kigőzöl
gései általi megronthatásnak. Az ég kéken is tisztán 
és majd nem  keresztül látszólag belsejéig mutat- 
kozék a’ sokféle kolossusi nagyságú hegyek ormain. 
Az éj hivessége lassanként elvonult, mennél jobban 
terjeszté ki a’ nap kelletről aranysugárait, mellyek- 
nek csak a’ jéghegyek bérczei tudtakegyideig ellent- 
alni, de ott is kimutatván mindig újra lövelt nyilai
nak erejét, azoknak legkülsőbb részét még is meg
olvasztó , ’s az olvadt részek, mint meg annyi mil
liónyi csillagok fényesitteítek, ’s gyönyörködteték az 
elkábult szemet.

Utasaink korán talpon voltak’s Frank vezérlete 
alatt útnak indultak. A' szép reggel befolyása követ
keztében vidáman indult a’ társaság, ’s még a’ két ö- 
regek is letették szótalanságokat ’s néhai észrevéte
leikkel meg toldták azoknak enyelgéseit. Egy ideig 
egy kies völgyben ménének, de később hegyesebb 
leve a’ tartomány. Mennél tovább mentek azon mor
gás, melly még tegnap csak halk volt, mindig na- 
gyobbult. Éváid szemei úsztak a’ gyönyörben, néha 
megállapodott 4s keresztbe tett kezeit kebléhez szo

rítva kiálta fel: „Oh szép természett, oh isten nagy 
mive.“ Riza mellette mene ’s beszélgetésével meg 
jobban felvidittá az öröm itas ifjút, ki csak a’ jelen
nek élt Elbeszélte ez más tartományok sajátságait ’s 
népeit. A’ leány élénk figyelemmel hallgató az ifiut, 
’s szívok mindig jobban szövődött öszve, a’ leánya’ 
férfiban szép tapasztalásait ’s előadását a’ férfi a’ le
ányban könnyű felfogását ’s alapos észrevételeit cso
dáié. így tölt el délelőttjök. Ebédjüket egy szép völgy 
kezdetén költöttékel, s nem sokáig pihenve tovább 
meutek. Mennél közelebb ménének utazások czéljá- 
hoz annál lejtősebb ’s annyival könnyebb volt mene
telek , de a’ hatalmas zugás, mellyet a’ Geiser oko- 
za alig engedé őket beszélni. Szótalanul mentek te
hát egy pár óra hosszat. Fáradlan és tikkadlan érkez
tek est felé azon helyhez, honnan már a’ Geisert e- 
gész pompájában láthaták.

Le rhatlan volt az a’ mit az ifjú gróf érzett, mi
dőn e’ világ nagy csodáját látó keble a’ legnagyobb 
elfogultságban volt, nem tudta sirjon-e vagy örüljön 
csodálkozzék-e vagy borzadozzon , különféle érzések 
váltók föl egymást föl szivében , ’s bálványként álla
podok meg a’ nagy jelenet látásánál.

Borzasztó magasságra szőkék föl, körülötte sok 
kissebb ugyan oily nemű vizszökésektől , mint szol
gáitól környékezve, a’ Geiser. Csepjei a’ magasság
ban a’ lemenő nap sugárinai gyémántoknak látszanak 
’s irtóztató erővel rohanónak azok ismét vissza med
rükbe, így játszva örökkén tartó nagyjátékokat. A’ 
föld állatok rengett, ’s a’ forrás közelében olly fojtó 
kénkőszag érte orraikat, hogy ott igen kevés ideig 
álhatók ki. Csak mozdulatokból utasainknak lehete 
meglepetésüket magyarázni, mert fölkiáltásaik a'nagy 
zudulás miatt a’ légben elvesztek. így álltának ők ; 
még Frank és leánya, is kik számtalanszor látták e’ 
természet müveit elfogulva tekintének a jelenetre.

Holnapra halasztva bövebbi vizsgálódásokat fá
radtan dőltek le a’ forrástól meglehetős távolságnyira 
utasaink a’ magokkal hozott ágyinemükre.

Csak néhány órát szentele a’ társaság pihenés
re , melly különben is a’ folyvást tartó moraj miatt 
nem igen nyugodalmas volt, lliza volt az első ki fel- 
serkene nyughatatlan álmából ’s fölkeltvén Eváldot, 
együtt mentek a’ szemlelátására, mellyet a’ reggeli 
tiszta levegő , ’s a’ feljövő nap sugári még szebben 
világítónak. A’ mennyire lehetett közelitének a ’ for
ráshoz, de annak forrósága miatt csak'hamar el kel
lett azt hagyni ’s csak messziről volt nekik engedve 
tekinthetésének élvezése. A’ leányka ismerte a’ tájé
kot , ’s szótalanul bár de még is éríve egymást a’ 
szerelem titkos beszédje által járta be Éváid azt an
nak kalauzolása alatt. Néhány tájképét le is vévé az
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ifjú e’ szép szentének, ’s vidámon térték vissza ebéd 
tájban a’ kirendölt helyre. Illyésekkel töltek el uta
saink a’ szép napott ’s fáradtan dőltek le estve a’ ter
mészeti nyoszolára, holnap vissza indulandók.

9.
Sűrű köd fedé az egész terme'szetet Kedvetlenül in

dult útnak a’ társaság. Az öreg Frank vigyázatra in- 
té őket, mert illyenkor felre tett lépés eletet koczkáz- 
tatja a’ menőnek. így mentek egy darabig. Az ut jó
nak látszott, ’s kezdettek már feszült keblöket, mely- 
lyek eddig a’ nem szollhatás miatt magokba zárkozás- 
ra voltak kénszeritve, egymásnak kiönteni, midőn E- 
váld ifjúi könyelmüségével el feletkezven az intésről 
egy kis plánta vizsgálására, melly lába előtt alig e- 
mele ki fejet a’ földből, megállapodott. Mire fölte- 
kint' tt az előtte valókat a’ köd miatt már nem látta, 
’s csak lépteiket hallá. Utánnok iramodott tehát, de 
a’ járt utat eltévesztvén , rémittő ijedtség kiáltással 
egy hegy csúcsáról a’ mélségbe zuhant.

Leírhatatlan volt rémülásök vándorainknak, mi
dőn a’ kiáltást hali; k, ’s Riza ki éppen vissza lépett, 
az ifjút inteni, hogy a’ többitől el ne maradjon ak
kor ért a’ helyhőz, midőn Éváid a’ hegyről legördült 
A’ rémitő ijedtség és fajdalom elszorittá keblét, ’s 
hangos sikoltással rogyott ájulva öszve. Az alatt oda 
érkeztek a’ többiek is, ’s a’ szerencsétlen atyát áju
lása tartá fönn , hogy fia után nem rohant a’ mély
ségbe. Csak Frank és Steen tárták meg lélekjelenlé
tüket ..I tt hamari segítség szükséges ha reménylhet- 
jük szabad itását * * monda az elsöbbi , ..vedd elő a’ 
köteleket csomodbul Steen ’s kösd körülem és eresze
tek a’ mélységbe; még érzek annyi erőt bennem, hogy 
vagy megszabadítom az ifjút, vagy magam elveszek 
véle. ‘ * Az hirtelenséggel meglőn , ’s Steen az inas 
segítségével az öreg Frankot a’ mélységbe ereszték.

Vigyázva, hogy valamibe meg ne üsse magát 
ereszkedék le Frank a’ völgybe. Reménysége az ifjút 
életben találhatni, ha bár nem is sebhetlen, mindig 
nőt midőn látá hogy a’ hegyoldal nem sziklás, ha
nem csak kemény ’s néhol füves és bokros. Mintegy 
30 ölnyire lehetett, midőn Iába a’ földet éré, ’s o- 
da nem messze a’ vérében fekvő Éváldott megpillan- 
tá. Ekkor háromszor megrántá a’ kötelet, mert még 
a’ folyvást tartó Geiser morajjá miatt nem volt olly- 
messziről halható a’ szó, hogy fölkiálthatott volna, 
s lebontakozva fékjéről oda sietett az ifjúhoz. Örömé
re csak ájultan leié a z t, ’s egy kis ott folydogáló 
patakocska vizével meglocsolván magához hozá az if
jút. ..Istennek hálá, hogy étéiben van ön, jöjjön 
siessünk megnyugtatni az oda fentt lévőket • * ’s ez
zel oda segitté Éváldot a’ kötélhez ’s azt egy ölnyire 
végétől derekán körül köté, magát pedig annak leg
végéhez. , Ön olly fáradtnak látszik édes Frankom4 
monda az ifjú ,jobb lesz tán várni egy kissé, mig 
juüban magához tér4 .. Ne tartson attól ön nem szo

katlan előttem az ut** ’s jelt ada a’ felyebb huzhatás- 
ra a’ fent lévőknek.

Felén lehettek veszélyes utjoknak, ’s Frank kö- 
telekje feloldzodék. Ő egy darabig kezével erőssen 
tartá magát, de ereje hanyatlani kezdett. Éváid nem 
segíthetett rajta, mert az előre látó Frank jóval fely- 
lyebb köté ő t, hogy történhető szerencsétlenségre ö 
is véle el ne vesszen, ’s csak szavaival igyekezett 
azt serkenteni, noha bár hasztalan, felfelé kiáltva a’ 
fentlévőket sebesebb húzásra nógatni.

..Nem lehet már tovább, ’s mintsem hogy ön
éltét is koczkáztassam, önkint eleresztem e’ kötelet. 
Köszöntse gyermekemet a’ jó Rizát legyen neki test- 
vérje, ’s szeresse őt, mert megérdemli. Édes atyá
nak pedig mondja meg, én néki éltét keserittém meg, 
de tán ki lesz békülve, ha megtudandja, hogy fia él
tét megmentve, áldozat érte én tévék. • • ’S ezzel a’ 
kötetét eleresztve, ’s még egy . .isten hozzád ** ot 
kiáltva a mélységbe omlott. Éváid ájultan huzaték 
fel a’ magasra.

Meredten néztek Steen és az inas eleinte holtnak 
vélt ifjúra, ’snemtudák, mit cselekedjenek. Lenem 
mehetett az öregért senki, mert egy sem birá a’ tes
tet felhúzni, de észrevévén hogy az ifjú éltének je
leit adja, annak élesztéséhez fogtak. Nem sokára fel 
is veté az szemeit, ’s körültekintve felugrott, ’s új
ra a’ mélységnek mene, hogy a’ két másik alig tud
ta erővel őt megfogni , ,  Szóljon a’ gróf az istenért, 
hol van Frank, ’s ha lehet segítségére megyek44 ri- 
mánkodék az öreg Steen.

,Ö  oda van, ’s értem feláldozd a’ legritkább 
nemes lelküséggel életét, óh hadjatok , hadjatok en
gem is meghalni! 4 ’s a’ kétségbeesés erejével kiaka- 
rá magát fejteni társai kezei közül, mig a’ nagy el- 
vérezés következtében, melly újra özönnel jött sebe- 
sitet fejéből ájulásba esett. Határozatlanul álltak a’ 
két férfiak. Szivök el volt fásulva a’ rémittő szeren
csétlenségen J előttük három ájult, ’s nem tudák mely- 
lyiknek ápolására siessenek mindeniket féltették é- 
letre hozni.

Mig Steen az ifjú sebeit kötözé, addig az inas 
az öreg grófot ápolá. Rizát nem merték bántani, ’s 
inkább ezen állapotában akarák őt tovább vinni ma
gokkal, ismervén atfyahozi kimondhatlan szeretetét, 
féltek, hogy valami szerencsétlenséget követ el ma
gán ha megtudandja annak sorsát.

Az öreg gróf magához jött, ’s megpillantván 
Sfeent fia körül ö is oda tántorgott ’s az ifjút nem 
sokára eszméletre hozák. 0  olly gyönge volt, hogy 
alig tudott szóllani, ’s csak egy háladatos nyugtató 
pillanatot vetett édes atyjára. Ekkor ötlött eszébe a’ 
grófnak Frank ’s nem látván azt nyugtalanul körül
járó pillanati kérdőleg ismét Éváid arczán állapodtak 
meg, ’s még kérdését alig tévé meg, midőn az a’ 
legkeseriibb fájdalom mély hangjával srakasztá félbe.
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, Ő áldozatja leve nemes lelküségének, ő öszvezúz- 
va fekszik a’ hegyaljánál.4

Oh ez sok 444 monda könnyes szemekkel az 
öreg ,„ s ő elveszett 5 hogy történhetett az m eg?4,4 
De az öreg Steen nem engedd hogy Éváid szolljon, 
ne hogy ártalmára essek.

„  Frankot a' mélységből(( így szála ő ,, mind 
hogy az ifjú beszédéből következtetve ő öszvezuzva 
van;nem lehet felhozni, tehát azon legyünk, hogy 
leányát addig nyugtassuk meg hollété felől mig haza 
érünk , ’s ott azután megmondhatjuk a’szerencsétlen 
esetet, ’s erre legjobb mádnak gondolnám azt, ha 
azt mondanák neki, hogy édes atyja előre elsietett a’ 
szükséges rendeléseket a’ sebesült ifjú elfogadására 
megtenni, ’s a’ társaság kalauzolást ő reá bízta.44

Ezt a’ többiek is helyben hagyva siettek egyes 
erővel a’ leánykát magához hozni, melly megtörtén
vén , nem kevés fáradságokba került a’szerető leány
ka szivét megnyugtatni hogy Éváid minden nagy ve
szedelmen túl van, ’s édes atya elör.e elment, de e- 
zen utolsá is valószínűvé válván előtte, megnyugodott 
’s gondos ápolással mene Éváid nyoszolája mellett, 
mellyet faágokbál öszve csinálván vitték Steen és az 
inas.

Csak lassan ménének előre a’ kettősen fárad
ságos utón vándoraink, ’s az éj eljöttével még jáltá- 
va voltának a’ jáltévő szállástál. Nagy fájdalmak köztt 
tölté el a’ társaság, de különösen Éváid az éjszakát, 
’s itt ismeré meg igazán kedvese gondos ápolását ’s 
türelmét nem vesztő kedélyét; néha kéz szorítással 
hálálta meg azt, midőn ez sebbekötésével vesződött, 
’s kéré őt a’ nyugalomra, mig ez nem álhatván to
vább ellent, mellette rogyott öszve az álom erejétől 
elkábitva.

10.
A’ maga egész pompájában tűnek fel a’ nap, ’s 

az utasokat a’ tovább menetre ébreszté Csendesen me
ne a’ társaság, ’s mindig komolyabb lön annak min
den tagja. Csak Riza volt vidám mert ő még nem tu- 
dá veszteségét. Még est előtt elértenek Frankszállás
ra , ’s midőn Riza nyughatatlanul kérdezősködék a- 
tyja után, csak akkor meré Steeu neki annak ha
lálát elmondani. Nem képes toll az árva leányka ré
mitő fájdalmait leirni. Erővel atya sírjához akart fut
ni ’s a’ legszörnyübb kétségbeesés vonaglásival dőlt 
az őt tartóztató karjai közé.

Több napokig tartott félelmek köztt Riza sorsán 
tölt el idejük az utasoknak Frank szálasán, mig ifjúi 
ereje ’s a’ gondos ápolás magához hozák Rizát, ’s 
alig érzé magát Éváiddal együtt elég erősnek a’ többiek 
nógatására el hagyá e’ fájdalom tellyes, de még is 
kedves lakhelyét ifjúi korának ’s egy szép reggelen 
anDya sírjától egy kőnyes búcsú után a’ többiekkel 
együtt útnak indult.

Raikiavikig az öreg Steen késéré őket, ’s még” 
a társaság ott létekor visszament Frank szálasára, 
rövtd éltét azon a helyen befejezendő. Megigéré 
nyugtatásául mindnyájaknak, hogy ha képes leend , 
az öreg Frankot a’ mélységből felhozhatni azt meg- 
teendi ’s neje mellé temeti ellenkező esetben egy em
lékoszlopot állítaná a’ vészes helyen örök emlékeze
téül a’ nemes lelkű férfinak.

Nem akartak utasaink Islandban, melly olly szo
morú jeleneteket ébreszte keblökben, tovább tartóz
kodni. Legelső hajón honokba mentek., hol nem so
kára Evald a’ kellemfeli Rizát nejévé tévé ’s a’ sze
rencsétlen eset napját a’ Geisernél minden évben ün
nepélyesen megülték. W ayy Antal.

A‘ spanyolod chavactere.
Ha jelenleg Spanyolország felett vita történik; 

többnyire mind a’ két fél hibáz, miután mindkettő a’ 
többi európai nemzetekhez arányosítja azt.—A’ spa
nyolok keresztelt arabok , ’s még most is meglátszik 
rajtok a’ durvaság bélyege. A’ cantabri, carthagori, 
római vendinek vegyült vére, melly a’ spanyol ere
iben foly egészen más vér.ük együtt véve gyakran mun
kásak, lomhák, ’s büszkék. Montesquieu többi köztt 
igen jól mondja : minden lomha nemzet büszke, mert 
az melly nem dolgozik, magát azok felett hiszi len
ni, mellyek dolgoznak. A’ spanyolok , ön magok i- 
ránt legelfogultabbak , j o g r ó l  és kötelességről egé
szen más képzetök van mint nekünk. A’ spanyolnak 
függetlensége csak szabadságát korlátozza Mit érnek 
a’ politicai jogok olly embernek, ki azokkal mitsem 
gondol, ’s ki életét kényelemben tölti. A’ spanyolha 
ellenséggel találkozik két szava van : ölj vagy meg
halsz.— Ezen character olly mélyen a’ spanyol léle
ké, hogy belőle ha akarna sem vetkőzhetnék ki. A’ 
kik magokat ssabadelvüeknek mondják, többnyire a 
legkegyetlenebbek szolgáik iránt.

Ha egy részről kegyetlenséget ’s durvaságot le
lünk a’ spanyol characterében , más részről gyakran 
mondhatni gyáva ’s félénk. Ha egyik fél például a* 
harczban győzedelmeskedik; a’ győző fél nem tartja 
érdemesnek a’ megfutamodó ellenséget üldözni; meg
áll azon helyen, a’ hol győzedelmeskedék, hogy ott 
a' felett guitarreja mellett énekelhessen, ’s úgy véle
kedik, hogy ha ma nem is foglalhata el egy várost, 
rá ér holnap vagy holnap után vagy tiz év múlva is.

Spanyolország politicai férfiai a’ katonaság hi
báiban osztoznak; a’ Iegszorgósb körülmények köztt, 
hasztalan dolgokkal és sóhajtásokkal töltik idejöket, 
’s ritkán tudják magokat idején feltalálni. Kérdés e’ 
szerint buták-e vagy lomhák? nem ők spanyolok, ’s 
nem lepetnek meg az események által úgy mint a’ 
többi európaiak; ’s azokat gyakran kifejlődni hagy
já k , hogy annál könnyebben munkálkodhassanak.— 
A’ mostani zavarok Spanyolországban nem a’ tömeg,
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üanem egyesek szüleme'nyei. A’ spanyol ne'p sokkal 
részvétlenebb , mondhatni közönbösebb , hogy sem ő 
a’ ráhajtás nélkül fegyvert tudna fogni más érdekű
ben. ’S ha a’ háború végződni fog, bár mellyik le
gyen a’ nyertes, rá nézve az mindegy, csak kényel
mesen folytathassa hajdani élet módját.

Chateaubriand.

E g y v e l e g .
K ü l ö n ö s  e l ő í t é l e t .  Szicziliában a’ nőszü

lésekre nézve azon különös előítélet uralkodik, hogy 
a’ májusban köttetett szerencsétlen — ’s ez annyira 
általányos és megrögzött, hogy a’ legszegényebb szi- 
cziliainő sem hagyná magát rábiratni, akárinelly her- 
czeghez is azon hóban férjhez menni.

N a p o l e o n  az  á l a r c z á s  b á l b a n .  Napo
leon egy tánczvigalom alkalmával ismeretlenül akart 
maradni, ’s erre nézve olly álorczát vön fel, melly- 
ben senki meg nem ismerheté. Eleinte még csak jól 
ment, de csak hamar mindenkitől nevénél szolitatott 
Háromszor négyszer is át öltözék ; itiitsem használa, 
mert mindenkor ráismerének. Nem állhatván tovább, 
felszolitá a’ mellette állót, vajon mijeiről ismernének 
rá. „Felséges uram — feleié a’ kérdezett—eleinte sen
kinek sem juta az igaz eszébe kegyedben Napóleont 
keresni, de mihelyt hátra veté kezeit azonnal szájról 
Szájra ment: a’ vcsászár, a’ császár.^—Napóleon
nak t.i. legkedvesebb állása ez volt, ’s annyira ter
mészetévé vált, hogy minden egyéb állásoktól^ meg 
lehete különböztetni.

A ’ k é t k a r ú  hal  ’ s a ’ j o u r n a l i s t á k .  
Mulattató a’ journal czikkeknek egy havrei hir felet 
különböző előadásit olvasni, melly mint alább kisül, 
egészen alaptalan. — Havre: Itt két halszárnyu hal fo
gatott 5 mellyek úgy néznek ki mint emberkarok.— 
J. d. Débats; Havreban egy hal fogatott, mellynek 
két ember-kara van.—Voleur: Havreban nevezetes
ségkép jelelenleg láthatni egy eddigelé egészen isme
retlen halat , melly két karú ’s észrevehetőig ember 
kéz nyomait hordja magán.—Frank. Journal; A’ múlt 
hóban Havreban általányos zavar uralkodók. Egy ha
lász egy halat fogott, melly emberi ábrázattal ka
rokkal s kezekkel bir. Ezen halat Párisba szándék 
vinni.—Hamb levelező, Havre apr. 6kán: Tegnap 
eddigelé ismeretlen hal ment a hálóba, mllye töké
letes emberi alakkal hir, egyenes állásban uszék *s 
„jaj nekem“ et kiáltoza, midőn partra szállt.—Bos- 
si hirlap; Nehány halász egy havrei lap szerint meg 
eddigelé egészen ismeretlen halat fogott. Az állat fe
je hasonlít a’ majoméhoz, kétkarú ’s jól alakított ke- 
zu. A test hátusó része egészen hal a.aku. Ötödfél 
lábnyi hosszaságu ’s szokása szerint felső részét a’ 
vizen felül tartja.—Sp. hirlap : Havrei lapok apr. 6ról 
jelentik , miként az altioni püspök egyházi megyéjé
ben egv szeg ;ny jámbor halász eddigelé ismeretlen 
T - "

négy kam ’s emberfejü halat fogott, mellynek pénz 
érti mutogatására engedelmet is nyert, ’s igy az ég 
irgalmasságát rá is kiterjeszté ( ! ) Oestr Beob. Hav
reban ,Francziaországban egy négy karu’s kisemberle- 
jü hal fogaték. Mennyi csudát mutat elő a jelenkor 
— Elegante Zeitung : A’ Freihafenban Francziaország- 
ból jelentik , hogy Havre társalgási köreiben jelen
leg sokat beszélnek egy halról, nnlly átmeneteit kép
zi az emberre.— Augst Alig. Z e i t u n g :  Havreból 
( magányos tudositások szerint) több lapok nagyon 
hibásan egy csoda hal fogatásáról szólnak. Ezen tu
dósítás legelsőbben is egy itteni opositio lapjában jött 
ki gúnyul az ezúttal megválasztatott Poisson (hal) 
nevű követre, ki mindenesetre igen hidegvérű.

A z o k o s  e l e f á n t .  Egy angol kisvárosban 
egy elefánt a’ többek köztt azt a' mesterséget is meg 
teve, miszerint gazdájának az ujjúról a’ g}ürü leve- 
vé ’s ügyesen ismét helyére tévé. Egy gazdag an
gol lordnak igen megtetszék ’s magán is megakar« 
vánf próbálni, egy pompás gyémánt gyűrűt nyujta 
neki oda. Az elefánt azt is ügyesen levevé , egész 
méltósággal, ’s tetszéssel megnézé, annakutána pe
dig szépen lényeié.

K ü l ö n ö s  a j á d é k o k .  Victoria angol király
nő közelebb két különös ajándékot nyert. A’ somer- 
seti haszonbérlők ő felségének liz mázsát nyomó rop
pant sajt tömeget , ajánlónak. Egy angol faluban la
kó igen éltes asszony azt álmodó hogy kedvencz 
macskája Victoria királynő koronázása napján hár
mat fiadzik. Az álom valósult ’s a’ parasztnő az e- 
gyik macska fején még kir. koronát is látni hive. 
Ezen állatocska szépen bepolyáztatva ezen czimzet 
alatt: ,,A’ királynéhoz Lunnunba“ elküldeték. Sokáig 
mit sem halla az asszony macskája el vagy el nem 
fogadtatása felől; de kiírhatni le örömteljes elragad
tatását , midőn nehány nappal ezelőtt kunyhójába egy 
levél tétetik le , a’ királyi czimmel. A’ levél Victo- 
riátói jőve, ’s azon nevezetes tudósítást közié, mi
szerint Puss szerencsésen megérkezék ’s a’ cziezus- 
kából macska Ion. A’ levél valódisága tanúságául két 
ötös banknota volt hozzá mellékelve.

A’ s e 11 e r i. vi z .  Limburgtól három órányira 
a’ Rajna mellékén a’ frankfurti utón fekszik S e l 
t e r  falu 5 forrása által nevezetes az égés világon. 
Híre már a’ lßdik század óta íolyvás él ’s neveke- 
dik. Ezen forrás a’ nassaui kormánynak évenként
100,000 tallért hoz be, mert évenként belőle a’kül
földre három millió palaczk küldetik szét. A’ merítés 
octobertől martiusig éjjel nappal folyvást tart ‘s a’ hoz
zá rendelt merítő lányok alig távoznak tőle. A’ sel- 
terviz közvetlenül a’ forrásnál úgy áll a’ meritethez , 
mint az eredeti remekmű a’ szilány fordítóshoz. Mi
nél forróbb a’ nyár, annál nagyobb élvet nyujt. Ezen 
vizet Themsetől a’ Nevaig Gangestől a* Laplata fo- 
lyoig, Cantonban ’s Peckingben mindenütt isszák.
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A" Hazai ’§ Külföldi »Tudósítások* ügyében.
Több rendbeli tudakozásra értesítésül azoknak, kik mindeddig előfizetni elkéstek, tiszte* 

lettel jelentjük, hogy e’ folyó 2dik félévi számokból még néhány teljes számú példánynyal tiszt- 
pártfogóinknak szolgálhatunk. Rendelhetni példányokat akár a’ cs. kir. postahivatalokon, akár a’ ki
adó tulajdonosnál Pesten zöldkertutczábau 498 szám alatt

«' nemzeti n jsvy
»zerkcszto ’s kiadó hivatala.

fT  Minden tanítók, felsőbb intézetbeli tanulók, 
’s általában

minden mívelt olvasódnak ajánlható /
Megjelentek , ’s valamennyi pesti Könyvárosnál kaphatok :

PROPYIjAEVMOK
AT MAGYAR

P H I L O S O P H I A H O Z i .
IR T  A

SZONTÁGII GUSZTÁV,
M. AC AD. L. TAG.

Nagy Sr. 294 lap. Fnom  veim en, kemény 
táblába kötve 1 ft 40 kr ep. A ’ lelkes ’s mély 
elméjii szerző az első könyvben a’ philosophia’ 
fogalmát, á g a it’s fontosságát terjeszti e lő ; majd 
az eddig alkalmazott módszereket (m ethodus), 
úgy valamennyi rendszereit (systcm a) is az ó 
és új világnak critical vizsgálat alá veszi, hogy 
mind ezekből azt az útat mutassa k i , mellyen 
egyedül lehetséges ezen , m inden tudományt 
le lkesítő , ’s az é le tre , akár annak m agányos, 
akár köz viszonyait te k in tv e , irányadólag ható 
alaptudományt czéljának megfelelőleg megálla
pítani. A’ második könyvben átmegy a’ legújabb 
philosophia’ históriájának critical előterjesztésé
r e ,  röviden kim utatja a’ philosophiánaknálunk 
való állását, ’s egy magyar philosophia’ önálló 
fejlődése’ feltételeiről értekezik  Szerző minden 
mysticismus és homály’ ellensége az elvont tár
gyat világos és határozott előadás által minden 
m ívelt olvasó által könnyen felfoghatóvá tenni 
igyekezett. (2 )

Minden hiteles könyvárosnál ta lálta ik  :
D 8C11EDEL FEREHC:

n i a e t e t i c n '  E lem ei*
B udán, 1839. n. 8rét borítékba fűzve 30 kr. cp. GO

T  p a t t  ii e r  é s  K á r o l y i n á l  Pesten.
megszerezhetők; fátok ezüstpénz.)

F E iX y’ES E. Magyarország Geographiája 
I LI. il l.  IV. kö te t, ára egy egy kötetnek 2 for. 
Az Ydik kötet sajtó alatt van.

ZSOLDOS / .  Néhány szó a’ bonni közbá
torságról 50 kr.

V A SV Á R Y  G YU LA  Szakács könyve, 1618 
szakácsi útmutatással 1 fr. 50 kr.

Vándor Szthiórái I. Emlékezet Itáliára. 
II. Nápolyi Levelek 1 fr.

K A Z IN C Z Y  GÁBOR Ezer egy óranegyed 
40 krajezár.

M agyar  és német Levelező könyv és ti- 
toknok 1 fr. 2 0 kr. ( 1)

Kiadó szállás.
(3 ) Pesten a’ kerepesi utón 15l4dik sz alat

ti házban a’ magyar színházhoz közel vagyon 4 
szoba, konyha és 4 lóra istá lló ;— ismét 2 szoba 
konyha és 4  lóra istá lló ;—továbbá 1 nagy bolt
hajtásos m agazinul«, és 1 gabona töltő granári- 
um sz. Mihály n ap ra , vagy elébb is haszonbér
be kiadandó. Értekezhetni iránta ugyanott. (3}

Pénzfolyamai: Bées, aug. 27én : 5 petes stat. kötelez. 
108; J|4, 4 petes sfat. kötelez. 1 0 t ' |4 ; 3 petes 
stat. kötelez. S l 5̂ ;  1839ki stat, költs. 270; 2 '/2tp€- 
tes béesvárost bankóköt. 653]4.

Gabonaár: Pesten, aug. 3l)án pesti mérője, vá ltógaras
ban : tisztabuza 165— 140; kétszeres 125—110; 
rozs 1 0 6— 95; árpa 88 — 84 ; zab 65— 60; ka 
koricza 130 — 125 ; köles 110; köles-kása 240.

Dtifiavizdllás: aug. 29én : 8' 10" 9 '" ;  3üán :8 ' 5 '0 ' "  ; 
3 lén: 8' o " 6 " ' ;



Moni term esstm ény áru
e z ü s t  p é n z b e n ,

a’ János fejvételi pesti vásárban augustus 29kén 1839.
írt | ki Irt j ki

1 tói ig
Gyapjú', egy nyirésü egész . . •

. . . . finom mázsáj; 135
l
] - 138

,, nemesített finom • * * ilO" 1“ 117
,,  egy nyirésü középszerű 6o 1“ 96
,, közönséges . . • . • *— [ 48 58
., két nyirésü finom téli.  — 
,, középszerű . . . . .

j 65 — 60 —
| 50 — 64 —

„  közönséges . . . . .  — 1 38 — 47
„  finom nyári . . . . .  — [ 54 — 62 —
,, k ö z é p s z e r ű ...................... — I 48 — 52 —
,, közönséges . . . . .  — | 40 — 44 —
„ báránygyapju . . . . . . 50 — H6 —
„ b ő r g y a p j u ................................. I 6o — 150 —
„  t i m á r g y a p j u ........................... 1 37 — 48 —

bánáti kézmos. . . .  — ! 38 — 45 —
>> Z igara , erdélyi . . . — 1 — — — —
,, . . . — úsztatott • — i 32 — 38 —
,, magy. juhgyap. kézmos. . — 26 — 29
yy . . . .  úsztatott . — 1 23 — 28 —
„  feketegyapju . . . . .  — — — — —
,, sz í ic sg y ap ju ......................— — — — —

D o h á n y:  debrői Iső faj mázsája 18 — 22 —
,» . . — 2i k— . . .  — 14 — 16 —
yy • * . “ * 3ik — . . .  * 6 — 8 —
yy dcbreczeni Isö faj . . .  — 10 — 11 —
>» • ♦ 2ik . . .  — 8 — 9 —
y, . — . 3ik — . . .  — — — — —
„ pécsi . lse  faj . , — — — — —
yy — . . 2ik — . . .  — — — — —
„  — . • 3ik — . . . — — — — —
yy szegedi lse  faj .  . . — 11 — 13 —
u  — . 2ik . . .  ” 8 — 9 —
»> • 3ik . . . 4 — 5 —

B o r :  tokaji aszú . .  . egy álalag 40 — too —
,, ménesi — . . .  — akója 25 — 80 —
,, budai veres ó . . — — 6 — 10 —

i w — Új . . — — 3 3o 4 —
,, — fejér ó . . — — 6 — 8 —
r> —  uj . . — — 3 3o 4 24'

pesti kőbányai o . — — 6 — 10 —
„  — . . . uj . — — 3 24 4 30
„ hegyi te jer es veres o . — 6 — 15 —
„ — — « — u j .  . — 3

36?
5 —

r, honi fejér es veres .  . — 2 3 _
\BorAö: veres . . . . .  mázsája 13 — 14 —

>, • fej é r ...........................— 15 30 16 _
Borszesz: 32—35 grád. . , giádj; — 20 — 23
P álinka  /gabona  . . . . . akójs. 6 — 6 45

jr . , seprű és törköly . — 8 24« 91
,, . . bánáti szilva . . — 8 - 10 _
,, . . szerémi . . . .  — 10 3()l 12 _

P isk o lc z : rozsnyói . . . mázsája 11 — 12 _
„ . . l i p t ó i ......................— 11 — _ _

M é z :  bánáti fejér . . . mázsája 20 — 22 —
„ — sárga........................ — 10 — 2l> _
^  =; bürnä • • • » — 14 — — —

M é z :  — darabos . . . .  __

Irt 1 kr|  
tói

frí I kr.
!

1 _ _ _ |
,, rozsnyói . * . . . .  — _ . 1

V iasz  : rozsnyói sárga . . .  — ; 76 _ 78
yy bánáti . . . . . . .  — í 7o 77

Z s í r :  disznózsír . . . . .  — ‘ —̂
V a j:  tehenvaj . . . . . .  — ! _ 1- _
S z a lo n n a : ......................................— 1 1 5 12 16
H á j : ................................................ —
S z a p p a n : szegedi . . . mázsája 13 - _

„ debreczeni ......................  — 1 16 ___ ____ , —
F a g g y ú :  olvasztott . . . .  — i 18 . 20 24

„ gümböczb. (in Wammen) — ! 18 30 19 —

^  olvasztallan rúdban (in Slangén) 
E n y v : asztalosenyv finom . mázsája

! 15 15 36
i 23 30 25 —

S z i lv a :  a s z a l t ............................— i 7 15 7 30
T it/isó : ........................................... — 5 3o ____

B ő r :  b o r j ú b ő r ...........................párja 1 2 3 36
j u h b ő r .................................— 1 30 2 10

,, n y ú l b ő r ........................... száza ! 36 _ 38 —

,, b á r á n y b ő r ......................párja 1 1 — 1 12
,, r ó k a b ő r ...................................... 4 ____ 4 3(i
,, b o r z b ő r ...................................... 3 ___ 4 —

,» ö k ö r b ő r ........................... párja 20 — 27 30
,, lehenbőr ...........................  — 16 3u 20 —

yy l ó b ő r ....................... . -- 8 — 9 —

L ó sző r :  ki főzöl t . . . .  mázsája 36 — 56 —

f ő z e t l e n ........................... — 36 — 5 6 —

,, t e h é n s z ő r ................................. — —

S z a r v :  szarvasé . . . 1 0 0  darab 1 42 — 45 —

99  okore « •  •  ^  •  •  •  ■ 2 0 — 33 —

> ,  bivalyé . . . .  —  — 2 2 — 28 —

„  tehene . . . .  —  — 6 1 2
S za rv h e g y :  . . . .  —  — 5 1 0
G u la cs  : 6 köble 1 2 0  fontjával és 7 30 8 —

u j ................................................................................................................... — — — —

K e n d e r :  apatini gerebeneít mázsája 2 2 ____ 26 —

„  gerebeneden .  •  .  — 9 12 1 2 —

Toll: p e h e l y ................................................................. —

m  ágyi fosztatlan . . .  —

IlO 160 —

1 0 _ 67 —

, ,  —  foszlott — 2 0 _ 1 2 0 —

, ,  irótoll . . . .  1 0 0 0  darab 1 12 1 24
Körösbogár: . . . .  egy főni. 1 30 1 39
Hulzsir: . . . . .  mázsája 1 1 30 13 3d
Humuzsir: f e j é r ..................................................... — 9 30 10 30

9-9 kék »  •  •  1 " 7 _ 8 30
Olaj: vad repezeolaj . . .  — 12 — 1 2 3u

, ,  v e t e t t ................................................................ .............  — 1 2 30 13 45
. y  megtisztított 14 — 15 30
„  —  lenmagolaj . . . .  — 15 30 17 —

Lenmag .............................................................. pos. mérője j — — —

Repczenutg; vad . . . . .  — — — -

, ,  nyári vetett .  .  — 2 — 2 8
„  téli —  . . .  — 2 38 3 —

S á f r á n y ............................................................................. mázsája — — ____ —

Selyem s lav o n ia i ...................................................fontja' — _ _
b á n á t i ........................................................................................ 1 0 50 t i 30

Ugor ay ui Robii sek József s. A. 
lső elöljáró.

lloz da Naum s. A. 
2dik elöljáró.
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Jflásodik félév.

A.9 pártoli Francziaországban.
(Broughamtól.)

A" kormánnyal ellenzésben levő ’s különbö
ző színezetű pártok a’ jelen körülmények közti a’ leg
komolyabb figyelmet érdemlik. Nevezetes körülmény, 
hogy minél szövevényesb helyzetűk, annál inkább lát
szanak a’ political szintéi ről lelépni. A ’ respublicai 
párt jelen visszatartózkodása által gyöngesége ’s hi
tel veszettsége ö-né-rzetének hódol , mellybe a’ nemzet 
nagyobb része előtt látszólag esék. A’ republicanu- 
sok, valamint minden párt, lételöket két elvtől felté
telezik : azon t a n o k t ó l ,  miket hisznek, ’s szen
vedélyektől, mik lelkesítik. Véleményeik az ország 
benső ’s külső politicájára nézve ugyan azok , mellyek 
a’ fianezia democratiaéi, az az, tulságoskodás a’ha- 
zafiságban minden 1 kül ügy iránt viseltető részvét
lenség , határtalan bizalmatlanság minden iránt , ki 
B o u r b a n  nevet visel ; ’s vége szenvedélyes von
zódás ahhoz, mit ők egyenlőségnek ’s szabadságnak 
hisznek ’s va’lnak. Első pillanatra tán némellyek ké
pesek volnának a’ respublicai pártot a’ vélemények 
ezen ugyanazonságában a’ néppel szövetkezve a’fran- 
czia nemzet vezetőjévé képzelni; mindé’ mellett is 
véleményeik mint Francziaország jelen köiülményei- 
re nem alkalmazható elméletek (theoriák) általányo- 
san félre vettetnek. Ezen párt eddigelé süker nélkül 
tett próbái jó főnökökben teljes hiány, benső sza
kadásuk ’s elvekbeni túlzások által befolyásokat any- 
nyira csökkenték, hogy legfeljebb is jelenleg eszkö
zül szolgálhat a’ fennálló intézetek buktatására, de 
teljesen képtelen azok helyett újakat alkotni. Egész
ben a’ respublicai párt igy van alkotva, ’s kétségkí
vül minden valódi nemzeti kormány főnökeihez kész
séggel csatlakoznának, ha azok, bármi szin alatt is 
magokat szilárd lábra állitanák. Francziaországban a’ 
reepublica’ létesitésének főakadálya a’ középosztályu
nknak a’ respublicai intézkedések iránt világosan ki
mutatott ellenszegülése , ’s ezen osztály fontossága a’ 
társalgási rendszerben olly nagy, hogy minden neve- 
zetesb változás, melly tetszését nélkülözné, kivihetlen 
lenne. Röviden a’ respublicai párt nem bir annyi erő
vel, hogy magából kormányt alkothasson ; de e’ mel
lett buktathatja a' fennálló kormányt, miután soraiban 
ritka lelkesedésü ’s merészségű férfiakat számlál, kik 
nek hatása minden esetre veszélyes.

A’ legitimisták több tekintetben hasonló állás
ban vannak a’ r e p u b l i c a n u s o k k a l .  A’ legitimis
ták épen nem remélhetik ’s nemis remélik számuk
ra , a’ fennálló rend felforgatását kedvezőnek , azt 
azonban egész biztossággal, hogy a’ republicanusok 
által kivívott győzelem, szükségkép az ő h a s z n o k *  
r a szolgálatid. Ezen párt ellemei minden megtámadó

rendszerre alkalmatlanok. Az egész leginkább a’szu- 
ette ó nemesség romladékiból, papságból, azon tiszt
viselőkből, kik 1830ban hivatalaiktól elmozditattak, 
nemesekből ’s általányosan mindazokból áll kik po
litical befolyásukat a’ júliusi forradalom óta elveszí
tők. Számra a’ legitimisták Francziaországban nagyon 
csekélyek ; m i u t á n  a z o n b a n  gazdagok, tehát 
mindazok felett uralkodnak, mellyek pénzzel megsze
rezhetők. Megvannak hírlapjaik, Íróik, politica fő
nökeik , ügyes ügyvédeik ’s meg van egyszersmind po- 
liticai rendszerük, alapítva elveiken. Ezen rendszer az
miáltal a’ külhatalmak érdemeiken tétiemelik, miu
tán nagyobb számuaknak hiszik. Tagadhatlan mind 
az által, hogy ezen párt egyes tagjainak visszatar
tása következtében a’ kir. udvar fénye csonkítására 
szolgál, valamint hogy egyesek belőle a’ nép köztt 
elégületlenséget költenek. Mind e’ mellett is a’ le
gitimista párt az ország jövendő állapotjára kevés be
folyással bir,’s nagy fényű’s pompás tiszti karhoz ha-r 
sonlit, mellyet egy közlegény sem akar a’ harezme- 
zőre követni. A’ legitimisták egy ideig azon remény
ben éltek , hogy Francziaország nyugati ’s keleti ré
sze különösen elveiket bírják; de negyven évű ta
pasztalás azon tartományoknak, hol az előtt a’ ne
messég, papság szava vakul isteniteték — szokásaikat, 
’s characterét tetemesen módositá. A’ papság is már 
nem épen ugyanazon meggyőződésben él, ’s a’ ne
messég innét is szélledni kezd. Jól tudja, hogy a’ fran- 
czia népség középosztályát’s tömegét részére nem ho? 
dilhatá, ’s ezért a’ respublicai párt’ történetes hatá
sának örvend, mert általa reméli emelkedését's ezt se
gíti abban, hogy vele együtt az általányos szavazást 
követeli. A’ legitimisták azzal hízelegnek magoknak, 
hogy ha egyszer a’ jelen kormány bukik, nem köny- 
nyen lehet más fensőséget helyébe tenni, ’s az ideig
lenes kormány az anarchiával szoros összeköttetesben 
van, minek következtében a’ középosztályak az ál
talányos háború ijedelmeitől késztetve , inkább az ő 
részökre lépnek, csak hogy igy attól megmenekülhes
senek. ’S tagadhatlan , hogy több éveken át a’ kö
zép osztályúak csak a’ restauratio vagy forradalom 
köztt lebegének ; a’ restauratio által még egyszer a’ 
papság ’s nemesség igája alá vettetett volna, a res- 
publica fellallásával pedig a’ kereskedés ’s ipar ré- 
nnilefes visszalépésre kénszeritetilc. Ezen állapotban 
félelemmel láták a’ közép, osztályúak, miként anya
gi érdekeik a’ respublicai szellemiek, pedig a’ legiti
mitás által csonkítást szenvednének, s igy a legi
timista párt minden népszerűtlensége daczára is inkább 
párthiveket nyeie,  miután azok ú g y  vélekedné
nek , hogy maid ezen félen, ha minden rendben leend
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régi harczokat folytathatják ellenok, az alatt pedig pol
gári lételük nem leend koczkáztatva.

(Vége következik-)

A9 daguerrotype9 megismertetése.
A’ párisi academia aug. 19kei ülésében tudó

sok , művészek ’s mükedvellők igen nagy számmal 
gyiilének össze, Aragotól megtudandók a’ daguerrei 
festészet titkát. Elsőbben is a’ találmány történetét adá 
elő Arago; miként már 1566ban a’ világ fénynek a’ 
a’ chlor ezüstre való behatását ismerék, a’ mi általa’ 
fény homályossá , a’ homály világossá téteték. Az el
hunyt Niepce, kinek fia atyja’ érdemeiért a’ találmány 
fejében 4000 nyugpénzt nyer, erre lávendula olajban 
feloszlatott bitumot használt, mellyet ezüstös rézle
mezen tartott. Ezen lemez izzadtéval az olaj oszlani 
kezde ’s bizonyos fehér por maradt a’ lemezen hátra. 
Ezen lemez ekkor a’ camera osbcurába hozaték, ’s 
itt a’ tárgy magát bevésé. Niepce ezen találmánya a- 
zonban igen két nagy hiánnyal bírt: a ’ festvény igen 
tökéletlen maradt, ’s gyakran a’ camera obscurában 
három napig is kell maradnia , mig a’ tárgyat fel vé
vé.—Daguerre alkalmazása a’következő: Egy ezüs
tös réz lemezt vesz az ember, mellyet gyengén egy 
kis kályha ’s alkohol-lámpa segélyével átmelegif. Ek
kor szorgosan megtisztitatik, hogy az ezüstről min
den idegen anyag, különösen a’ réz eltávolitassék. A’ 
mosás után következik a’ megköszörülés. Ezen lemez 
melly most már egészen tiszta ’s fényes, valami kü
lön tiszta ’s mindentől idegen gőzöktől ment helyen, 
ibolyi gőznek tétetik ki, mi mellett azonban különös 
elővigyázatokra is van szükség: csekély mennyiségű 
ibolyi tétetik a’ szekrény padlatára, melly az érez le
meztől v é k o n y  l e p e l  á l t a l  el van különözve, 
m i á l t a l  a ’ g ő z  m i n t e g y  m e g s z i t á l t a -  
t i k ’s az edényt egy form n lepi meg, továbbá a1 le
meznek érczczel kell körül övedzve lennie, miutáne’ 
nélkül a' légszesz jobban meglepné széleit mint kö
zepét ’s miután a’ találmány tökéletesítése épen abban 
á l l , hogy a’ legtökéletesb egyarányosságban lepje 
meg a’ 1 ágszesz; arra is kell tekinteni, hogy sokáig 
a ’ lemez a1 gőznek ki ne legyen téve, a’ legalkal- 
masb ideje akkor van az elvételre, midőn rajta a’ 
légszesz sárgulni kezd. Az ibolyi hártya vastagsága 
Dumas szerint nem tesz többet mint egy millimeter ’s 
milliodadrészét. Ekkor a’ lemez azonban a’ camera 
obseurába vitetik, mialatt azonban a’ legszorgosb vi
gyázattal kell megóvni minden világosságtól, miután 
annak hatása olly nagy , hogy egy tizednyi pillanat 
elégséges rá befolyással bírni. Igen egyszerű mód
szer által a' lemez hirtelen a’ camera - obseurába té
tethetik át. A’ kamra hátulsó részén igen gyöngén 
köszörült üveg találtatik, melly előre ’s hátratolható, 
míg a’ külső rajz magát egészen le nem képzi. Ekkor 
az ércz-lemez az üveg helyébe tétetik *s a’ világosság

behat. Rövid idő,három négy perez alatt, a’ világos
ság behatása szerint a’ kép kész ’s a ’ lemez kivétetik. 
Ezen állapotában azonban a’ kép csak felületében 
látszó ; ’s csak akkor tűnik fel, miután a’ kényesei 
gőznek tétetik ki. E’ végre a’ lemez ismét szekrénybe 
záratik, mellynek padolatjára kényeső tétetik. A’ 
kényeső gőz létrehozására 55 — 60 foknyi melegség 
szükséges. Az előálló festvény ekkor meleg sós vízzel 
mosatik meg. Ezek feloszlatván, a1 homályosb részeket 
jobban kiemeli, a1 világosbakat kiméli, mig a’ kény
eső gőz kizárólag a’világosoknak adja magát át. Min
denek után destillált v í z z e l  mosatik meg a’ 1 e m e z , 
minek következtében a’ festvény olly tartósságot nyer, 
hogy a’ világosságnak is kitétethetik, a’ nélkül hogy 
változást szenvedne. Az egész felett Arago így nyi- 
latkozék, hogy eddigelé a ’ physica, chemia, optica, 
elégséges felvilágosítást nem adhat erről, ’s még a’ 
következő kivánatóságokat hagyja hátra: 1.) Ter
mészeti színek előállítása, miket Daguerre ha neinis 
lehetetlennek, de igén nehéznek talál; 2.) Az arcz- 
képek levételét Daguerre lehetségesnek találja, de 
kivánatosb volna 3) olly módszer, miáltal a” benyo
más kevésbé volna kitörölhető, miután a’ Daguerre 
festészete annyira a’ felületén mar d a’ l e r n e znek, 
hogy a’ legkisebb súrlódás azt megsemmíti. ’S így a’ 
festvények csak úgy maradhatnak fenn. ha szorgosan 
üveg alatt ápoltatnak. ’S végre 4.) A’ daguerrotip a’ 
világosság megmérésére is alkalmazható. A’ Daguerre 
által használt camera obseura szokott nagyságú. A’ 
daguerrofyp ára az üveg tisztasága ’s nagysága sze
rint 400 420 frankra terjedhet.

A9 szülői szabad rendelkezés's gyér» 
meJi’kizárás jogról•

Nemcsak hazánk’Jperlekedő polgárai, de ma
gok a’ törvénytudó ügyvédek is gyakorta töltik be pa
nasszal az igazság’ teremét, hogy szép hazánk tör
vényei nem mindig vezetnek biztos utón Themis tere
mébe.— Sok részben két értelműség, ’s homály fedi 
az igazság’ lelkét, ’s talpra esett ügyviselő kívánta
tik ahhoz, hogy a’ birót emlékeztethesse mit kelljen 
érteni a’ kétséges törvények’alatt Illy panaszok tulsá- 
gokra változnak ollykor, s kárhoztatják a’ törvény 
hozó testületet. —Miért nem teremt egy Codex Na
poleonist szamunkra? hogy a’ törvényt azonnal e- 
setre alkalmazni lehetne. Nem vevén tekintetbe az t, 
hogy törvény többnyire eset után kerül létre, azaz va
lami előzmény által szükségessé tétetik; mert idő előtt 
sokszor felesleg arról tanakodni;—különben is Na
poleon’ codexe alig foglal magában annyi tökéletes
séget , hogy minden pontossága mellett i s , egy ha
mis eszü ügyvéd nem tudná zavarba hozni a’ birót, 
ha előre nem látott eset’ kifejlése után egyenesen szó
ló törvényt nem talál.—Kölönben Í9 , honunk’ alap
törvénye, más nemzetek’ rendszereitől bennünket e
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gészen elkülönöz, azért nem lehet csudáin!, hogy pol
gári törvényeink is, nemzetünk’ ősi alkotmányához 
szabatván, alkotmányos jogainknak , eldó'deink’ szo
kásainak , es czéljainak tökéletes fogalma nélkül sen
kinek sem nyilhat egyenes ut arra, hogy felettünk 
törvényszeresen biráskodhassek.—De azzal meg se 
mernek dicsekedni, hogy honi törvényeink, minden 
megeshető körülményekre elegendőképpen kimerít
ve volnának, valamint soha hinni nem fogom, hogy 
nemzet legyen, melly minden ügyre, kimeritőleg al
kalmaztatható törvénnyel dicsekedhessek.—Ha igy all a 
dolog, mint ketleni nem lehet, nem keli szégyenle- 
nünk nemelly részben törvényeink’ hiányát 5 mert az 
ész’ játéka eseteket szül, ’s azok ugyan annyi uj 
törvényt óhajtanak, látják azt honunk’ törvényhozó 
testületéi, mint küzdenek az esetek’ alkalmazásival, 
’s végre a’ különösség egy lelkiismeretes igazság, és 
törvényes szokás korlátozta ítéletet szül, melly utó- 
dinknak törvényhozásig utasításul szolgáljon. —Tör
vényhozásig mondom; ’s azért időt óhajtanék érni, 
hogy e’ fontos mii egykor, a’sok vissza éléseket föld
re sújtaná, ’s fáklyát gyújtana a’ kétkedő bíró elé
be , melly a’ feleket is meggyőzve nyugtatná meg pe
res ügyeikben. — Vitassuk meg tehát azon kérdést, 
melly annyi törvénytudók’ eszét kifárasztani látszik , 
és a’ mellyben még máig sem egyezhettek meg t. i. 
Va l l yon  az a t y a  k e r e s m é n y é b ő l  v é g r e n 
d e l e t  á l t a l  h o l t a  e s e t é r e  k i z á r h a t j a  - e 
o k  n é l k ü l  t ö r v é n y e s ,  é s  t e r m é s z e t e s  
g y e r m e k e i t ?  Némellyek úgy vélekednek, hogy 
az atya csak egyetlen esetben, nem rekeszheti ki 
tulajdon szerzeményéből gyermekeit, ha t. i. azok 
még neveletlen korukban állanak, mert ősi javak nem 
létében , azoknak nevelését, illy szerzeményi va
gyonból is köteles az atya teljesíteni, különben a" 
törvényhatóság arra őt fogja kötelezni. — Ezen kö
telességről a’ természet’ törvénye őt fel nem szaba
dítja, sőt a’ sz. István’ 1 K. 8 R. és a’ 1723dk 
105 czik. értelmében azt a’ törvényhatóságra nem- 
hárithatja egy tehetős atyja sem.— E’ részben én tö
kéletes igazságot látok , hogy a’ végrendelet’ félre- 
tételével á’ kizáró atyának vagyona gyermekeinek sor
sához illő , ’s czélszeríí nevelésére íorditassék.—A- 
zonban,úgymond a’ törvénytudók’ koszorúsa Kelemen, 
ha a’ gyermekek már atyjok éltében törvényes kort 
értek, ’s nevelésök bevégeztetett, az atyja keresmé
nyéből gyermekeit végkép kizárhatja, mert: lször 
A’ keresőnek tökéletes jogot adtak lső Rész 5, 5 7 
17l5. 26. 1723. 49. és 50 arra, hogy maga ke
resményéről a csalódra nézve szabadon intézked- 
hessék. Tehát a’ famíliára nézve! hátha egészen i- 
degent kívánt boldogítani ? mi lesz a’ végintézettel ? 
már ekkor figyelmeznünk kell arra , hogy mivel: 
2or Az 1715dik esz. 27dik czik: a’ végrendeletek’

egyes részeinek előszámlálása mellett, egészen hall
gat a gyermekek’ kizárhatása jogáról, illy esetben 
azután előáll a józan philosophia, melly azt tanif- 
j a , hogy ha az atyja éltében mindenét idegennek a- 
jándékozhatja, miért nem holta esetében? annyival 
is inkább : 3or Hogy gyermek lső Rész 5 és 51dik 
czikkely szerint maga keresményéről az atya aka
ratja ellen is szabadon rendelkezhet, miért foszthat
nánk meg tehát az atyát hasonló jogától ? De 4er 
Az atya úgymond majorátus vagy senioratus által ki
zárhatja többi gyermekeit, ’s egyet boldogíthat, vagy 
legalább bizonyos időré szoríthatja gyermekét az atya 
keresményéből való részesülésben, és illy intézetet 
lső Rész 60 Czik: szerint megsemmisíteni sem le
het : bizonyosan azért, hogy a’ maga szerzeményé
ről való szabad rendelkezheteV szent joga meg ne 
sértessék , végre : Sör Hogy az olly végintézetet, 
mellyben a’ gyermekek kizáratnak vagy egészen féU 
re kellene tenni, mint magától egészben megnem áll- 
hatót, vagy mint sérelmest megsemmisíteni. — Az el
sőt úgy mond nem lehet, mert sem törvény sem jó
zan ész nem engedi azt meg, hogy a1 maga keresmé
nyéről rendelkezőnek végintézete semmiség ügyeleté 
alá vitessék.—De a’ másodikat sem foghatja meg, 
mert ott, hol csak remény forog fegi, ’s a’ melly 
jószágról szabad rendelkezést törvények engedtek, 
sérelmet képzelni sem lehet. — .Meghívja mind ezek 
mellett a K. curiának számos ítéleteit, inellyek sze
rint a’ keresett levél illy ügyelet alatt leszálliíta- 
tott.— Ezen fontos okok ellenében mindazáltal a’ tör
vény tudók’ más része hatalmasan harczolván, meg
jegyzi, hogy: a) Semmi bizonyos törvényünk nincs, 
melly a ’ kizárást rendelné, ’s megengedné, külön
ben is. b ) a’ gyermekek a’ famíliának képviselői, 
fentartói lévén , már születésekkel nyernek jogot az 
atyai jószágokhoz , mely jogból való kizárás sére
lem, ’s igy annak orvoslásáé követelhetik; továbbá, 
c) Verbőczink lső Rész 57. ésóSdik Czikben mint 
az ősi, mint a’ keresményijavakat öszve egyeztetve 
az ősiről egészen megtagadja az atyáknak a‘rendelést3a’ 
keresményről pedig, csak úgy engedi meg, ha gyer
mekei közt rendelkezik? Azután, d) lső Rész 52, és 
53uik czik: foglalt eseteken kivül, az atyának fiai
val való osztályt a’ keresményből is megengedi, e’ 
szerint tehát egymást ki nem zárhatják : e) A szabad 
rendelkezés, lső rész 57dik czikben csak éltében, 
’s nem egyszersmind holta esetére engedtetik meg az 
atyának, és: f )  az első rész 53 , 105 czikkely 
világosan kiteszi, hogy az atyja fiának, ’s viszont 
fiú az atyjának természet törvényénél fogva tartoznak 
keresni,—kizárván pedig a’ fiút, megsértené a' ter
mészet’ törvényét a’ mit ismét tenni nem szabad, vég
tére: g) hogy csak elfordult elméjű atya boldogít i- 
degent maga vére felett.—
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Mindezen egy más ellen harczoló okoknak ösz- 
•  z e  egyeztetése után Kelemen helyesen állítja; hogy 
a’ felnevelt gyermekeknek csak reményes joguk van 
üyjok’ szerzeményéhez, atyjokat egyenesen köte- 
ezö törvényt pedig az elől számlábakban nem lelünk 
.‘el. — Még a’ megidézett lső Rész 53dik czik. 10- 
dik szám sem meríti ki az ügyet azzal, hogy az atyát 
gyermeknek, a’ gyermeket atyjának teszi keresőjévé. 
Mert ha ismét ezen törvény ellenében állítjuk az 1715 
dik 25,26, 1723, 217, 49 , sz. újabb A. czikke- 
lyeket, mellyek a’ keresményről szólanak, ’s arról 
való szabad rendelkezést foglalják magokban, azon 
világos következést huzzuk, hogy amabban a’ törvény- 
lelke a’ nevelés kötelességét, ’s rendelkezetlenség e- 
setét keljen értenünk, emezekben pedig mint jogtu
lajdonig erőt, és sérthetlen rendelkezői szabadságot 
találunk; annyi pedig bizonyos, hogy a’ világos jo
got engedő törvény a’kétséges felett, az újabb régiebb 
felett mindig diadalmaskodik, — különben is Verbő- 
czink lső rész 53 czik. 1 Odik §nak auditotumját, 
ujan, lső Rész 51 dik Czik. 9dik §ban egyenesen fel
találjuk, ’s megismerni kéntelen volna maga a’ Hárm. 
Törvény szerzője, hogy e’ részben magával ellenke
zesbe jött.

Ezek, ’s több itt hosszasban elő nem hozható 
okok vezettek engem is oda, hogy Kelemennel ke
zet fogva, abban állapodjam meg, mikép az atya 
gyermekének felneveltetése és számra bocsátásánál 
többre keresményéből törvény által nem kötelezetik, 
az lső  rész 53 czik. lOdik §nak lelkét csak ren- 
delkezetlenség’ esetére használhatjuk, kü'öi ben pe- 
dig joga van embernek önmegg) Özödésér, "s lelke’ 
sugallatát követni abban , hogy gyermekeit felnevel
vén a’ társaság’ köz czéljai, mint vallás, a’ népne
velés, ’s egyéb más famíliát csak mellesleg érintő 
czélokra , vagy barátainak boldogságra is keresmé
nyét feláldozni, sőt ha igaz, hogy a’ polgári társa
ságban a’ köztársaság’ fő czéljára törekedni, ’s ke
resményünket azon polgári társaság fenállására szen
telni , hazafiságunknal j fogva köteleztetetünk , úgy 
következtetnünk lehet azt is, hogy az atya gyermeke 
iránt tisztes nevelésnél többel nem tartozik ; mert ha 
ezt a polgári társaságba, mint kiképezett polgárt be
vezette, keresményét pedig bár milly oknál fogva ide
gen boldogitására szentelte, a’ köztársaság’ ózdijai
nak megfelelt, s ezzel egyszersmind kiképzett gyer
mekének javára is intézkedett.—Azonban mint mon
dám, \agynak esetek , mellyek minden törvénytudót 
megakasztanak s ösztönöznek arra, bogy törvény e
ket > itasson meg ott, hol az általányosság illy es mire 
’ágas mezőt nyújthat. — En úgy vélekedem minden itt 
felhozott főok mellett is , hogy vágynak esetek, mi
dőn az atya gyermekeit, semmi szín alatt a’ keres

mény! vagyonokból még akkor is, ha azokat felnevel
te, ki nem rekesztheti.—Ezen esetek azok, lör midőn 
az atya gyermekének anyai ősi javait kiván , azokat 
felnevelt gyermekeinek nem adta, sőt illy gyermeke 
elnézésével is osztatlanul maradt ősi javakjövedelmé- 
bői maga iparkodása mellett több jószágokat szerzetf. 
2szor Midőn a’ kegyetlen atya maga szerzeményéből 
gyermekeinek nevelését megtagadja , ’s mások szá
nakozására bízza felneveltetésöket. A’ mi az lső e- 
se.et illeti az 1723dik észt. 44dik czik. rendeli, hogy 
az osztatlan testvérek ősi javaiban a’ haszon, ’s kár 
közös osztály alá tartozik sőt világosan kijelenti, hogy 
az ősi javak’ jövedelme osztatlanság alatt keresmény
nek nem tekintethetik.—Nem kétlem, hogy engem 
valaki igazságtalannak tartana azért, ha az olly a- 
tyá t, a’ ki gyermekének anyai ősi birtoka jövedel
mét magának megtartván, midőn fiának ősi örökségét 
kiadta, ’s fia egyszersmind a’ jövedelmekről le nem 
mondott, küíeleztetném holta esetére azon igazságos 
végintézet’ tételre, hogy gyermekeinek örökségéből 
szedett jövedelemből azokat ki ne zárja; annál inkább 
akkor, ha holtáig engedi gyermeke őt ősi javaiban; 
sőt szeretném állítani azt is, hogy az atyai ősi javak 
jövedelméből sem lenne helye a kizáratásnak , mert 
a ’ szabad rendelkezői jog, az első szerzőt illetvén, 
az ősi javak’ jövedelme szerzeményesjavaktól czim- 
mel, és természettel egy mástól különböznek. — Illy 
esetben nem ok nélkül lehet állítani, azon törvényes 
ok főt, jAccessorium sequitur suum principale mert 
a’ kutforrás szabad rendelkezés alá nem tartozó ősi 
javak, ’s igy azoknak hasznai, mint accessorium 
senkinek keresménye nem lehet, a’ testvéri osztatlan 
jószág jövedelméről szóló törvényünk lelke épen itt 
fekszik, — hogy kit mellyik, ’s mennyi javak illetnek, 
azoknak jövedelme is a’ szerint osztassék el. — Miből 
következik , hogy az ősi javakat biró atya jövedel
mét keresményetévé nem teheti, sem illyes javakból, 
mellyeknek alapja osiség volt, egy gyermekét sem 
rekesztheti ki. Ellen vetik talán lső  rész 113 és 
1715dik észt. 6Sdik czik. azon tartalmát, hogy az 
atya törvényes, ’s természetes gyámja lévén, a’gyer
meknek számadással nem tartozik , ’s igy a’ jövedel
meket elköltheti, sőt szükség1 esetében az ősit is el
adhatja,— ennyi igaz, de az életben történtekről itt 
nincs szó azokat a’holta esetére történendőkkel öszsze za 
várni nem kell,sem a'számadás terhétől felmentett atyána 
törvény engedelmet nem adott arra, hogy holta ese
tére fia ősi javainak jövedelmét, és abból szerzett 
javait idegen kezekbe adja; mert különben szerzemé
nye« javak, és ősi jószág’ jövedelme között nem lát
nánk különbséget.—

É liás István .
(Vege kovetkezik.J
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© s z  p  o n t  o s i t  a s.
Ezen Szó: öszpontositás (centralisafio) napjaink

ban igen gyakran hallható ’s meg is alig van biztos 
és felre ismerhetlen érteimé. Két igen különböző ága 
van a’ központosításnak mellyet ismerni kell. Vannak 
érdekek, mik a’ nemzet minden részében élénk visz- 
hangzásra találnak, mint például a’ törvényhozás, és 
a’ népnek viszonya idegen népekkel. Vannak ismét 
más érdekek , mellyek csak egy részének lehetnek a’ 
körülmények ’s helyzet által nagyszerűek vagy kivi
hetők, mint például kereskedési vállalatok. Egy he
lyen ’s egy kézben öszpontositni azon elsőbben érin
tett hatalmat, törvényhozói öszpontositásnak nevezhet
ni ; a’ második hatalom öszponlosítását pedig igazga
tóinak. Vannak bizonyos pontok, mikben az öszpon
tositás ezen két neme összezavartatik.—Igen termé
szetes , hogy ha a’ törvényhozási öszpontosulás az igaz
gatásival egyesül, amaz általa roppant hatalmat gya
korol. Illy módon az emberiséget az engedelmesség
hez mindenben ’s mindenkor hozzászoktatja. Akkor 
már nem szükség neki erőszakkal élnie, szabadon tá- 
maszkodhatik szokásira, a’ körülmények szerint kü
lönválasztja , majd ismét egyesiti némelly pontokban. 
Az öszpontositás ezen két neme viszonyos segély
ben részesíti egymást, sőt egymáshoz rokon, jóllehet 
nem hihetem hogy különválaszthatlan. XIV Lajos a- 
latt Francziaország a’ törvényhozásban a’ legnagyobb 
öszpontos:tó erővel b írt, miután ugyanazon egy em
ber , ki a* törvényeket szabta, adott nekik egyszers
mind értelmet ’s ezért igen józanul mondható: L’état 
c’est moi. Mindazáltal XIV L a j o s  alatt sokkal ke
vésbé uralkodók az igazgatói öszpontosulás mint nap
jainkban. Korunkban szemünk előtt egy roppant ha
talmasságot látunk emelkedni, mellynél a’ törvényho
zói öszpontosulás olly magasra lépe; a’ status mint 
ha egy testet tenne, úgy mozog akaratja szerint;rop
pant tömegeket emel föl, ’s mindenüt egyesiti vagy 
külön választja az erőket, ’S ez Anglia , melly bár 
mi magasan álljon a ’ törvényhozási öszpontosulá- 
sában, de nélkülözheti a z  i g a z g a t á s i t  ’s i gy 
műveltségben előhalad, a’ legszentebb törvényhozá
si öszpontosulás nélkül; egyszersmind hiszem, hogy 
az igazgatási öszpontosulás által a’ nemzetnek csu
pán ereje vész, ’s a’ különváló részek értelmiségét 
sülyeszti. Az igaz hogy az igazgatási öszpontosítói 
rendszer által, minden magasb szellemibb erők moz
gásba hozatnak, de az erők újjá teremtésének árt. "S 
ennél fogva egy ember nagyságát mondhatlan sebes
ségben eszközli, de a’ nép tartós jóllétének sirjáf ás
sa.—Midőn valamelly statusról az mondatik, hogy 
nem munkálódhatik, miután nincs benne őszpontosu- 
lás, ekkor mindig törvényhozási értetik. Amerikában
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ezen anyagi világban, szó nincs az igazgatási ösz- 
pontosulásról; dee’ mellett a’ törvényhozási a’ legna
gyobb tökélyre vergődék. Amerikában bármelly tör
vényhozói testületnek, nincs hatalom ellenébe állítva, 
melly végzéseit eltörölhetné 5 mert ott minden törvény
hozói testület a1 népet képviseli. így tehát egyéb ha
tárt tetteiben nem ismer, mint akaratát.

Az amerikai respublikáknak épen nincs szüksé
gük állandó katonaságra, mellyel a’ kisebb részt el 
kell nyomni; de a’ kisebb résznek sem juta soha e- 
sze'be a’ többség ellen kikelni,—’s igy az álló kato
naság szüksége még nem érezteték.—Hogy Ameriká
ban az igazgatási rendszer nem öszpontositatik, ennek 
különféle következményei vannak, ’s ezek általában 
üdvösek , mert mindig visszatérünk a’ már fentebb ki
mondott állításra, egyetlen ember nem képes a’ nem
zet erejéhez képes aunak minden szükségeit, kivána- 
tit meglesni. Az öszpontositás szóval inkább akadályoz 
mint tettleg munkálódikj mind e’ mellett is vannak 
tartományok , hol az öszpontositás szükséggé válik , 
mig ellenben vannak tartományok, ’s illyen leginkább 
Amerika, hol mind iparra, mind kereskedésre nézve, 
a’ legveszélyesb következményű volna , annak min
den esetre való alkalmazása. Például Magyarország
ban öszpontositása az e rő k  n e k szükséges, ’s ilíy 
öszpontositás uralkodó is városainkban, hol tagad- 
hatlanul mellette más várasok tengenek, mig a’ főe- 
melkedik; de hol olly csekély erő van mozgásban ’s 
hol ezen erőknek mint központosltatniok kell, hogy va
lamit eszközöljenek, ott inkább ez utóbbit kell válasz
tani, mint tespedésben maradni. Mert tagadhatlanul 
az öszpontositott erők álta fölemelkedett hely a’ töb
binek emelkedését is később eszközlendi, ’s ha bár 
nem azon mértékben, de haladás mégis mutatkozik. 
Egészen máskép van ez Amerikában, hol mindenütt 
elég erő van, ’s hol a’ városok némi vetélkedésben 
állnak egymás ellenében ’s hol ha ezen vetélkedés meg 
szűnnék, kihalna a’ legbuzgóbb életerő.

G yapjú  - term esztés és fogyasztás.
A’ gyapot mellett legközelebb áll a’ jnhgyap- 

ju , melly a világ kereskedésében olly nagy szere
pet játszik. Termesztése azonban sokkal nagyobb ne
hézségekkel van összeköttetésben. Innét ered , hogy 
a’ juhgyapju tömegének nagyobbulása épen nincs egy- 
arán>ban a’ gyapottal, ’s azon aggodalom , misze
rint a’ juhászatok szaporodtával igen n a g y  számú 
gyapjú termesztetik, még mindig alaptalan. Spanyol- 
ország után azonnal Németország foglalja el az el
ső helyet. Francziaország is ezen czél után törekvék, 
de álutakra tévédé. Nem azon nagy mennyiség, mely- 
lyet termesztünk, állít bennünket a’ világ piaczára,
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hanem kitűnj minősege. Vevőink, mellyek, Anglia, 
Hollandia, Franczia sőt Oroszország is, újabb idők
ben megmaradnak hiven mellettünk , mig azon pon
ton tartózkodunk, mellyre felemelkedtünk. Ezenter- 
mesztmeny szaporítása’s nemesítése keletre ’s észak
ra mindinkább előre halad, ’s ha azon irányban, mire 
minden előjelek mutatnak, megmarad, úgy könnyen 
megtörténhetik, hogy Németország egykor M a g y a r  
’s Oroszországban veszélyes vetelytársakra találand. Je- 
IenlegNémet- Magyarország’sa’déli tartományok a’gyap- 
ju kereskedésben az árusok. A1 termesztés roppant 
sebességű, nem csekélyebb azonban a' fogyastás is, 
melly a’ haladó népesedés’ természetes következmé
nye. *S innét Németországra nézve alig ha nem kel
het fel azon aggodalom, tágasb tért gyapjú-termesz 
lésének nem szabhatni, miután ez aligha nem tör
ténnék egyéb gazdasági ágak megcsonkításának ro
vására. E’ fölött a’ termesztmény kivitele évről évre 
alább száll, miután a* belső szükség mindinkább na- 
gyobbul, mig a’ termesztés aránylag nem halad. ’S 
igy a’ külországi vevők máshová utasitatnak szük
ségeik pótlására. Miként áll jelenleg a’ szükség a’ 
termesztéshez, kevés szóval kifejthető. Ha több ter- 
mesztetnék, mint elhasználtatik, akkor mind a’gyap
jú mind a’ belőle készített posztó ’sat. rakásragyül- 
n e ; hogy ez azonban nem történik, tapasztalás ta
núja. Ha ellenben a’ szükség a’ termesztésnél nagyobb 
volna, úgy tapasztalni kellene a’ vételbeni tolakodást, 
a ’ mi ismét nem történik, miből következtethető, hogy 
mind kettő helyes arányban van. Ha a’ múltba te
kintünk ’s látjuk, miként egy évtized óta mi roppant 
lépésekkel haladt legyen mind a’ termesztés mind a’ 
fogyasztás, úgy kérdenünk kell, miként fog jövendő
re a’ gyapjutermesztés alakulni ? Magyarország’s Uj- 
délivalesről már szolánk ; Oroszország is hatalmas lé
péseket teszen előbbre. Évenkénti nagyszámú vételei 
’s szorgos nemesítése nem sokára a’ gyapjú termesz
tésben azon pontra emelendik , mellyen jelenleg a* 
politicai világban áll. Ha azon roppant birodalomban 
a’ gyapjú termesztés csak félannyira halad, mint Né
metországban , úgy ott a’ szükség nagyon pótoltatik. 
Magyarországban elterjedése ’s nemesítése koránsem 
éré el azon pontot még, mellyet elérnie kell. Uj-dé- 
li vales ugyan évenként nagyobb mennyiségű gyapjút 
szállít Anglia piaczíra, de még sem annyit, mennyit 
Anglia tőle reméle. Szóval, ha csak nevezetes poli
ticai események felbomlást nem okoznak , ’s a’ ter
mesztés a’ fogyasztással illy rendes arányban maradnak, 
úgy sem egy sem másik oldalrul alapos aggodalmat 
keblünkben eziránt nem tápálhatunk.

P á r i s i  s z  öle á s o fc.
Valóban, ha valamelly hivatal mentve van a* szo

rongató ínségtől, csak a’ levélhordóé az. A’ levélhor
dó természeténél fogva jámbor , gyors és egyszerű;

élete napról napra, óráról órára kiszabott, reggeli hat 
órakor kel, esti hat óráig másnak élj életének há
tralevő része annak rendelkezésére bízatott, ki kalap
ját fényesíti,neki ruhát készítető, lábbelijét adja, ’s 
ki atya és anya helyett szolgál, ki rábízza azt mi a’ 
világban legdrágább, az egyének titkait. A’ levélhor
dó az egész világot szolgálja, mindenkitől szerettetik, 
mindenkitől váratik; ez az egyén ruháju remény, t) 
jő , megy , i s m é t j  ő , ’s mindenkor utón lévén 
soha sem akad másra, mint mosolygásra. Ót legyen 
bár halál vagy szerelem, beteljesült vagy megcsala
tott dicsvágy hírnöke, mindenkor kedvesen látják ; 
mert jelenlétej hozzon az bár mit, örömet vagy fáj
dalmat, határt vet a’ minden roszak Iegkegyetleneb- 
bikének, a’ bizonytalanságnak. A’ levélhordó amaz 
ébrékeny és mindenkor kifeszitett kötél, melly a’ múl
ta t a’ jelennel ’s a’ jelent a’ jövővel egyesíti. Ú ama 
titokteljes szózat , melly leghalkabb hangon beszél 
minden fülekkel, melly magát minden szivekkel meg 
érteti. O is vak mint a’ szerencse, ’s mint ez, úgy 
ő is minden összetalálkozóval közli azt, mi őt éri, 
legyen az jó vagy balsors. Ót kiki várja, kiki h íja , 
neki minden ajtók nyitva állnak , minden kezek fe
léje vágynak terjesztve; érzékenyülés előzi meg ’s 
érzékenyülés követi őt. Midőn valamelly ajtó küszö
bén megjelenik, valami mondhatlan várakozás lepi 
meg azon házat. A’ levélhordó ajtóni kopogása meg
szüntet mi n d e n  h á z i  f og  1 a 1 k o z á s t ; minden
ki k é s z e n  t a r t j a  f ü l é t ,  m e g t u d a n d ó  ha 
nevét említi é ; azután elmegy, hogy két óra múlva 
visszajöjjön, mert ő minden pillanat embere; ha ö 
reggel a’ tartomány, egész Európa embere, ijesztő 
és rettentő felhatalmazott nemére; a’ nap többi ré
szében nem m ás, mint aljas szenvedélyek, alanti 
dicsvágyak ’s ezerféle párisi kaczérkodások küldöttje. 
A’ reggeli levélhordó, talán élet vagy had, bukás 
vagy szerencse felett vetett koczkát, a’ déli levélhor
dó nem hord s z é t  mást, mint a’ köz élet azon e- 
zer csekély semmiséget, vendégségre vagy bálrai hi
vatásokat , szerelmi látogatásokat , rózsaszín kérel
meket , gyalázatos neveletlen czédulákat, illatos le
vélkéket , jelképes pecsétekkel, mellyek átlátszó fe
delén keresztül meglehessen látni mind az t, mit azok 
magokban foglalnak. Mi több! a’ reggeli hírnök; k i 
egyszersmind esti hirnök, olly egyszerű, olly kelle
mes reggel mint este. Előtte szint olly kevés értékű 
a’ pénzváltó alant mászó, valamint szerelmes nő fel- 
lengző levele. Mindent ért és, mitsem ért; minden 
titkokat tud, a ’ nélkül hogy csak egyet is értene; 
minden leveleket olvas ösztönből, a’ nélkül hogy csak 
egyet is valaha felnyitna. Ő amaz ember, ki minden 
életbeli titkos szövényeket , minden dicsvágyakat , 
minden szenvedélyeket ismer; ő megmondhatná, de 
soha sem mondja meg, mikor kezdődnek ’s mikor 
végződnek ezen szenvedélyek. Ő soha sem jő vala-
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raelly ajtóhoz a’nélkül, hogy ne tudoá okát, vissza sem 
megy onnét, a’ nélkül hogy meg ne mondhatná mit 
hoz. Ő a’ kérdés es felelet embere. Ő egyszerre ó- 
csárlat es dicséret, vigasztalás és kétségbeesés. Ezen 
olly nagy gonddal bepecsételt papirosokon át is hall
ja mind azon panaszokat, mellyek azokon keresztül 
lehelnek kétszeresen zárt bőrtarisznyáján át ezerféle 
kiáltozások, minden örömek ’s minden fájdalmak hang 
versenye melly őt futásában késéri, zudul elő egye
dül magának. A’ levélhordó közönség embere, isme
ri mindnyájunk szive belsejét , a’ mennyire mi sze
gények vagy gazdagok, ismeretlenek vagy híresek, 
nagyok vagy csekélyek vagyunk.

A’ levélhordó tökéletesen tudja, milly csekélyek, 
zsugoriak, középszerűek vagyunk; milly erőszakosok 
kiváncsiak mindent tudni; elégületlenek mindennel bír
ni ; vakmerők és féltékenyek ugyan azon időben ; ő 
mindnyájunkat s z e m m e l  t a r t  ’s Iái ja halaványo- 
dásunk, mosolygásunk, sóhajtásunk és reszketésünk 
ismereteién mutatjuk természetünk egész aljaságát. 
Soha egy ember által hosszabb, érdekesebb, bonyo- 
lodásokkal teljesebb kimeneti és örökké tartóbb szín
darab, melly a’ levélhordók részére mindennap ját- 
szatik, ’s melly a’ nap minden óráival megújul és 
összebonyolódik. Mikép állíthatnátok tehát, hogy egy 
illy az emberi dolgok közé helyzeti ember , ki mind
azokat jobban bírja kezei között, mint akármellyki
rály, valaha nyomorult lenne? A’ nyomorúság meg 
nem várhatja ő t , több okoknál fogva; először, mi
vel nincs ideje; ahoz pedig sok idő kell, mig az em
ber annyha leesik, hogy az emberek könyörületes- 
sége tárgya legyen; mivel továbbá olly ember, ki 
helyheztetésénél fogva annyi szenvedélyek közé van 
vetve, miket ő csak futólag foghat fel, bátorságosit- 
va van minden rósz szenvedélytől. Egyébként, mint 
hogy őt kiki jól fogadja, természetileg szít a' világ
hoz és ezt szereti; ’s azután semmibe sem veszitek e 
lelkiismeret3 dicséretét? Egy levélhordó, ki leveleket 
hord, épen olly kedves, mint a’ váltóház szolgája, ki 
pénzt hord.

*Jules Janin.
A.9 pártok  Francziciorszayhan .

(Broughamtól.)
Cyége.J

A’ pártok körülményeinek állása, az egyik re
ményei, a’ másik aggodalmai ’s viszonyos ereje, két 
év előtt ezen helyzetben volt. Ez idő alatt azonban 
egy harmadik párt kezde figyelmet ébreszteni’s az előbbi 
helyzetet tetemesen megváltoztatá. Ha Angliában me
részkedünk egy uj pártot kimutatni, melly párt na
ponként erősből ’ s Francziaország jelen szövényes 
állapotában ránk nézve is nagy fontosságú, attól fél
hetünk, hogy a’ két nép nemzeti charactere megí
télésében félreértetünk. Megvallom, hogy magam is 
sokáig kétkedem a’ bonaparti párt létezésén, melly-

ről a’ hirlapok említést se tőnek, ’s melly nek sem el
vét sem fontosságát kijnem kutathatám; azonban je 
lenleg lehetlen Francziaországban csak kevés időre is 
tartózkodni, a nélkül hogy ezen párt bár ki előtt is 
fel ne tűnjék, ’s világos példáit ’s jelenségeit ne Ián- 
sa ezen párt létezésének. Előadom azon körülménye
k e t, mellyek a’ reichstadti herczeg halálával kihuny
ni látszott pártnak új életet adtak. A’ bonaparti párt, 
melly a’ restauratio alatt minden szabadelvű párt lel
két tévé , 1830ban , mind a’ reichstadti herczeg tá- 
vulléte, valamint főnökeik elpártolása miatt, a’ győ
zelmet ki hagyák csikarni kezeikből. Mind e’ melle t 
sem hagya fel reményeivel; ’ s alig széledének el 
az illusio első perczei, midőn felébredve ámulatából, is- 
mét győzelem után vágyott; megtudta a’ világ hi
teles kútfőkből, miként is i ib e n  egész sereg tábor
nagyaival ’s főnökeivel, sőt még kamrai követek is a’ 
reichstadti herczeget várják. Az ausztriai diplomatia , 
melly a’ herczeg minden lépteire szorgosan ügyelt, 
csak hamar feltalálá a’ czinkosság fonalát’s kettőz- 
tetett fel vigyázata által lehetlenné tévé a’ reichstad
ti herczegnek Francziaországba való szökését. így 
álltak a’ dolgok, midőn egyszerre véletlenül a’ reich
stadti herczeg halála ezen párt minden reményeit 
megsemmité ’s feloszlató, egy része magát a’ republ’- 
canus, más r é s z e  az  o r l e a n s i h o z  csatolván. 
Ezen következmény igen természetes vala , a’ nyil- 
ványos érdek, a’ császárságra való emlékezés által 
kelt küzdésre készség, egyedül a’ reicstadii hercze- 
gért történt, ügy látszik azonban, hogy Napo'eon 
Lajos , kit pártosai a’ reichstadti herczeg ha’ála ó- 
ta Napoleon herczegnek e z i i ne z ne k ,  ezen párt fel
oszlását nem tekinték elhatározónak. A’ mi tehát még 
ezen pártból felmaradt , ezekhez csatlakozók ; tefí- 
leg azonban már ezen párt nem létezik, miután a’ 
nagy tömeg a’ reichstadti herczeg halala óta egy ta
got sem ismer belőle. így akará Napoleon Lajos e- 
gyéb összeköttetései segélyével a’ franczia kormányt 
fegyveres erővel ledönteni’s elsőbben is Strassburgoí; 
akará elfoglalni. Ezen vállalat eleinte megfoghatlan 
vala, de ha anyagi következményei nem valának bi
zonnyal szellemiekben fogyatkozást nem szenvede. Az 
idegen hatalmaságok irányában a’ franczia kormányt 
megrázkodtatá, ’s belsejében a ’ bonaparti ympathiá- 
kat felébreszté. A’ bűnösöknek az esküitszék álta
li felmentetése egész Európára nagy hatást tőn; a 
császári dynastiának követelései egész fenyőkben áll
tak elő, ’s ezóta Napoleon Lajos thrónkövetelőként 
tekinteték. így álltak a’ bonaparti párt körülményei, 
midőn I838ban egy iromány a’ strassburgi merény
letek forrását tisztába hozá. Ezen iromány nagyon 
magára voná a’ közfigyelmet. A’ dolog annyira ment, 
hogy a’ kormány Napóleonnak a’ Schweiczhozi kö
zel tartózkodása szemet szúrt ’ s onnéti eltávozásé* 
kiváná. Az egész történet, melly csaknem az egész
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világot három hónapig foglalatoskodtatá , csak a’ bo- 
naparti párt nagyobbitására szolgála. Francziaország, 
sőt Europa minden nagyobb politicusa háborútkivá- 
nának, hogy igy Napoleon Lajost engedetlensége e- 
seteben, onnét elhajtsák. Napoleon Lajos ónként el- 
távozék. Ezek azon körülmények, miket Franczia
ország status hatalma hibáji által könnyite, ’s miu
tán két év óta gyakorta a’ figyelmet Bonapartéra for
dítók , egyszersmind olly érzelmeket, vágyakat éb- 
resztének, mik a’ jelen kormányra kedvezőknek nem 
mondhatók. Ezen párt jelenleg szükség esetében min
den párttal szövetkezhetik, miután könnyen a’ ma
ga részére hódithafja mindegyikét. A’ mi a’ külső 
hatalmasságot illeti, Napoleon olly bájos szó még so
kak előtt, és sok helyütt a’ régi szövetség emléke
zete nem halt ki annyira, hogy újabbra sokakat ne 
késztetne. E’ szerint a’ napóleoni párt hízeleghetik 
magának egyesülve minden pártokkal ’s a’ néppel, 
ma^a számára a’ thront kivívni.

J á te le s z in i n a p ló ,
Aug. 27kén F í e s c o ,  sz. j. 5 felv. Ismeretes 

Schiller ezen ifjúi müve, telve erényeivel’s hibáival, 
A’ maga korában szintúgy mint jelenleg, megteszi 
a' maga hatását, ha különösen úgy adatik, mint ma. 
Fiesco charactere egészben ’s teljesen föl nem fog
ható, mert Schiller korlátlan hevében, akkor mégnem 
uralkodhatott annyira érzelmei felett, hogy többnyi
re alanyiságát ne tüntesse ki. Csak általányos vona
lakban teheti sajátévá ezen character! a’ művész, ’s 
őszintén megvallva, ha tökéletesen szerencsés akar 
lenni benne, saját alanyiságába öltöztesse át. Ez ol- 
dalrul fogtam felLendvay játékát is. Nem ismerek 
egy hamar olly szerepet, mellyet Lendvay nagyobb 
erővel ’s tisztasággal adna elő, mint ezt. Ebben ő tel
jes erejében tündöklik. Vannak szerepei, mik őt rá 
tán nagyobb hatásúak, szorgalmát inkább megkíván
ják ; de a’ jelen szerep egyike azoknak, miket azon 
igazi művészi tisztasággal ad, mellynél soha nehéz
ségre nem bukkanunk, soha észre nem vesszük, hogy 
ez neki fáradságába, erejébe került volna. Lassan
ként mindinkább meggyőződöm a’ felől, hogy színész 
gyakran csinál magának nehézségeket készakarva, 
játékát természet lenné teszi, hogy a’ közönség előtt 
fel ünjenek : Lendvayban ez soha észre nem vehető. 
O a’ hangokat nem keresi, állásai soha valamelly 
szokatlant nem árulnak el ; lépései nem betanultak; 
hanem mind ez olly tiszta harmóniában van, olly e- 
gészet képez, mellyet egyesülten látni’s hallani kell, 
hogy mind inkább meggyőződjünk nemes játéka fe
lől. () magával ragad, kiemel köznapi helyzetünkbe', 
áttesz a költő ideális életébe , hogy a’ művészet ne- 
mesb részeit izleltesse meg velünk,—’s ezek teszik őt 
művésszé. A természetesség, valamint mindenütt úgy 
színpadon is, nagyon megkívántaiéj de valamint a’

költőnek nem szabad a’ csupasz természetet felállíta
nia , hanem hogy művész legyen a’ tiszta eszményi
vel párositnia, úgy a’ színésznek is azon módon kell 
magát tökéletesitnie, hogy általa legtisztább termé
szetet a1 legszebbel összeolvassza, ’s elénk olly ké
pet állítson, melly minta legyen ’s ne köznapi kép.— 
Fáncsy ur a’ tunisi szerecsen szerepében valódi sze- 
recsen volt. Az a’ marquirozott hang, azon mozdulatok, 
taglejtések ’s mindenek felett azon sajátságos minden 
torzítás nélküli arezjáték, mellyet gyakorolt, őt ma
gasra emelik. Hozzá Lendvayné (Fiesco neje) ’sLa- 
borfalvy Róza (imperial! grófné) szabatos játékaik ; 
amaz azon tiszta szelíd angyal; emez büszke megve
tő mosolyával, olly jelenetekben részesitének , mik
nél a’ legművészebb élvre tarthatni számot. ’S ezen 
négy személy játékában találom főleg azon öszhang- 
zást, játékaik minden önállósága mellett i s , azon 
összehatást, melly egyedül teheti az előadást correcfr- 
té. Itt mindegyik a’ Iegkülönválóbb rész, a’ legsaját- 
ságosb kép, ’s még is játék közben összeforr, ösz- 
szehat ’s a’ nézővel feledtet mindent, csak az ő vi
szonyaikat nem, ’s azon édes elmerülésbe helyezi át, 
melly legtisztább ’s legnemesebb szokott lenni. Illy e- 
lőadások aztán valóban köszönetét érdemelnek , főleg 
ha az alsóbb szerep vivők által nem akadályoztat
nának. rd.

Hétfőn sepf. 9én Erkel József dalszinész jutal
mára bérszünéssel a’ Bájital és Eskü első ’s a’ Báléj 
5dik felvonása adatik, mellyre előlegesen figyelmez
tetjük a’ t. közönséget.

L itera tú ra i újdonságaié.
A’ játékszini zsebkönyv ez évben különös a- 

l a k b a n  jelenik meg, hogy mint különszaku mun
ka is a’ literaturában helyet foglalhasson. Szerkesz
tő Nagy Elek , ki eziránt hazánk’ íróit felszólítja, 
hogy pártolják őt ezen uj vállalatában, mellynekre- 
ménysége szerint nem leend sükertelen hatása. A’ mű 
a’ szép literatura minden ágát magában foglalandja , 
leginkább azonban a’ színészet theoretical ’s practi- 
klai részét, characfereket, előadásokat ’s az angol, 
franczia, olasz, spanyol, és német színészet jelen 
állapotát. Kedveskedésül Laborfalvy Róza k. a. ’ s 
Fáncsy úr rézbe metszett arczképe fog az egyébként 
pompás kiadású almanachhoz mellékeltetni, mellynek 
előfizetési ára 1 p.

Épen most jelentek meg: Propyleumok a’ magyar 
philosophiához Szontagh Gusztávtól, ’s megszerezhe
tők minden könyvárusnál öt húszasért. A’jelen mun
ka benső tartalmánál fogva nagy hiányt ’s szükséget 
pótola literaturánkban, nemcsak formára hanem szel
lemre nézve is. Az előadás tiszta, népszerű ’s mind 
e’ mellett is philosophiai; általában mondhatni, szer
zője igen jól tudja, mit kell leginkább tudnunk, ’s 
legelsöbben is legfőbb szükségeinket ügyekezék pótolni.
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A’ Hazai ’s Külföldi »Tudósítások* ügyében»
Több rendbeli tudakozásra értesítésül azoknak, kik mindeddig előfizetni elkéstek, tiszte

lettel jelentjük, hogy e’ folyó 2dik félévi számokból még néhány teljes számú példánynyal tiszt, 
pártfogóinknak szolgálhatunk. Rendelhetni példányokat akár a’ cs. kir. postahivatalokon, akár a’ ki
adó tulajdonosnál Pesten zöldkertutczában 498 szám alatt-

a ’ n e m z e t i  ú js á g
szerkesztő 's kiadó hivatala.

T r a i t n e r  és K á r o l y i n á l  Pesten.
megszerezhetők: (árok ezüstpénz.)

F É N Y E S  E. Magyarország Geographiája
I. If. III. IV. k ö te t, ára egy egy kötetnek 2 for. 
Az Vdik kötet sajtó alatt van.

ZSOLDOS / .  Nehány szó a’ honni közbá
torságról 50 kr.

V A SV Á R T  G TULA Szakácskönyve, 1648 
szakácsi Útmutatással 1 fr. 50 kr.

Vándor Szű/tórái I. Em lékezet Itáliára.
II. Nápolyi Levelek 1 fr.

K A ZIN C ZY' GÁBOR Ezer egy óranegyed 
40 krajczár.

M agyar  és német Levelező könyv és ti- 
toknok 1 fr. 2 0  kr. ( 1)

Városház-építés.
ÉFufl Szabad királyi nemes Debreczen váro- 
BUJk sa , a’ régi városháza helyére legfelsőbb 
engedelem mellett a’ következő 1840ik év tava
szán íij városházat kívánván ép íte tn i, ezen na 
gyobbszerű építésnek —  melly négy esztendő 
alatt lészén bevégzendő — kőmívesi és kőfara
gói m unkáját folyó észt. October 5kén tartandó 
csökkentő árverésen fogja k ia d n i, m ire való 
nézve mind azon építő és kőfaragó mesterek a’ 
kik tehetségökre és tudom ányukra nézve meg- 
kivántató biztosítást adhatnak, a’ kitett napon 
reggeli 9. órakor a" város gazdai hivatal szobá
jában tartandó árverésre m eghivattatnak, a’ hol 
a1 feltételeket, építési te rveket, és előre való 
kim éréseket meg lehet látni. —  3 }

Széna-eladás.
(1) A* Szeghalommal és F. Gyarmattal határos 
Heves megyebeli Cséfai pusztán több száz sze

kér jóféle széna ’s elegendő őszi legelő vau 
eladó; értekezhetni eránta Szeghalmon Hajdú 1st • 
«-«^Cséfai haszonbérlővel. (3):

Jelentés.
családatyák, anyák ’s gyámoknak* 

Gyermek-tanitó-intézét.
(5) A lnlirt tnak van szerencséje ezennel mély aiá- 
zattala’t.cz.családatyáknak,anyáknak bárminemű 
rangból, valamint gyámoknak is, kiknek «V ra 
jok bízott növendékeik’ neveléséről gondoskod
niuk k e l l , tudtára a d n i, miszerint többoldalru- 
li felszólítás következtében az eddigi Pesten 
fennálló *s dicséretesen ismert nőnevelő intéze
tét férfigyerm ek-tanH ó intézetté változtatta át,, 
mell) be gyermekek ’s ifjak , kik tanulmányikat 
vagy nyilvánosán vagy magányán akarják vé
gezni, felvétetnek. S zigorú ’s tisztes nevelésről», 
valam int minden egyéb követelésekről, mellyek 
testi ’s lelki neveltetésre befolyással bírnak, alul
irt kezeskedik. Körülménycsb tudósításokat ez
iránt személyesen, vagy az ide mellékelt czim- 
mel ellátott levelek által is lehet alulírottal érte
kezhetni. Pest jul. 30án , 1839.

jLemouton B. János.
a ’ pesti kir. egyetemben az angol és franczia* 

nyelvek tanítója*
(Czíme: Lemouton B. János urnák , a’ pesti kir. egye
temben a' franczia ’s angol nyelv tanítójának. Fortunánál 
a’ ezukor utcza végén , ',666 szám a la t t , a ’ hotauicus. 
kert' irányában. ( 6 )

Hirdetmény.
( I )  (18411) A ’ nagymélt. magyar kir. udv- 

K am ara’ rendeléséből ezennel közhírré tétetik s 
hogy e’ folyó esztendei J 339. October lOén Szi
getben a’ Marmarosi A dm inistrate  épületében 
következő gabona merni)iségeknek bészrdgálta- 
tása nyilvános árverésre fog kit e te tn i, és a’ Jeg~ 
jutahnassabb árt kívánóknak által engedtetni



X
A ’ beszolgáltatandó gabonának [mennyisége

következendő éspedig: (poztonyi) | kikiált.
mérő ára.

a) Szigethre magyarországi tiszta Ifr.kr.
buzábul 17500 2 3

Pluszt líra —• — — — 1 0 0 0 1 41
Bustyaházára —  —  — 3000 1 49
K irálym ezőre és Dombóra 1500 2 11
Rahora —  —  —  — 1 1 0 0 0 1 40
Tisza-Újlakra —  —  — 500 1 34
Kőrösmezőre galicziai — 1 0 0 0 1 40
Vissóra — —  -— — 1500 2 10

öszvesen —  — 27000.
b) Szigethre magyarországi gabo -

nábúl —  —  — —■ — 3000 1 24
Bustyaházára — — — 500 1 12
Királym ezőre és Dombóra 500 1 32
Rahora — —  —  — 500 1 30
Tisza-Ujlakra —  —  -— 300 1 6

Kőrösmezőre galicziai — 500 1 30
Vissora — —  —  — 700 1 24

öszvesen —  — 6000.
c) Szigethre magyarországi kuku-

riczábúl —  —■ —  —  — 5000 1 35
H uszthra —  —  —  — 500 1 20
Bustyaházára —  —  — 1500 1 30
Királymezőre és Dombora 3000 1 45
Rahora —  —  —  — 3000 1 28
Tokajra —  —  —  — 500 1 5
Kőrösmezőre —  —  — 2 0 0 0 1 15
Vissora —  —  —  — 1500 1 55

—  a’ Fainai magtárba 1500 1 ! 40

öszvesen —  — 18500
d )  Szigethre Marmarosi zabbul 2900 »5 33

Rhonaszékre —  —  — 2800 55 35
H uszthra —  —  — * — 300 55 32
Bustyaházára —  —  — 500 55 35
Királymezőre és Dombora 500 >5 40
Rahora —  —  —  — 300 >5 34
Tisza-Ujlakra magyarországi U O >5 32
Kőrösmezőre —  —  — 300 5 29
Vissora —  —  —  — 300 5 33

összesen —  —  8000
E ’ gabona mennyiségekből tartoznak a’ vállal* 

kozók , és pedig Szigethre, Rhonaszékre, Unsz* 
th ra , Bustyaházára . K irálym ezőre, Dombora 
Tiszaujlakra, és Tokajra az egész szállításnak 
negyed részét április hónap utoljáig 184 'd ik  esz

tendőben ; R ahora, K őrsöm ezőre, és Fainara 
pedig május hónap utoljáig , a’ hátra m aradt 
részt ellőbeni magtárokba augiistus hónap utol
jáig 1840. esztendőben egészen beszálittani.

A ’ nevezett szálitásra vállalkozók tehát a’ 
fentebbi napra a’ Mármarosi igazgató hivatalnál 
reggeli 9. órakor á’ szükséges bánatpénzzel el
látva leendő megjelenésre ezzel felszóllittatnak, 
a’ ho l, mint a’ magyar udvari Kamara szám
vevő hivatalnál az árverési és szerződési fölté
telek meg áthatandók. Budán Sepr- m. hónap 3án 
1839. !(3 )

Hivatal keresés.
( 1 ) Egy a’ hazai legfőbb nradalinokban több 
esztendő elforgass alatt mindennemű gazda
ságban jeles tudományt magának szerzett, deák, 
m agyar, ném et, és slavoniai nyelveket esm é- 
rő ,  leghitelesscbb bizonyítványokkal, és szük
ség’ esetében elegendő cautióval ellátott gaz
dasági tiszt kívánna tapasztalásaihoz alkalmaz
ható akár városbeli akár külső tiszti hivatalt 
felválolrii.— Mellyről bővebb tudomány Pesten 
Molnár utcza 117dik szám alatt lévő ház laká
sa tek. kir. táblai hites ügyvéd Tímár Ignác 
urnái megszerezhető. ( 1 )

Eladó szőlő. A’ pesti kőbányai
úgynevezett ö r e g h e g y e n  (Altgebürg) kelle
mes és hasznos helyen fekvő 7*1« fertályból álló 
igen jó mivelésben lé v ő , rajta egy alkalmas kis 
épülettel és igen könnyen ’s kevés költséggel al
kalmazható pincze hellyel, úgy hozzátartozó kő
bányával ellátott s z ő l ő , szabad kézből minden 
órán eladó. —  A’ megvenni kívánók bővebb 
értesítést iránta vehetnek Pesten, Z ö I d k e r t 
u t c z á b a n  (i^o^íbacíjer t ©ajje) 498 sz. alatt 
a’ „ H aza i Külföldi Tudósítások“  szerkesztő 
hivatalában. 3)

Gabonaár Pest ’s más vidéki városink piaczin pozsony 
mérője váltógarasban.

Anguitut 20án| 
Debrec/.en

22. Unglivár
23. Ara«l
23. Új-Becie
23. Temesvár j
24. Komároai 
24- Szeged 
24 Körraö ez 
Fetten, tept. 6 |

B ú z a .
85-70
93-1(0
80---|
90-80 j 
82-73 

102-94 | 
90-85 | 

105-103 i 
160-140

Kéttz.
70-6Ö
86-82
68--
60---
60— 
90-80 
70---

Rozi
55-55 | 
73-69
68---- I

48---
| 68-65
I ---------  | 95-90

120-110 | 100-92

Árpa.
40-37
54-50
36---
30-25 
38---

Zab
| 35---
| 40-36 
| 38—■ 
35-30 
35—

Kuk. Kőlet. 
| 65— 1 80—75 
| 76-73 i — — 
| fio— ( — —
| fi«— | — —
I 63— | — — 
72---I 70-65

57-54 I 44-40 |
45-42 | 45-42
80-76 50-46 | — — [ — —
86-75 i 63-57 | 130-115 | — —

Budai lőtt ária: sept. 4én: 37. 73. 36. 46. 88.
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Egy tekintet
a ’ s. pa tak i főiskola’ jövendőjére.

Civilisatio a’kor’jelszava. Minden philanthropiai, 
tudományos, ipari eszméink jelenleg ezen egy szó
ban foglaltatnak, ’s midőn hatalmasan zengjük a’ kor’ 
jelszavát, alapok’ alapjának feszegetésével előbbutóbb 
az iskolákra utasíttatunk. Látszik, miként igyekszik 
az élet régi pangásából, ha mozgott, egyoldalúságá
ból ki vergődni; újra pezsdülnek a’ megakadt élete
rek, és a’ kiegészítő szellem ugyan jelentgeti magát 
a' társas élet’ száraz formáinak fölevenitésében ; el
okoskodható szó helyett fogalmat keres, ’s való bir
tokot puszta ígéretért. Az életnek szépítése, szilár
dítása az egyedüli nagy czél. Az élet’ drámájában 
ember a’ főszerep-vivő, erre kell fordítani legtöbb fi
gyelmet. Megara megbukott; ne legyen hely többé, 
melly ellen felhozhassuk a’ cynicus’ szavát: ,,Malo 
megarensis arietem esse, quam filium.“ Tehát az is
kolaügy minden előtt! Én főiskoláiéi szólok. Táp- 
láltassék a’ lélektuiománynyal, de neveltessék az 
ember; eszköz legyen pedig mind ez, mind amaz—> 
a’ puszta tndás’ ellenében, melly fogalomszörny — 
rendeltetésünk’ czéljához juthatásra. így, mig az is
kola egy oldalrul a’ szellemiekre függeszti tekinte
tét, másfelül a’ világgal kíván érintkezni, hogy nö
vendékének kezébe adja az élet’ fonalát, ’s praktikus 
tapintattal mintegy kiházasítsa őt. De történik, hogy 
iskolák’ ifjai úgy lépnek életbe, mint az, ki földirat 
után indul beutazni Ázsiát, Amerikát, ’s kimondhat- 
lan különbséget vesz észre a’ földkép és föld között; 
előtte minden uj ’s idegen; másoknak soromp az is
kola, mellyből kiszabadulva, minden övék — a’ dió
fáig. V an, ki tud, első ült az iskolapadon, de mi 
gondja erre a’ világnak, bizonyítsa be az életben is ; 
azonban itt szárazra kitett hal, az eminentia nem 
segít rajta, ’s elégületlenség a’ hideg világgal, majd 
embergyülölet sovány aratása. Nem néha látjuk az 
iskola’ emberét, jó Porubayt, mint homorú tükörben 
a' tárgyat, fején állani társas életben; de én mindezt 
nem bánom, csak higye el az alföldi ifjúság, hogy 
nem ledér hajlongás, nem férfiatlanság: simulni a’ 
körök’ hangulatához (tonjához) ’s ízléséhez. Nincs 
vadabb a’ nyers tudósnál.

E’ szemrehányást teszi az élet ’s közvélemény 
Magyarországban különösen a’ ref. iskoláknak. Ám 
legyen! klem olly rósz oldal e z , mint sok előtt lát
szik ; százszorta jobb pedig a’ ferde tuhnivelíségnél. 
Aze'rt, midőn tudományos tekintetben a’ lehetőt meg
adom, világismeretet, életügyességet kívánok isko
láink* ttjaitól, ’s úgy hiszem, nein egy fogja megkö

szönni e’ jó kívánságot is. Sok függ a’ helytől. AVie 
das Land, so die Natur. Czélomhoz képest egyedül 
S. Patakrul szólok.— A’ s. pataki főiskolának ke
gyelem veté meg alapját, egyes jóakarat emelé azzá, 
a’ mi. A’ város’ urai pártolók, mint az idő jö tt; hal
mozók jótéttel ’s méltatlansággal, mint nekik tetszett. 
A’ Rákóczy-dynastia’ megdöltévei több lett a’ pártfo
gó , de kevesebb a’ pártfogás. A’ régi jó emberek’ 
unokái osztoznak és szaporodnak, és tört számokra 
kerül, fisz- liusz- hatvanad részre, az iskola’ jöve
delmének bejegyzése; azonban ki vállal osztályrészül 
pártfogást—mai világban? sok múlik a’ nemakará- 
son! Önkénytes adakozásért köszönet a’ szent ügy’ 
nevében, de egy közintézetnek máskép kell biztosít
tatnia. Iskolának bármi jövedelem csak eszköz; czél- 
ja  más. N é p e s s é g  ad az iskolával jövede’met 
és tanítványt; imez nélkül amaz haszontalan. In
nen kiviláglik, hogy annál sikerh >zóbb az is
kola , kivált felekezeté , mennél nagyobb saját 
közönség’ közelében, vagy épen közepében á ll; 
ez legrövidebb ut pártfogói ’s pártfogoltai’ megtartá
sára; ellenkezőleg, a’ központosulás gyönge mert gyön
ge a’ központ maga, ’s helyét más váltsa fel, mint Tycho 
de Brahe’ naprendszerét a’ Koperniké. így nézve a’ 
pataki főiskolát , lehetetlen , ha sajnos is , ki nem 
mondani, hogy az öreg intézet végre is olly becsü
letes szegénységre száll alá, hogy egy két alapítvány, 
száraz tőkéből keserves kamat, tartandja benne a ’ 
lelket; mihez járulván a városnak, melly előtt sem
mi nagy jövendő nincs többé , egyhangú müveletlen- 
sége , lakosinak megcsontult természete; a’ tehetősb 
szülék , bár mennyire becsüljék is apai hagyomány 
után Patak’ iskoláját, több oldalú műveltségért kény
telenek azt odahagyni, ’s gyermekeiket olly helyen 
tanittatni, hol korszerűbb nevelést reménylenek. Ran
gosbak nélkül csökken az iskola’ tekintete, csökken 
a’ pártfogás; ’s ki okaj? Mindez annál súlyosabb, 
mivel az életből van kikapva, semmi ráfogás, hanem 
mindennapi példa. Lehetetlen pedig javalni a’ gya
korlatot, miszerint a’ szepességi iskolákba vitetnek 
az ifjak miveltséget tanulni; mintha bizony kipótol
tatnék az, mit Patak nem adhat; ez illusio; ’s a’ 
csalódás’ reggeli páráját a’ kor’ maga siet eloszlatni 
az által, hogy a’ nemzetisedés’ megkapó szelleme a’ 
Kárpátok’ jégtörében is melegít ’s ébreszt; ott a’ ma
gyar ifjak ma inkább beviszik a’ honi nyelvet, mint 
kihozzák a’ németet. Azonban itt is vannak kivéte
lek. Sokszor az ifjú évet nyer illy váltó-rendszerrel, 
de évet veszt a’ tudományban: mert az iskolai sza
bály különböző ; némelly tudományt ismételve hall
g a t, mást soha sem, ’s csak azon általányos eszme-
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re is képtelen felvergődni, mikép függnek össze, mint 
e^y közös fonásnak , az emberi szellemnek kibuz- 
g á s a i a ’ tudományok.

Ki az életnek barátja , ’s örül a’ virágzásnak, 
miuíán a’ mondottakhoz maga is gondol némelly igaz
ságot, letevén a’ vendéghajat ’s előítéletet, velem 
kezet fog. Tétessék át a’ pataki főiskola Miskolczra. 
A’ dunántúli kerület Komárommal cseréli fel Pápát; 
a’ magyar kir. egyetem Nagyszombatban alapult, in
nen jött Budára , sasszemű Ildik József pedig a ha
ladásra növekedő Pestre hozá le , nagy bölcseséggel. 
Mit (esz a’ helyzet ? Szomszéd városok közt is látta 
ő az igen uagy különbséget. Miskolcz jelenleg is az 
Magyarország egy részének, a’ mi Debreczen túl a’ 
Tiszán. Kereskedése , ipara, népessége bizonyosan 
aránylag nő Pestével. Szellemi tekintetben szilárd, 
nemzeti, s mint illyen, nincs város a’ hazában, melly- 
nek másodika legyen; azt is elérendi maholnap , mit 
a’ megállapodott Kassa féltékenységből szemére lob- 
banthatna, ’s királyi várossá emeltetik. Miskolczot 
a ’ természet közpoutul akará, szomszéd megyékből 
kellemes völgyek sietnek felé; főpiacza a’ gabonának, 
miből az ember él. Mindene van, csak iskolája nincs 
hozzá méltó. Miskolczot Patak’ ellenében dicsérni, 
pülyaság; de én eszmét íííszerezve akarék elhinteni. 
A’ tárgy jobban beszél hozzánk, mint mi róla , ’s 
részemről a’ tiszamelléki reformált hívekre nézve is
kolai szempontbul úgy áll Patak Miskolczhoz, mint 
amannak állás-szinháza, ennek nem állás-szinházához.

Beküldetett H. E.
,1’ spanyol trónörökösödési 

kérdés.
Azon kérdés, vájjon D. Carlos vagy Izabella 

taríhat-e joggal számot a’ spanyol trónra, a’ még je 
lenleg is folyó polgári háború szülőoka, melly azon 
nyomorú tartományban még mindig dühöng. A’ foly
tonosan tartó vita ’s az abból származó elfogultság 
miatt egyik pártnak sem juta eszébe világosan magát 
aziránt kérdőre vonni, mellyik félen van az igazság. 
Több munkák jelentek-meg ezen tárgyat bővebb vizs
gálat tárgyává tevők, de úgy látszik ha a’ külföldi 
írók a’ mennyire lehetséges minden pártszellemet mel
lőzve vizsgálják az ügyet, nem egész biztossággal 
ismerik azon tulajdonokat, miknek az örökösödési 
jogban kell foglaltatniok. Véleményem szerint minden 
örökösödési jognak mintegy fő megkivántató oldala, 
midőn két fél felette egymás közti küzd, hogy a’ har
madiknak jogai általa ne sértessenek. Ezen harmadik 
rész alatt érthetni leginkább a’ népet, mellynek sza
va van az illy ügyekhez. Minden ollynemú végzés, 
melly a‘ harmadik jogait sérthetné, magában véve 
megsemmitett ; de az alapitónak illyesmire nem 
kell tekintenie, vagy ha akarata kivitelében gáncsot

nem talál, ogy az illynemü végzés rendithetlenné té
tetik , ’s törvénynyé alakul, mslly még örököseiről is 
szól. De miután az uralkodó háznál örökösödési joga 
különösen a népet illeti, természet szerint a’ nép 
viselé a‘ közbenjáró tisztjét, ha változások történtek. 
Mind e’ mellett is a’ nemzet ezen közbenjárása sza
bály szerint egészen alá van vetve a’ valódi és saját
ságos örökösödési jog alapjainak, ’s többnyire na
gyobb ünnepélyesség kedvéért történik korunkban, 
hogy igy az minden történhető akadályokat legyőz
zön , ’s leginkább ott szokott megtörténni, hol vala
mi ujonalakítandó van, ’s melly a’ későbbi örökösök
re nézve nem olly könnyen változtatható, miután ez
által azonnal a’ közvetlenül következő örökös jogai 
séretnének. ’S véleményem szerint ez azon sark, 
melly minden örökösödésnél alaptörvényül áll, vala
mint állnia kell. Mások lehetnek ellenkező vélemény
ben egyesekre, de egészben a’ kitűzött elv áll. A’ 
többek köztt Zöpfl úr ezen elvet Spanyolországra nem 
találja alkalmazhatónak. Szerinte Spanyolországban 
az örökösödési rend politikai törvény ’s azon való 
változtatás a’ király és cortesnek kizárólag tulajdo
na ’s joga , annyira, hogyha közttök az elvek meg- 
egyeztethetők, akkor az örökösödési rend egészen 
más alakot vehet magára. Születéssel járó, szerzett 
vagy bárminemű örökösödési jog a’ király ’s a’ nem
zet ellenében semmikép se álljon,’s e’szerinta’ csonkítás 
által azon ejtett csorbának ne tekintessék , mert a’ 
nemzet mindig az uralkodó felett áll; de hogy ezen 
bármelly keresztyén sőt még a’ török birodalomban 
is minden örökösödési jog íermesztével ellenkező ál
lítása’ jelen körülményekhez alkalmazható, tagadhat
lak Mert bár minden nemzet megválaszthatná magának 
a' maga királyát, ’s kihalta után hogy a’ gyermek a’ leg
nagyobb ’s legszebb az emberi hatalmak legnemesbiké- 
velrubáztassék-fel vakeset által, tagadhatlanul első pil
lanatra nagyon visszatetszőnek tűnik-fel; de tán az 
emberiség még nem éré-el azon korát, mellyben ki
rályt választhatna magának; ha pedig azt eléré, már 
azzal annak uralkodásának szükségtelenségét be bi- 
zonyítá.—De egyébként nem lehet örökösödési jognak 
nevezni, mellybe minden harmadik bele avatkozhatik. 
De [ki ezen állítás mellett küzd, annak szükségkép be 
kell 4bizonyitani mind törvények mind szokások után 
ezen állítás valóságát, mellyet részemről Spanyolor
szág történeteit felkutatva nem találék. Azt igenis 
follelém, miként régenten a’ spanyoloknál szokásban 
volt a’ királynak a’ legnagyobb ’s leggazdagabb vá
záitok általi megválasztatása, kikhez egyszersmind 
a’ főpapok is tartozának. Ezek is azonban csak azon 
személyek közül valasztának királyt magoknak , kik 
(többnyire a’ thrónhoz egyenlő joggal birának , ’s hol 
egyedül aJ nemzet adhatá az eldöntő szavazatot. ’S 
ennek következtében lön a’ rendes örökösödési jog
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meghatározása szükségessé', hogy igy minden kétsé
gek eloszlassanak, ’s minden zavar nélkül azonnal az 
illető személy jogainak következtében, mell) eket ne
ki a’ nemzet ada, tbrónra lépjen. Hogy ezt még inkább 
biztosítsák, meg szokott történni, hogy az uralkodó 
életében megválasztatott a' személy, mellynek még 
az uralkodó éltében a’ népnek hódolnia kelle, mind 
csak azért, hogy igy minden történendő zavaroknak 
véget vessenek. De bármi általányosan és törvénye
sen megállapított legyen is ezen törvény, még is két 
esetben a’ cortes eldöntő határozattal b ir: t. i. semmi 
kétség fenn nem forog, elismerje, hol ellenben az 
nehézségeket szül, ott birói elhatározással legyen 
felruházva.

Nincs itt helye annak megvizsgálására mennyire 
elhanyaglá a’ cortes ezen szép jogát eredete óta, hogy 
az most már pusztán formának tekinthető. Ezen el
hanyagolás szánható, mert meg nem történtté nem 
lehet többé tenni Spanyolországban is , valamint a’ 
16ik század óta minden tartományban, feltűnő az ural
kodók azon ügyekezete, magokat független ’s önké
nyes állásba helyezni, a’ cortes mint ennek kezde
tének lényeges előjelenségéül szolgáló, ritkábban gyűlt 
össze, vitatkozásaik, tárgyaik kevesebb érdeküek 
valának, vagy számba sem vétetének , hogy e’ sze
rint a’ cortes mindinkább aljasult, annyira, hogy az u- 
tóbbi két században már csak árnyékául szolgálhata 
a’ hajdaninak, senki sem fogja tagadni. A’ dolgok 
ílly állásában be kelle azon időnek is következnie , 
midőn maga az uralkodó akaratja szerint nevezé-ki 
utódát. Ezen lealjasulás azonban még gyakorlatilag 
be nem állt, sőt mondhatni Spanyolországra nézve is 
állt azon más tartományokban divatozó ellenszegülés, 
csak azon rendelkezéseiben megegyezni az uralkodó
nak , mellyek mások jogaival összeütközésben nem 
valának. Hogy a’ mi több, a’ nemzet méltóságát fenn
tarthassa , megkiváná, hogy minden illynemü vég
zések elébe terjesztessenek ’s mielőtt illő erejét, biz
tosságát nyerné meg, általa megerősitessék. A’ mi 
azonban magában igaztalan vala , azt a ’ cortes bár- 
melly végzése igazságossá nem teheté.

( Vége kővelkezik.J

Emlékű eszed.
Midőn ílly ember sirja felett állok, ne vegyétek 

rósz néven, ha magamra fordítom figyelmeteket. Fáj
dalmaimról ismerjetek veszteségtekre; élőre fordítom 
sajnálkozástok könyeit. Az agg, ősz fürtü férfi , kit 
most sirattok, mindnyájunk atyja volt, ’s benne je
lenleg mindnyájan atyát vesztettünk. Tudjátok mi tesz 
valakit atyává ? Ne higyjétek, hogy e’ roppant ter
mészetet bámulni tudnék azért egyedül, hogy minden 
láthatónak életet adott, de imádjuk, mivel mindenkit 
ellát az élet örömeivel, megadja a’ gyermekség éde-

nét, az ifjúság tavaszát, a’ férfiasság teljes erejét, 
s az oszkor tiszteletét ’s méltóságát. E’ hajlam u- 

ralkodó bennünk; ez azon isteni szikra, melly meg* 
óv beneünket minden vétektől, vagy ha azzal sze- 
nyesíí is , megismerteti az eszközt, mellyel keblün
ket megtsztúhatjuk. Ő nem volt vér szerint, hanem 
lélekkel atyám. E’ nagy világon senkim nem vala, 
kihez fordulhaték : atyám nem ismerém, anyám ko
rán elvesztém, ’s egyedül maradék e’ széles nagy 
világon gyámol nélkül. De hogy emberré legyek, 
egyedül neki kelle találnia, ’s én neki éltem is kö
szönöm; mindenem egyedül neki.— Én őt szeretém : 
nem azért, hogy enni ada, hanem mert az ételt ízle
tesen adá; tisztelem, nem kötelességből hanem meg
győződésből. Soha jobb atyát nem kívánok fiúnak. 
O a pórfiut felneveié; megtagadó magának ké
nyelmeit ; munkás óráit mettoldá, éjeit rövidítő, — 
’s mindezt egyedül értem. Ősz korában nem csupán 
tanácsokat osztogata , hanem azokat tettel elősegiié; 
nem rejte belém olthatlan dicsvágyát, de szikrát ma
gas nemesb irányra buzditót. Élőmbe rajzoló az élet 
minden pályáját kényelmeivel ’s nehézségeivel, vá
lasztani hagya, — de azt nem félve vagy reszketve, 
hanem szabad leiekkel vala szabad tennem. Szabad
dá nevelt. Megmutató, hogy bár szegények vagyunk, 
képesek egyszersmind a’ szabadság édenét Ízlelni. De 
ezen szabadság nem korlátlan kicsapongásban állt, 
hanem akaratomnak önkényes korlátozásában. Be
szédével buzdíta, tetteivel bátorita, példájával előse- 
gite : ’s mindezt érttem teve. Akarjátok-e tudni, mit 
tevék én értté? Semmit. () éltének minden reményeit 
bennem helyzé, minden boldogsága elŐmenetemben 
központosat, minden tetteiben azon édes óhajtás ve
zérlé , valaha ennek gyümölcseit láthatni, — ’s én 
ezen ősznek csak egy reményét sem teljesí hetem , 
egyetlen egy óhajtását sem elégíthetéin ki. O mint
egy tőkét gyüjte bennem, melly öregségében kama- 
tozand; minden kincsét belém rakó ‘s a’ síktengerre 
bocsáta, hol egy zivatar mindenét a’ habok mélyébe 
sülyeszté.—Nem, nem: éppen ebben állt az ő ma
gassága , atyai lelkének fensége, hogy ezt nem 
erzé. Ót hiú remények nem kápráztaták. Szerete nem 
jövendőmért, hanem enmagamért, — s most már 
tudjátok mit vesztettem én l

De ki olly veszteségnek tiszta lelke sugallatából 
nem hódol, melly minden reményeit feldúló, minden 
érzelmeit megrázó, mert mindazokkal az elhunyt ro
kon volt, annak keble üres. Igen , minden kivána- 
ta , minden óhajtása teljesítetlenül szállt vele sírjába; 
’s habár soha egy panaszló hang, egy szó nem hang
zott le aj kiről , ha mindig mosolygó vidám arczczal 
találkozóm is , bennem meg vala a’ féreg, melly nyu- 
gonni nem hagya. Ó ne higyjétek, hogy egykönnyen 
felhagy av legtisztább ember is legszebb reményeivel,



( 84 )
miket több évek óta táplál keblében , *s mellyek ne-, 
ki nem egy vidám órát szerezének előlegesen. Ko- 
ránsem; eltitkolhatja^ láthatja elszéledni, de megmarad 
az óhajtás, vagy ez óhajtás kínzó magva, a’ megcsa
latott remény. — ’S mind e’ mellett is ez benne nem 
vala. Bennem hazájának egy fiát nevelte, mellyet e’ 
szegény haza ápolatlanul hagya künn; hazájának utó
só pillanatiban is szolgálni akart; — ’s le raká min
den érzelmeit, minden elveit, ’s ez lön örökségem. A’ 
jó mag nem termi meg azonnal a ’ gyümölcsöket, 
mondá gyakran. Ha teljesítve nem látom is remé
nyeim ; de azon hiedelmemtől senkisem foszt meg, 
hogy valaha fárodozásim czélt érnek. ’S az Öreg vi
dáman halt el. Nem látható boldognak hazáját, de 
megmaradt reménye, hogy az uj nemzedék boldog 
leend benne. Ifjak kik vagyunk, ne csaljuk meg őt, 
ne csaljuk megminmagunkat. Emeljünk a’ derék fér
fiunk oszlopot sziveinkben, ő mindnyájunknak atyja 
vala; emeljünk neki oszlopot a’ hazában ’s tántorít- 
hatlan lépésekkel haladjunk előbbre. Ila ez uj sír 
kigyepesedik , ’s rajta virágok termenek , akkor e’ 
hazát kicsinyben látom e’ síron ; nagy a’ veszteség , 
mellyet a’ hantok fedeznek $ honunk is csak hosz- 
szas szenvedések ’s egyesek önfeláldozása után vi
rul fel.

A* szülői szabad rendelkezés*s gyér* 
tnek-kizárás jogról,

íVege.-)
A’ felhozot törvények’ ez élj a , ’s lelke nincs 

máskép azon esetben is, ha a’ kegyetlen atya neve
letlen gyermekeit magától eltaszitván csupa keresmé
ny-! javait holta esetére idegennek hagyá. Mert: Ír 
A’ szülőket természet törvényén kivül fentebb meg
hívott polgári törvények kötelezik arra, hogy gyer
mekeinek nevelést adjanak. — Ezen terhes kötelesség
től, fel nem oldatnak még ^kkor sem, ha magoktól el- 
tiszitott neveletlen gyermekeiket mások kereszténységé
ből kiképezték; mert a' kötelesség maga erejében min
dig fenn áll még azt a’ törvény megnem szünteti, t. 
i. lső rész 111 czik. értelmében a’ gyermeknek tö
kéleteskoráig: de 2or a’ gyermekeknek idegen ke
zek által íelfogott nevelése azon nevendékeket egye
nesen érdeklő jótétemény ajándék czimet vesz fel, 
nem teszem pedig azt fel senkiről, hogy az illy ke
gyetlen atyát kívánná jótéteménnyel halmozni, miből 
ismét a következik, hogy a’ nevelésre tett igaz költ
ségek a gyermekeknek tulajdon ajándék szerzemén- 
**)e lévén, azokat atyjoktól törvényesen, bár mikor 
is megkívánhatják: ’s végre 3or Ha az atyjai végin- 
tezet felretétele, mint törvényeink mondják, ,ex in 
otFiciositate5 kérdésben, ott a’ vég intézet’ félre ve- 
tetese , szerzői jogot sért; de már ez esetben az a*

tyai végintézet csak annyiban fog félre tétetni , a’ 
mennyiben egy a vegintézetben nem foglaltatott adós
ság kielégítése el nem vala re,idelve ,—holott az a- 
tya adósságai között fő helyet érdemel a’ gyermek 
nevelésére fenn álló költség, mellyet igaz számítás 
mellett minden törvényhatóság a’ nevelőnek megitélt 
volna a’ gyermek lehat az ajándékozó nevelőnek ké
pét viselvén, csak azon kereshetőséggel lép elő, mely- 
Jyel joga volt előlépni a’ nevelőnek törvényünk’ vé
delme alatt, és pedig a’ nélkül, hogy a’ szerző atyá
nak szabad rendelkezési joga illy nemű adósság’ kí- 
hasitása által megsértetetnék.—

iÉliás István .
Jütékszini napló,

Sept. 6kán N a p l ó  vígjáték 2 felv. Bauernfeld 
után Lukács Lajos, a’ m. 1.1. költségén. A’ mii nem 
rejt magában valami különös elemeket, situatióji sem 
a’ legélénkebbek; fordulata ha nemis új , meglepő, 
—*s kifejlése mindenek felett kielégítő. Lendvayné 
(Vilma) szerepét azon testesült, minden mellékes el- 
egyiték nélküli tisztasággal adá, mellyet leírni lehet- 
len. Szerepe azon fordul meg, hol okok miatt ne
mes tehetségeit elrejti ’s együgyü, de minden aljas
ság nélküli alakot vesz fel, melly épen azért, hogy 
nemes lelket rejt magában, nemes külsejű. Itt min
den túlzás nélkül elmondhatni, hogy mit a’ szerző 
felede, azt egészítő a’ művésznő. Micsoda nemes, 
természetes játék vala az! Nem mondom hogy kiszá
molt , az természetéből folyt ki akaratlanul, ’s kiben 
a’ művészet az emberrel úgy összeolvad, mint Lend- 
vaynéban, az nem is csodálhatja, hogy ő számolás 
nélkül is olly tisztán, összevágólag tud valamelly sze
repet adni. O a’ szabályokat nem veszi-be, hanem 
adja, ő nem a’ festés után tanul, hanem utána kell 
festeni. Mai játéka tagadhatlanul magával ragadott, 
’s én feledem referensi létem. — Egressy (kapitány) 
játéka az első felvonásban hideg, egykedvű volt, sem
mi élénkség nem mutatkozék külsejében. Annál több 
élénkséggel játszékLendvay (hadnagy) kinek bár kis 
szerepe nem csekély vidámságot ébreszte.

l i te r a tú r a i újdonságok,
Gaal befejezd 3 felvonásu bohózatát „kuruez 

világ“ mellyhez a’ zenét ismét Them készíti. Ezen 
bohózat Megyery jutalomjátékóul jövő hónapban ke- 
rülend színre.—

Kiss Iván a’ színház számára a’ „móri vásárt41 
vLj. 3 felv. Blum után, ’s Weissenthurn öt fölvoná- 
su szinjátékát: a’ kéziratot, fordítja.—
•c • Buda, a’ játékszini zsebkönyv mint hallásból 
tudhatjuk megjelent, eddigelé azonban még nem lát
tuk ’s igy nem is szólhatunk felőle.
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•  f é l é v .

(1) Néhai Beregszászi Pál
nak, a’ napkeleti nyelvek’ nagy 
búvárjának’s első nyelvtudósunk
nak következő' két nevezetes mun
kája:

Über die Aehnlichkeit der hun- 
garischen Sprache mit den mor
genländischen, nebst einer Ent
wickelung der Natur > und man
cher bishero unbekannten Eigen
schaften derselben. Leipzig  1796. 
("214 lap negyedrétben J  és

Versuch einer m agy arisch en
tspracht ehre , mit einiger Hin
sicht auf die türkische und ande
re morgcnländische Sprachen. 
Erlangen 1797. ("288 lap nyol- 
czadr étben.f

Megszerezhetők a’ H azai 's 
Külföldi Tudósítások’ szerkesztő  
hivatalánál zöldkert ( Kohlba- 
cher) utczában 498. szám alatt. 
Az elsőnek ára kötetlen 1 f. 24 kr. 
az utóbbinak 1 for. pengő pénz
ben.

Városház- építés.
Szabad királyi nemes Debreczen váro
sa j a’ régi városháza helyére legfelsőbb 

engedetem mellett a’ következő 1840ik év tava
szán uj városházat kívánván ép ítetn i, ezen na- 
gyobbszerű építésnek —  melly négy esztendő 
alatt lészén be végzendő — komi vési és kőfara
gói munk áját folyó észt. October 5kén tartandó 
csökkentő árverésen fogja k ia d n i, m ire való 
néz ve mind azon építő és kőfaragó mesterek a’ 
kik tehetségökre és tudom ányukra nézve meg* 
kivántató  biztosítást adhatnak, a’ kitett napon 
reggeli 9. órakor a város gazdai hivatal szobá

jában tartandó árverésre meghivattatnak, a’ hol 
a1 feltételeket, építési terveket, és előre való 
kim éréseket meg lehet látni. —  3  )

Széna-eladás.
(2) A ’ Szeghalommal és F . Gyarmattal határos 
Hév es megyebeli Cséfai pusztán több száz sze
kér jóféle széna ’s elegendő őszi legelő van 
eladó; értekezhetni eránta Szeghalmon H ajdulst- 
ván Cséfai haszonbérlővel. (3)

Mészárszék’ bérlete.
( 1 ) Ns Heves vg) ében fekvő Mező-Tor 

mezővárosában f. e. September1 25én fog három 
esztendei, sz. Mihály-napon kezdendő árendá- 
ba adatni a’ Kállay - részen levő mészárszék , 
mellyhez a’ vágó-színen kívül két szoba, egy 
kon) ha , és egy kam ara, nemkülönben kaszál- 
lásra és szántásra igen alkalmatos 109 holdból 
álló majorsági föld tartozik. Az árverés V'ező- 
T uron , a’ mondott napon, 9 órakor, a1 tiszt
tartói lakáson fog tartatni. (3)

Nemzeti disz-ruha eladása.
( 1 ) E folyó hónap huszonh 'tod ikán (26.napján) 
sz.k.l’est városában a1 rózsapiaczon ts. Jankovics 
Sándor Főszolgabíró ur szállásán a’ 395dikszám 
alatti házban , több rendbeli magyar ruhák arany 
gombkötő munká r a ,  kalpag, kótsagtoll, k a r
dok , árverés utján készpénz fizetés mellett a-' 
többet ígérőnek eladattatnak. ( 2 )

Árverési hirdetmény.
( 1) Folyó év i oct. l 2 dik napján fognak Som
berekén ts. Baranya vármegyében bírói fogla
lás utján zár alá vett 28 hold íré t; 286 hold szán
tóföld , és 2 0  egész úrbéri te lek , árverés utján 
a’ legtöbbet ígérőknek készpénz fizetésért eladat
ni. Venni kívánók szívesen meghivatnak a’ fent 
em lített napon a’ hely színén megjelenni. ( 2 )

Ilirdelincny.
( 2 ) (18411) A ’ nagymélt. magyar kir. udv. 

Kamara’ rendeléséből ezennel közhírré té te tik : 
hogy e’ folyó esztendei i 839. October lOén Szi- 
gethen a’ Marmarosi Administratio épületében 
következő gabona mennyiségeknek bészolgáita- 
tása n) ilvános árverésre fog k ité te tn i, és a leg. 
jutalmassabb árt kívánóknak által engedtetni.
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A ’ beszolgáltatandó gabonának mennyisége

következendő cspedigt (poz«on,í) | kikiált.
, mérő | ár».

uuzauui
Pl tiszt hra —  — — 1 1000 l l
Bustyaházára —* — 3000 !i 49
Királym ezőre és Dombora 1500 j 2 11
Hahóra —  — 1000 1 40
Tisza-Ujlakra —• — 500 il 34
Kőrösmezőre gallicziai 1000 1 40
Vissóra — —  — — 1500 .2 10

öszvesen —  — 27000.
b) Szigethre magyarországi gabo

na búi —  — —  —■ — 3000 jl 24
Bustyaházára — — — 500 1 12
K irálym ezőre és Dombóra 500 1 32
Rahora — —  —  — 500 1 30
Tisza-Ujlakra —  —  — 300 1 6
Kőrösm ezőre gallicziai — 500 1 30
Yissora — —  —  — 700 1 24

öszvesen — — 6000.
c) Szigethre magyarországi kuku-

riczábúl —  —  —  —  — 5000 1 35
Huszthra —  — —  — 500 1 20
Bustyaházára —  —  — 1500 1 30
Királymezőre és Dombora 3000 1 45
Rahora — —  —  — 3000 1 28
Tokajra —  —  —  — 500 1 5
Kőrösmezőre —  — — 2000 1 15
Yissora —  —  —  — 1500 1 55

—  a’ Fainai magtárba 1500 1 40

öszvesen —  — 18500
d )  Szigethre Marmarosi zabbul 2900 15 33

Rhonaszékre — —  —• 2800 55 35
Huszthra —  —  —  — 300 V 32
Bustyaházára —  —  — 500 55 35
Királymezőre és Dombora 500 55 40
Rahora —  —  —  — 300 55 34
Tisza-Ujlakra magyarországi 1(0 55 32
Kőrösmezőre —  — — 300 55 29
Vissora —  —  —  — 300 55 33

összesen —  — 8000
E ’ gabona mennyiségekből tartoznak a’ vállal

koz i k ,  és pedig Szigethre, Rhonaszékre, Husz- 
tlira , Bustyaházára. K irálym ezőre, Dombora 
Tiszaujlakra, és Tokajra az egész szállításnak 
negyed részét április hónap utoljáig 1840dik esz

tendőben ; H ahóra, K őrsöm ezőre, és Fainara 
pedig május hónap utoljáig, a’ hátra m aradt 
részt ellőbeni magtárokba augustus hónap utol
jáig 1840. esztendőben egészen beszállítani.

A ’ nevezett szálitásra vállalkozók tehát a’ 
fentebbi napra a’ Mármarosi igazgató hivatalnál 
reggeli 9. órakor a’ szükséges bánatpénzzel el
látva leendő megjelenésre ezzel Felszól lit tatnak , 
a’ h o l, mint a’ magyar udvari Kamara szám
vevő hivatalnál az árverési és szerződési fölté
telek megláthatandók. Budán Septem, hónap 3án 
1839._____________________________________(3)

Jelentés.
családatyák, anyák 's gyámoknak. 

Gyermek-tanitó-intézef.
(6) Alulirttuak van szerencséje ezennel mély alá- 
zattala’t.cz.családatyáknak,anyáknak bárminemű 
rangból, valamint gyámoknak is, kiknek a" rá- 
jok bízott növendékeik’ neveléséről gondoskod
niuk kell , tudtára adni , miszerint többoldalru- 
li felszólítás következtében az eddigi Pesten 
fennálló ‘s dicséretesen ismert nónevelő intéze
té t férfigyerm ek-tanitó  intézetté változtatta át, 
mellybe gyermekek ’s i f jak,  kik tanulmányikat 
vagy nyilvánosán vagy magányán akarják vé
gezni, felvétetnek. Szigorú ’s tisztes nevelésről, 
valam int minden egyéb követelésekről, mellyek 
testi ’s lelki neveltetésre befolyással bírnak, a lu l
irt kezeskedik. Körülményesb tudósításokat ez
iránt személyesen, vagy az ide m ellékelt czim- 
mel ellátott levelek által is lehet alulírottal érte
kezhetni. P estjük  30án, 1839.

Ijemouton It. János.
a’ pesti kir. egyetemben az angol és franczia 

nyelvek tanítója.
(Czíme: Lemonton B. János urnák, a’ pesti kir. egye
temben a' franczia ’s angol nyelv tanítójának. Fortunánál 
a’ ezukor-uteza végén, 6 6 6  szám a la t t ,  a’ botanicus 
kert’ irányában. f 6 )

Gabonaár Pest ’s más vidéki városink piac/.in pozsony 
mérője váltógarasban.

Augmtii* 24én Búza. Kctsz. Hoz* Árpa Zab Kuk Kőié*.
l’éts o o - s o 80-75 | 65-60 «0--- | 40--- 1----- -- --

24. Arad 80--- | 70--- [ 68--- 40--- | 40- — 1 60---1 -- --
27. Baja 03-80 j 70-57 | 57--- 47--- | 38-33 ! 74---- | 50---
2 7. Ocljrcczen 85-70 65-60 1 52 - 40-35 | 35-33 1 63— 1 80-7020 Almon, 134-80 | 78-66 | 84-72 70 55 | 52-45 | 82-72 | -- --
30. l)j-Becse 100-80 70-65 ----- 1 40--- j 40--- | 60---| -- --
30. '[Vmesvár 85-75 64--- 1 48---| 38--- 1 33--- | 60---| -- --
3 I • Szeged 90-85 65-— * -  1 50— 50--- 170-1 b5---
31. Komárom 106-96 93-77 69-67 | 60-52 | 43-39 | 92-88 1_ —
31 Kiirniiicz 110-106 104-96 90-86 1 60-56 I 45-40 | ___ | _ —
Besten,sept. 10.. 163-140 | 112-105 100-95 j 86-75 | 62-55 | 124-110 ! 80---



Szombat Sept. 14én $ M ásodik félév,

M a rin e  9s  a 9 f r a n c é in  r o n ta n t ic a .
Racine művei, mint már lapjainkban többször 

említve volt, Rachel k.a. feliepése óta, a’ franczia kö
zönséget magával ragadák. Az újabb franczia roman- 
tica baráti megrettenének ’s napjokaí leáldozni hivék 
e’ véletlen változáson. R a c i n e n a k  azóta 
többet kelle szenvednie, mint azelőtt, mert mindent 
elkövetének a' francziák, miáltal hitelét csökkenthe- 
ték "s igy a’ mindinkább nagyobb tért nyerő lelke
sülést a’ közönség Ízléséből kiirtsák. A* szegény el- 
lenségeskedők nem láták á t , hogy lehet valakit nem 
szeretni ’s még sem gyü’ölni. Racine a’ maga nemé
ben remekműveket irt. Kora, szelleme, nevelése ma 
gával hozá , hogy olly műveket teremtsen , mellyek 
bár korunkhoz nem illők s szellemét meg nem ra
gadják , mind a’ mellett a’ művészetnek elé'menetét 
eszközlék,— ’s nélkülük a’ francziák ízlésre nem 
állnának ott, hol jelenleg állnak.— Az újabb franczia 
romantica, melly azonban szinte még pólyáiban, 
van, ’s egy sokkal nagyszerűbb jövendőnek szolgál 
alapul, tagadhatlanul jelen körülményeinkkez mért 
’s a’ néphez sokkal inkább szól. Nem egyében is a- 
lapult a1 franczia romamica, mint a’hatáson. Ök az 
életet mindinkább összeolvaszták a’ művészettel; an
nak külső alakja egészen a ’ világ szinezetét hordá 
magán , azonban csupán arra szolgált, hogy a’ nép 
előtt a’ külső forma tetszetőssé tétessék, ’s igy a’ 
benső iránt fogkonynyá legyen. A’ franczia roman
tica ezen külső alakja a’ nép műveltség jelen állásá
hoz képest még a’ művészet bélyegét alig hordja 
magán,— s majd akkor történend meg az, ha a’ nép 
emelkedni fog , ’s emelkedésével Ízlése nemesbülni, 
kivánatiban magasulni. A’ franczia romanticát sokan 
ezen külső formájáért erkölcstelennek vallják ; pedig 
őszintén megvallva , ők legnagyobb meztelenségük
ben is kevésbé vétlenek a’ legszentebb érzelmek el
len , mint Ifland pityergésével. Csakhogy a’ franczi
ák , lassanként megakarják a’ népnek mutatni, hogy 
nem az bűn , mit ők annak hisznek, ’s nem azaz 
erény, mellyet ők bálványoznak. Le akarják csak
nem erőszakosan rántaii, a’ leplet a’ szemek előtt, 
’s mindent tulajdon formájában megmutatni. Ok soha 
a’ legszentebb érzelmeket eltíportatni nem hagy ják ; 
soha az ártatlant, tiszta keblűt mintegy odahurczolva 
olly viszonyokba nem hozzák , mellyek bennüi k kö- 
nyeztetö ’s épen azért kellemetlen lélekállapotba hoz
nak , ’s épen ebben all főérdemök. Náluk az ép lé
lek nem romlik, hanem emelkedik, hanem feljdevenül 
Ki csupán a’ formát tekinti bennük, az igenis elvadul 
általuk, hanem ki leikébe, mélyibe ha t , azelőtt az 
iIlynemű külsőségek egészen a’ háttérre vonulnak , ’s

csupán a’valódiság marad vissza A’ f r a n c z i a  ro
mantica minden termékei nem rejtenek annyi roszat 
magokban , mint Koczebue egyetlen Bakőze. Csak
hogy természetesen illynemű kor kell ahhoz mint a’ 
miénk. Nagyon csalódik az, ki jelen korunkat, köl
tészeti sőt literaiurai kornak tekinti. Soha az embe
riség távulabb nem volt tőle. A’ világ jelen állása 
politikailag annyira össze van szőve, a’ nemzetek ál
lasa annyira pillanatnyi változástól függ, hogy aka
ratlanul minden szem, minden élesb pillantás a’ világ 
politikai állására fordul. Bár békeség legyen minde
nütt, "s szűnjék meg ma a’spanyolországi véres harcz, 
soha nagyobb benső forrongás evődés nemzetekben 
nem vala, mint jelenleg. A’ művészet korszaka a’ 
legny ugalmasb lélek állapotot kívánja, mély elmerült- 
séget; ki teendi azt, midőn léteiről és nem léteiről 
van szó.

’S ezen viszonyok ’s körülmények szülték a’ 
franczia romanticát. A1 népre hatni akara, szólni 
a’ költő ’s hozzá olly nyelven beszélni, mellyet ért, 
— ez lön fő feltétel. A’ művészet összeolvadt olly 
elemekkel, mik egészen különválók ’s tán soha nem 
egyesíthetők. Olly darabok kapják meg a’ közönsé
get, mellytk érzékeiket csiklándozta‘já k , legnagyobb 
ohajtásiknak szabadabb tért engednek; ’s kidühöngni 
hagy nak bennünket, hogy épebb vagy nyugottabb ke
bellel térjünk vissza lakunkba. A’ franczia romantica 
mindazon eszközök használatában leven, mellyek ben
nünket erősben megráznak, korlátlanul uralkodik 
minden lelkeken : leginkább szól azonban az elhagya
tott , elfelejtett néphez. ’S ezért mig a’ nép alant ál
lásban marad , mint jelenleg, folyvást kielégítleneb- 
bek leendnek szellemi formájára nézve a’ franczia 
romantica termékei, — ’s aránylag vele halad az is, 
hogy a ’ niüv« szí t minél előbbi jogait követelje, fo r
mat említettünk itt gyakrabban: illő hogy ezen 
szó itteni értelmét megfejtsük, bt nem azon forma ér
tetik, melly be a’ darab v*n öntve, ’s melly külső 
lényeges részéül szolgál a’ franczia romanticának; 
mert ezen formára nézve őszintén megvallva , tán so- 

a’ drámái művészet magasb ponton nem állt ; an
nyira , hogy meg kell vallani, hogy csak tőlök kell 
ezen szinpadi rendezést eltanulni, ’s egyszermind meg 
kell ismerni, hogy tán ők veték meg annak lénye
ges alapját. Itt tehát koránsem a’ drama külső for
mája, ban* m főleg a’ cselekvés azon menete ’s szö- 
vénye értetik, melly a’ szemnek legalább feltűnő s 
gyakran azokra nézve kápráztató. Tagadhatlanul a’ 
cselekvény sokkal inkább a’ háttérre van szorítva 
bár melly drámában , hogysem a z , mint i t t , annyi
ra feltűnjék A’ görög és ó franczia tragoediákban
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a‘ fényes dictio állal emeltelünk, ’s e’ mellett minden 
cselekvény eltűnik ; Shakspearnél, a1 m'nden drama- 
ticusok királyánál , a’ characterek foglalják el egész 
figyelmünket, annyira, hogy gyakran a’ legdusabb 
cselekvési menetben is azokat észre se látszatunk 
venni, ’s csak mint charakterből kifolyókat tekint
jük. Ez által nem akarjuk azt mondani, hogy az 
újabb franczia romaníica nem állít fel charactereket. 
Ő a’ maga nemeben is a’ legtermeszetesbeket ’s hí
veket rajzolja elénk ; esakhogy a’ művészét nem e- 
gyedüli kivánata az , hogy eh nk hű charakterek raj
zoltassanak , hanem főleg olly cliaracterek, mellyek 
figyelmünket megérdemlik. Shakspearre forditám tol
iam. Igen Shakpeare olly viszonyokat, körülménye
ket hoz elő , olly érzelmeket támaszt, mellyek a’ leg- 
meghatóbbak , a’ legmejycbbek. Például az ő Lear
je , Handetje bármi szükkörű legyen is ehhez képest, 
keresztül fut a’ szív minden húrjain O neki minden
re elég ideje marad; csakhogy tekintetbe kell ven
nünk , hogy a’ géniét utánozni nem lehet. Minde
gyik önállói nagy genie teremt magának iskolát, mel- 
lyet csak ő fu hat meg szerencsevei. Skakspearnél 
nagyobb esz nem uralkodik e’ földön. Az ő pályáját 
nem fuihatni meg többe. — így tekintve a’ dolgot a’ 
franczia romantica is a’ legelrejtettebb húrjait i < meg
pendíti az emberi kebelnek , ’s ha hozzá olly készü
letek tétetnének, mint például Shakspearnet, hol hely
ze t, körülmény, átmenetei, minden szóval megráz
kódtat bennünk az előttünk festett eszmével — akkor 
bizonynyal senkinek eszébe nem jutand a’ franczia 
iskolát erkölcstelenséggel vádolni; de itt minden olly 
kézzel fogható ; minden bűn , vélek a’ legnagyobb 
meztelenségében á 111 tátik elénk,— ’s ez megrettent,
\ issza ijeszt a pályától. Minden kezdetben tulság 
uralkodik. Ezen általam úgy nevezett formának kell 
megtisztulnia, ’s a* franczia romantica legszebb díszé
ben fel\iruh—De bár mennyire felvirul is, mindig 
megmarad azoknak emlékük , kik előttük tőrének u- 
taf. Racine bármi homlok egyenest álljon is az újabb 
romanticávol, ta^adliatlanul a’ maga nemében nagy , 
igen nagy Tán iánk nézve magyarokranemis annyi
ra alkalmazható az ő dicsérete, miután főérdeme ta- 
gndhatlanul fényes dictiójában á ll, ’s ez ismét az u- 
t nozhatlan nyelvben. De hát nem volna semmi egyéb 
eidime l*3<inenak ? olly igen üres, annyira bókolója 
Kit volna ő korának , mint ellenségei mondják. Kár 
ezt ön meggyőződés nélkül hiresztelni. Nézzük meg 
Ihr cine korát. Mindenki a' görög tragoediákkal vala 
akkor eh Ive. Corneille vala imádottja a* nemzetnek, 
midőn az ifjú költő szerénysége bélyegével, a* nyil
vános pályára feliépe. Racine nagy ész vala, de nem 
a on annyira önálló ész, melly minden akadályon 
győzedi 1 ucsked e, ki vi ta volna feltételét. Azon irány, 
•v.-'U m az ifjú magénak vés- , nem egy könnyen tö

rölhető ki. ő  már gyermeksége óta az ó classicusok 
által Ion elfoglalva. Nevelője könyvmoly vala , ki a’ 
gyermeket korán befogd ’s az olvasásra erőíeté. Az 
ifjúnak tüzkeble vala, bármi adatott volna tán akkor, 
a’ szerint képződött, a’ szerint indult volna bizony
nyal. Nem menésül hozom fel ezen adatokat, ha
nem szükséges előzményekül azoknak, kik Racine 
ízlésével nem tudnak megbarátkozni. Az ő müvei a’ 
legtisztább termékei a’ művészetnek. Nála a’ charac
terek nem egyénekként, hanem fajokként ábrázol
taiénak. Itt minden character minta volt. Ezért kellett 
neki általányosságokba bocsátkozni, vagy inkább a- 
zoknak korlátiban maradnia. Az ő érzelem festései a’ 
legmélyebbek; dictioja a’ dagálytól annyira menti, 
valamint minden pöffeszkedéstől, — ’s azon idegen 
szellemet, melly benne uralkodó , ’s melly sokat tőle 
vissza riaszt , leginkább modora tesz. — Ezen czikkre 
leginkább a’ Tageblatt közelebbi számában Grim Vin- 
czétől megjelent Rachel kisasszony czimű czikke szol
gálata alkalmat, mellyben Racineről megvallom na
gyon elfogultan ítél írója. Nem mintha részemről a’ 
vélemény szabadságot nem tűrném; hanem Racine fe
lett annyira általányosnak hiszem az Ítéletet, hogy 
bátran mondhatom, miszerint ő nem szerettethetik u- 
gyan mindenki által, de azért becsülhető.

Mindezekből bátran következtethetni lehet azon 
már egyik tudományos lapunkban említett eszmét, 
miszerint tagadhatlanul korunkban a’ színi hatást nem 
leket drámái becsmértékül venni. Korunkban a’ na
gyobb közönség lelkesedésében nem akar mélyebb 
okfőket kutatni; nem tekint nyugott Klekkel a’ me
netre , hanem itt ott tekinti meg ‘s mindannyiszor elec- 
trsáliatni akar. Vannak azonban viszonyok, mellyek 
azon forrást nem rejtik magokban , hol a’ költő ma
gának a’ tetszést kivíhatja,—'s ezeknek sorából, ha 
nehány müvei! kiveszszük , még Shakspeare sem vá
lasztható külön. A’ nemzeti közönség minden indu
lati érzelmei hazáján csüggnek ; ö annak viszonyait 
akarja látni, tolmácsát hozafiui érzelmeinek, ’s mi
nél valóbbak azok, annál inkább megragadják. O 
nyugolt nem lehet; a’ valódi művészetre ugyan nem 
alkalmatlan; de azt használni illy esetben nem akar
ja.- Racine is ezek sorába tartozik. Az ő művei a 
legtisztább kéz munkája; de dictiója, szenvedélyes 
korunkban mitsem jelentő ’s elhangzik ; a’ characte- 
cek magassága ’s tisztasága mint ideális képek nem 
tetszhetnek. De valamint jött úgy még alkalmasb ko
ra is jöhet ezen iskolának is ,—’s ekkor midőn nagy
szerűbb eszmék fejlődtek k i, megállhat e’ kettő is 
Is egymás mellett,—annál inkább ott, hol többszin- 
,faáz kép •‘►ölhet közönséget ’s azon közönség ízlését.

Na ff y  Etele.
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«4T spanyol trónörököslitlési kerítés.

(V  e'ge.J
Zöpíl úr ugyanezen tárgy felett irt munkájában 

tagadja, hogy Fülöp uralkodásával új dynastiát ala- 
píta Spanyolországban, ’s a’ bourbon házból szárma- 
zottat már csak azért habsburginak mondja mivel nagy- 
anyja ezen ház sarjadéka vala.—Azon fő ’s ellenvetésül 
felhozott ok , mellynek a’ trónörökösödési kérdésben 
főszerepet kell játszania, ’s miszerint ez azért is jog
talan vala, miután a’ cortes vitatkozásaid nem vévé 
— szinte felrevehető ’s nem áll. Tapasztaljuk ugyan 
is , hogy épen ezen korban a’ cortes tekintete legin
kább szálltaid, ’s hogy nem csupán ezen kérdést 
mellőze e l , hanem voltak sokkal fontosb es neveze
tesebb tárgyai, miket fontolgatás alá nem vön, ’s 
mellyek mind a’ melleit, hogy csaknem minden al
kotmány alapját teszik ’s a’ nemzetet jogaiban kor
látozzák , kiforgathatlanok. ’S ezért meg senkinek 
illynemű törvények ellen kikelni nem juta eszébe, ’s 
mindenki megítélheti, mi jó köveikezményei lenné
nek, ha Zöpfl úr okoskodása minden esetre alkalmaz
tatnék.— ’S egyébként is azon örökösödés szükségkép 
az európai nép jogaival egybevágó. Az utrechti ’s 
badeni békekötés nem kívánják ugyan szükségkép 
az agnaticai örökösödési rendet, melly senki állal 
még nem állitafék ,* hanem lagadhatlanul azon felté
telből indulnak ki , hogy soha Spanyolország Fran- 
cziaors. ággal ne egyesüljön. Ehhez azonban kettő 
tartozik; hogy t. i. a’ franczia bourbonok semmi idő
ben Fülöp örököseivel rokonságuk végeit a’ thrónhoz 
jogot ne követeljenek, "s másodszor, hogy soha há
zasság által e’ két ház egymáshoz közelebb ne vo
nuljon. Az első a’ nevezett békekötésekbe világosan 
kimondatott, a’ másik pedig tettleg Fülöp agnaticai 
örökösödési rend behozatalával állott be. E’ szerint 
azon békeszeiződésekhez bizonyos feltételek kapcsol
tattak , mellyen az akkori európai népjog alakulása 
alapult, s épen azért Zöpíl urra bizatik , miként há
trált assék jogszerűen ezen két korona egyesítése, ha 
VII. Ferdinand jelenleg uralkodó leánya orleansi her- 
czeghez menne nőül. Ha továbbá némellyek azt is ta
gadnák , hogy Fülöpnek az örökösödési rend behoza
tala által a ’ népjogok sértetnének, úgy ezen állítás 
egészen mellőzhető, miután közönségesen tudatik, 
hogy akkor a’ nép ezen kérdésekkel nem sokat baj
lódik s csaknem érdek nélkülieknek tartá. Ezzel 
azonban egyszersmind Spanyolországot Castiliával cse
rélik fel, mel y nem egyszer történt meg. A mi je
lenleg Spanyolországnak neveztetik, köztudomás sze
rint két önálló tartományból állt. Ez utóbbi nem vala , 
mint Zöpíl úr hinni szeretné, igen csekély királyság , 
hanem magában foglala több tartományokat ’s egye
sülése korában Castiliához hasonló nagyságú vala. 
Hogy ezen két tartomány Aragónia örökösének ’s

Casfilia orökösnejenpk összekel ésével jogszerűen egye
sülhetett , hamis állítás.

Aragóniában 12 75 óta cspán a’ férfi örökösödés 
divatozók, a’ mi kitetszik János halálakor 1395ben, 
melly alkalommal, két leánya helyett Márton lépő 
a’ trónra. A’ két ország egyesítése «tán melly rend 
hozatott b e , nem bizonyos, ‘s e’ felett csupán két
ségek uralkodnak. Később, midőn a’ puszta hideg 
önzést lassánként szelidebb érzelmekre hajlandóság 
követé, lassanként mind világosabb lön, hogy csak
ugyan női ágra is terjed a’ trónörökösödés. Illy mó
don Izabella tagadhatlanul Spanyolország jogszerű ki
rálynéja. A’ polgári háború még folyton tart ugyan, 
de közelgő végéhez sok remény mutatkozik. Vajha 
azok ne csalnának, ’s e ’ vérengző, Európát diszte- 
lenítő harcznak Önfékezés véget vetne. Spanyolország 
úgyis mélyen elmaradt a’ többi tartományok sorából; 
nemcsak hogy elmaradt, hanem a’ polgári háború 
miatt századokra visszavehetett. Józan ’s a’ körül
ményeket tökéletesen ismerő kormány a’jelen helyzet
ben is igen sok jót tehetne; habár mindent helyre 
nem is hozhatna; mind e’ mellett is a‘ népet, melly 
most felbőszülve vesztesége felett, gyakran akaratla
nul is fegyvert ragad, szelidebb pályára teríthetné; 
fájdalom azonban Spanyolországnak jelenleg nincse
nek férfiai, ’s kormány emberei többnyire ollyanok, 
kiket név ’s nem hivatás fesz azzá. Lassanként mír 
úgy is a’ kct főszemélyre tér át mindenkinek a’ figyel
me , ’s valamint a’ keleti ügyben az öt békiíő hatal
masságnak koransem a’ török vagy Mehmed Ali ü- 
gye fekszik szivén , hanem mindegyik tulajdon érde
keit tartja szemmel, úgy ezúttal Spanyolországban 
is nem D. Carlos vagy Izabella, hanem Maroto es 
Esparteroba központosainak minden kivánatok, kö
vetelések ’s remények. Ezen két ember érdekei mi
att szenved csaknem egész Spanyolország. Mindegyik 
minél nagyobb biztoságba akarja magát helyezni, s 
ezért addig nem tágít , mig azokat ki nem vija. S 
így ismét önzést látunk ez ügyben is , ’s két ember
ér! milliókat szenvedni * &

J á t é k s z í n t  ■szuplé.
Mi szép , mi hasznos a’ művészetre nézve, ha 

ügyes ’s ahoz értő bírák Ítélnek fele-te! Ez a’ mű
vészet rostája, mellyen minden konkoly áthull , s 
ügyes kezek köztt egészen kitisztul. — Ellenben mi 
kárhozatos , ha az kontár’ kezébe kerül, ki csupán 
azért, hogy a’ dologhoz érteni láttassak, szól, be
szél — akar mit, hiszen a’ nagyobb rész értőnek tar-
tandja ő t ------ Olvassuk csak a’ Honművész’ 73dik
számát, hol Don Juan előadásáról ez áll: 3,nem Vil
la helyben hagyható és épen semmi sikerű az 
első violiunak azon hevenyészete, mellynel 
fogva  a menuett-témcz a la tt ő kerinyőt já t
szo tt midőn a többiek menüettet, s iyy a’
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tles opera szerzőnek egyszerű kedves melódiá
j á t  zavara és i t t  o tt érthetetlenné is tette “ 
Hogy ez épen a’ Honművészben jelent meg , kinek 
szerkesztője magának nagy hangászati jártasságot 
követel , meg nem bocsátható; neki ugyanis tudnia 
kellene, hogy azt Mozárt a’ nagyhírű szerző maga 
tulajdon kezével úgy irta, még pedig igen egybe 
hangzólag—’s ha reí. ur azt nem értené, megmagya
rázom (mert ide hangjegyeket nem rakhatok). A 
menüett három negyed részre van osztva, ’s ezt ját- 
sza a’ karnak egy része. Azonban ennek minden 
részére egy egy három nyolczad részes tactus jó ', 
melly a’ mint tudatik keringó't hangoz — ’s igy a 'm e
nüettnek minden tactusára három keringő forma íac- 
tus jő. — Ez pedig azért van írva, hogy ez alatt Le
porello Mazettót meg keringtesse, míg ura megszö 
kik.—Hogy pedig ez a’ melódiát zavarta volna—csak 
képzelődés — hanem vallja meg inkább ref. ur, hogy 
Don Juan eredeti zenéjét nem ismerte, ’s innen e- 
redt botlása. i. s.

K fj tj v e I e g.
Jegyzetek Magyaroszág geographiája és statis- 

ticája körül. Dunántúli kerület. Kiterjedése 793^10 n. 
mért. —11 vármegy éje van : B a r a n y a ,  S z é k e s  
F e j é r ,  G y ő r ,  K o m á r o m ,  Mo s o n y ,  S o 
mo g y ,  S o p r o n ,  T o l n a ,  Va s ,  V e s z p r é m ,  
’Z ala . Összesen népes lakhely van 3577, nevezetesen 
8 sz. kir. város; 2 püspöki város; 211 mezőváros ; 
2558 falu; 795 puszta. Népessége 1,993,975. — 
Vallásokra 1,434,689 r. c. 178,865 evang. 317,731 
reform. 20,446 n. e. óhitű 42,224 zsidó. Nyelvükre 
1,318,952 magyar; 406,938 német; llS ,5 6 6  hor- 
vát; 41,992 vindustót; 50,343 rácz; 14,910 tót; 
42,224 zsidó. 1. B a r a n y a  v á r me g y e .  Fekszik 
Ma§yarország déli részén, hol a’ Dráva a’ Dunával 
párosul. Delre van hozzá Verőeze vmegye, tőle sza- 
kasztja-meg a’ Dráva; keletreBács fekszik, nyugotra 
Somogy ’s északra Tolna. Kiterjedése Lipszky sze
rint 9 l 7/ioű  mföldet tesz ’s igy a’ l “ik rangot vi
seli. A mi természeti tulajdonságait illeti, szinte min
dene megvan; ’s méltán egyike leggazdagabb me
gyéje országunknak.— Itt van Mohács hol Hunnia ege 
századokra beborult.— Hegyei vannak, valamint fo
lyóvizei, ’s jó helyen fekvése nagy kereskedési hely- 
lyé tehetné. Ásványos \ Ízről, hogy több chronicus 
nyavalát gyógyit, említést érdemel Harkány. — 
Borban is gazdag Baranya ’s leginkább hegyei sző- 
lőkkel fedvék. Népessége 228,796; egy □ mfre esik 
J')14 lakos ; magyar van 121,000 a’ többi német, rácz 
e> zsidó. Fővárosa Pécs, melly egyszersmind püs
pökség; hajdan híres város, sőt hazánkban első 
rangú vala; most 12,000 lélek lakik benne. 2. F e 
j e r  vá r me gye .  Határai éjszakra Komárom és

Pest; keletről Pest; délről Tolna; nyugotra Vesz
prém. Kiterjedése 75^/ioü mf. ’s igy a’ 22ik. Népes
sége 167,941.—Nyelvökre 140,043 magyar, 4963 
német ’sat Fővárosa Székes Fehérvár 19,000 lakos
sal nagy obbrészt magyarok. 3. G y ő r  v á r m e g y e  
Határjai : északról Posony, Komárom; keletről Komá
rom ; délről Veszprém; nyugotról Soprony, Mosony, 
Posony vmegyék. Kiterjedése 288!io □ mf. 42dik. 
Népessége 94,000. Nyelvökre S4.000 magyar 7000 
német’sat. Fővárosa Győr. 4. K o m á r o m  v á r m e 
gye.  Határjai: északról Pozsony, Nyílra, Bars; 
keletről Esztergám és Fejér; delre nagyobb részt 
Fejér, Veszprém; nyugotról Győr és Posony Ki
terjedése 537uo □ mf. 33dik. Népessége 134,000. 
Nyelvökre 119,000 magyar, 6800 német ’sat. Fő
városa Komárom 18,000 lakosai nagyobb részt ma
gyarokból állóval. 5. Mo s o n y  v á r me g y e .  Határ
ja i:  északról Pozsony vmegye, mellytől nagy részt 
az öreg Duna választja el; keletről Győr; délről 
Sopron vmegyek; nyugotra a’ Fertő tava ’s alsó 
Ausztria, mellytől egy darabig a’ Lajta vize szakít
ja  el. Kiterjedése 352i0D mf. *s igy a’ 40dik. Né
pessége 62,315. Nyelvökre 7571 magyar, 42,670 
német ’sat. Király i város nincs benne; ellenben Mo- 
zsouy és Ovár első mezővárosai; ez utósóban tartja 
gyűléseit. Ezen vmegye nem a’ legszegényebb; ju- 
hokra nézve sőt a’ leggazdagabhoz számítható. Ezen 
egy a’ németek száma felülhaladja a’ magyarét. 6. 
S o m o g y  v á r m e g y e .  Határjai: északról a’ Ba
laton tava , inellynek másik fele Zala vmegyéhez tar
tozik és Veszprém; keletre Tolna és Baranya vme
gyék ; délre a’ Dráva; nyugotra Zala. Kiterjedése 
111 □  mf. lOdik. m. 7. S o p r o n  v á r m e g y e .  
Határjai: északra Mosony ’s Ausztria kis része; ke
letre Győr; délre Vas; nyugotra Ausztria. Kiterje
dése 57 7!io □  mértf. ’s e’ szeriut 32dik. Népessége 
194,734. Vallásokra 163,872 kath 24,931 evang. 
25 reform. 20 óhitű, 5SS6 zsidó. NyelvökreS3,678 
magy., 78.104 ném.,27,046 horv , 20 gör. 5886 zsid.

(Vége kővel kezth.J 
L i t e r a t ú r a i  u jdonsérgole .

N a g y  I g n á c z  Szinműtáránuk Vik füzete: 
R O j l l L U A  eredeii szomj. 3 felv. Szigligethy- 
től megjelent ’s kapható minden könyvárusnál 40 kr. 
pengő pénzért.

Heckenast Kölcsey minden munkáira előfizetést 
hirdet. Összesen hat kötetet feszen ’s ígérete szerint 
két év múlva az egész kijő. Előfizetési ára 10 p.f. 
előre leteendő. Ez olly könyvárusi balfogás, miilyen
hez hasonlót alig tapasztalánk. Kölcsey munkáit az 
itjusag venné leginkább, ’s a’ mi if,aii k, különösen 
könyvvevő ifjairrk , vajmi nehezen adnak ki 10 pen
gőt ,annak fejében hogy két év múlva jutalmat nyernek.
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Concursus
( 0  A ’ magyar királyi tudományos Egyetem
nél az egyházi-szónoki és hittudom ány tanítói 
hivatal m eg-üresülvén; ennek elnyerése végett, 
a’ főméltóságú herczeg, magyar-ország Prímá
sa , és esztergomi Érsek ur elő tt, Posonyban szo
kott mód szerént tartandó corcursus határ-ide
je ,  folyó esztendei October 14ik napjára van k i
tűzve Költ Pesten September 7kén 1839.

Szobiakéi Pálma Elek 
k ir.tud . Egyetem jegyzője. (3)

Franczia nyelvmester.
(1 A ’ franczia nyelv kedvelőknek ezennel hí
rül adatik , hogy koszt és szállás Pesten egy egé
szen franczia háznál a7 legillendőbb áron kapha
tó sz. Mihálynapig m olnár-utczában 168 szám 
a la tt, sz. M ihálynaptói pedig a’ városház pia- 
czán 46 szám alatti házban. ( i )

Mészárszék’ bérlete.
(2) Ns Heves vgyében fekvő Mező-Tur 

mezővárosában f. e. September* 25én fing három 
esztendei, sz. Mihály-napon kezdendő árendá- 
ba adatni a1 Kállay - részen levő m észárszék , 
mellyhez a’ vágó-színen kívül két szoba, egy 
k o n y h a , és egy kam ara , nemkülönben kaszál- 
lásra és szántásra igen alkalmatos 109 holdból 
álló majorsági föld tartozik. Az árverés Mező- 
T n ro n , a’ mondott napon , 9 órakor, a1 tiszt
tartói lakáson fog tartatni. (3)

Nemzeti disz-ruha eladása.
(2) E ’ folyó hónap huszonhatodikén (26.napján) 
sz.k.Pest városában a1 rózsapiaczon ts. Jankovics 
Sándor Főszolgabíró ur szállásán a1 395dikszám  
alatti házban , több rendbeli magyar ruhák arany 
gombkötő m u n k ára , kalpag, kótsagtoll, k a r
dok , árverés utján készpénz fizetés m ellett a’ 
töhbet ígérőnek eladattatnak. (2)

Hirdetmény.
(1) (18434) A’ nagymélt. m agyar kir. udv. 

K incstár’ rendeléséből, ezennel közhírré téte- 
t.k hogy: Sáros vmegyében fekvő Sóváron, az 
uradalmi tiszttartói hivatal tisztiszohájában , e’ 
f. lS39ik  sz. Mihály (September) hó' 30ik nap
ján reggeli 9 órakor tartandó nyilvános árverés 
itt ián a’ következő haszonvételek, a’ hozzá ta r
tozó szántó és kaszálóföldekkel e’ fo l)ó  1839.

novemb. lsejétű l kezdve 6 egymásután követ
kező év re , a’ legtöbbet ígérőnek haszonbér
be fognak adatn i; u. m.: »»»botiw bánatpénz

váltó czédf.
a j  Sóvár kincstári helységben. lőrVTiT

1. Az országút melletti vendégfogadó 95
2. a’ zöldfa czim alatti korcsma —  136
3. az úgynevezett Profánszki korcsma 127
4. az italmérő szabadság német - utczá* 

ban, de az ura lalmi korcsmaház nélkül 81
5^ a' sör és pálinkaház az kezenkénti k i

méréssel csak a’ sorházban —  —  125 30
6. a’ mészárszék ’s lakás a’ bérlő és szé

kálló’ szám ára, továbbá istálló —  6
7. a1 kovácsműhely lakással együtt 11 36
8. a’ malom négy k ő re , lakással együtt.109 

b j Sósujfalu kincstári helységben.
9. a’ korcsma —  —  —  —  —  116 12
10. az eg>kerekű malom lakással, is

tállóval, és csűrrel —  —  —  7 15
e j  Gulyvisz kincstári helységben.

11. a’ korcsma csűrrel együtt — 76 30
12. az úgynevezett boitovai három ke* l

rekű malom lakással együtt a* hely- | 
ségen kívül —  —  —  —  —  1311

13. egy kétkerekű malom ugyanott 86 30
14. a’ kovácsmiihely és lakás —  8 18>

d j  K akasfalvi kincstár helységben.
15. a’ korcsma —  —  —  —  —  82
16. a’ felső egykerekű malom , a* lakó

házzal eg) l i f t—  —  —  —  —  67 51
17. az alsó kétkerekű malom lakással

együtt —  —  —  —  —  —  50
18. Kakasfalván felül fekvő fűrész posz

tó-kalló és kender-kö lyü  malom la
kással együtt —  —  —  —  —  13
e j  Abrany kincstári helységben.

19. a’ korcsma —  —  —  —  —  25
f j  Erdőcske kincstár helységben.

20. a’ korcsma —  —  —  —  — 10 30
g j  Rekeszvölgyi kincstári pusztában.

21. a’ korcsma. — —  —  —  24
Minden a’ bérlésben résztvenni kívánó ,

tartozik a’ kiszabott bánatpénzen k ív ü l, «>gy 
legalább az egy évi árendát felérő cautióval k i
m utatni, melly akár készpénzben, akár status; 
papirosokban börzei értékük sze. int, akár >ég- 
tére egy adoságtul m en t, a’ eautiót kétszer 
felérő értékű és első helyre intáhiláll fekvő jó- 
s á g iu l  szóló jó t-á llási bizonyíts áti) Isii álba*.



A ’ bérleti feltételeket a1 Budai m.k. kincs
tári s z á m v e v ő  tisztségnél, vagy Sóváron a’ hely- 
b e l i k :  k i n c s t á r i  felügyelő fősóhivataiánál köze
l e b b r ő l  e l ő r e  olvashatni.

A’ bevégzett árverés után pótlólagos aján
lások el nem fogadtatnak. (3)

Hirdetmény.
(3) (18411) A ’ nagymélt. magyar kir. udv. 

Kamara rendeléséből ezennel közhírré té te tik : 
bog} e’ folyó esztendei 1839. October lOén Szi- 
gethen a’ Marmarosi Administratio épületében 
következő gabona mennyiségeknek beszolgálta
tása nyilvános árverésre fog k ité te tn i, és a’ leg- 
jutalmassabb árt kívánóknak által engedtetni.

A ’ beszolgáltatandó gabonának mennyisége
következendő éspedig: (pozsonyi) | ki 

merő j
viált.

a) Szigethre magyarországi tiszta Ifr.kr.
buzábul 17500 2 3

Huszthra —  — — — 1000 1 4 l
Bustyaházára —• —  — 3000 1 40
Királymezőre és Dombóra 1500 2 11
Rahora —  — —  — 1000 1 40
Tisza-Ujlakra —* —  — 500 1 34
Kőrösmezőre gallicziai — 1000 1 40
Vissora — — —  — 1500 2 10

öszvesen —  — 27000.

b) Szigethre magyarországi gabo
nábúl —  — —  —* — 3000 1 24

Bustyaházára — — — 500 1 12
K irálym ezőre és Dombóra 500 1 32
Rahora — —  —  —• 500 1 30
Tisza-Ujlakra —  —  — 300 1 6
Kőrösmezőre gallicziai — 500 1 30
Vissora — —  —  — 700 1 24

öszvesen —  — 6000.

e) Szigethre magyarországi kuku- 
riczábúl —  —  —  —  —

H uszthra —  — —  —
Busty ahá zára —  —  —
Királymezőre és Dombora 
Rahora —  —  —  —
Tokajra —  —  —  —
Kőrösmezőre —  —  —
Vissora —  —  —  —

—  a’ Fainai magtárba

5000 1 35
500 1 20

1500 1 30
3000 1 45
3000 1 28

500 1 5
2000 1 15
1500 1 n 5
1500 1 40

d) Szigethre Marmarosi zabbul
Rhonaszékrc — __ __
Huszthra — — —  _
Bustyaházára — —  
Királymezőre és Dombora 
Rahorá — — —  —
Tisza-Ujlakra magyarországi 
Kőrösmezőre — — —
Vissora — — —- —•

(pozionyi)'l Ulialt. 
■léró' j ára.

Ifr ,kr.
2900 33
2800 V 35

300 32
500 35
500 40
300 M 34
1 0 32
300 1 29
300 33

összesen —  —  8000
E ’ gabona mennyiségekből tartoznak a’ vállal

kozók , és pedig Szigethre, Bbonaszékre, Husz
thra,  Bnstyaházára. K irálym ezőre, Dombora 
T iszaujlakra, és Tokajra az egész .szállításnak 
negyed részét április hónap utoljáig ISiOdik esz
tendőben ; R ahora, K őrsöm ezőre, és Fainara 
pedig május hónap utoljáig , a" hátra maradt 
részt ellőbeni magtárokba augustus hónap utol
jáig 1810. esztendőben egészen beszalittani.

A ' nevezett szálitásra vállalkozók tehát a’ 
fentebbi napra a’ Marmarosi igazgató hivatalnál 
reggeli 9. órakor a' szükséges bánatpénzzel el
látva leendő megjelenésre ezzel felszóllittatnak , 
a* hol , mint a’ magyar udvari Kamara szám
vevő hivatalnál az árverési és szerződési fölté
telek megláthatandók. Budán Septem, hónap 3án 
1839. (3 )

Széna-eladás.
(3) A ’ Szeghalommal és F . Gyarmattal határos 
Heves megyebeli Cséfai pusztán több száz sze
kér jóféle széna ’s elegendő őszi legelő van 
eladó; értekezhetni eránta Szeghalmon H ajdúJst- 
ván Cséfai haszonbérlővel. (3 )

Árverési hirdetmény.
(2) Folyó évi oct. l2d ik  napján fognak Som
berekén ts Baranya vármegyében bírói fogla
lás ut ján zár alá vett 28 hold rét; 286 hold szán
tóföld, és 20 egész úrbéri telekek, árverés utján 
a’ legtöbbet ígérőknek készpénz fizetésért részen
ként is eladatni. Venni kívánók szívesen meg
hivatnak a’ fent em lített napon a1 hely színén 
megjelenni. (2)
Dunavizállás: sept. lén : 8 1" 3 '" ; 2án : 8' 8 * 6m ;

.'iáit: 9‘ 6" 0 '"  ; 4én : 9 ' G" 3n t ; 5én: 9' 0" 0 "
6án : 8 ' 9" 6'" ; 7én; 9' 6 " 9 " ' ; 8án : 10' 7° 0,,,j
9 é n : 10'1 9" 0'"; lOén: 10' 8" 0 '" ; 11 én: 10'1 \u o '" .
12én: 9' 8" 6"'; 13án : 9' 3" 0'"; 14én : 8* V* 9"'.öszvesen 18500
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23dík szám.

A JftásodiJe félév.

G azdasági intézet Rohonczon.
Ha honunkban a’ műveltség’ haladását, az ipar’ 

kiíejlését, ’s a’ köz érdekek’ előmozdítását fokonként 
figyelemmel kísérjük, örömmel, hazafiui édes öröm
mel kell megváltanunk , hogy a’ vak Optimismus, 
mellyhez ezelőtt makacs megátalkodással ragaszko- 
dánk , hitelét vesztve, egy jobb iránynak engedett he
lyet, ’s hogy igy hibáinkat elismerve, ’s törekedve, 
nemzeti életünk’ pályáján néhány év-tized óta tovább 
haladánk, mint a’ mennyire azelőtt századok alatt 
jutottunk. — Alig van országos intézvényinknek egy 
fontos ága, mellyben előre törekvő mozgalom’ jelei 
nem mutatkoznának , s li.itünőleg folyó év-tizede ha
zánk’ sorsteljes életének vala tanúja több rendű jóté
kony törvények’ és intézetek’ keletkezésének , mel- 
lyek közül elég említenünk az 1 S32/Gki u r b é r t ,  a’ 
m a g y a r  a c a d e m i á t ,  a’ g a z d a s á g i  é s  k i s 
ded  o v ó-e gy e s ü 1 e t, v a k o k ’ in t é z e t  é t ’stb., 
mellyek mint megannyi részint anyagi, részint szelle
mi factorai az országos jólétnek, derültebb jöven
dőt ígérnek , feltéve , hogy a’ nemzet a’ szikrát, 
mellyet a’ kor’ lelke keblünkben gyújtott, gondosan 
őrzi, ápolja ’s neveli.

Részemről azonban országos érdekét ’s morális 
becsét és fontosságát ezen gyarapodásunknak különö
sen azon körülményben helyheztetem, hogy a’ mi jó
tékony eddig létesült, az h o n i ,  ’s hogy az minden 
külső befolyás nélkül a’ n e m z e t  s z i v é b ő l  fej
lődött k i , ’s azért is mint tulajdon éghajlatunk alatt 
sarjazott növény, az állandóság’ raagvát méhében hor
dozza, ’s gyengéd ápolás mellett egykor alkatunk’ 
belső rendszerével rokontermészetű érett gyümölcsöt 
hozand.

Koránsem vagyok mindazonáltal azokkal egy 
véleményben, kik tán tele önhitséggel , elhízással, 
honi ügyeinket a’ tökély' legfensőbb fokán lenni ’s 
hazánkat Eldoradonak tartják ; mit 1825. óta ország- 
gyűléseink , korszerű egyesületek ’s egyes nagy fér
fiak dicsőt 's jót eszközlöttek , az egy országnak , 
minő ezen haza, — egy nemzetnek, melly ha egye
sül , alkotmányánál ’s a’ kormány' jó szándékánál 
fogva sorsáról és jólétéről sabadon rendelhezhetik,— 
épen nem olly óriási bámulandó lépés, ’s egyedül ’s 
főképeu azért érdemel figyelmet és részvétet, mert a" 
nemzet’ végső reményeit, mellyek a ’ nemzet’ elkor- 
csulása és egyenetlensége miatt mármár elenyésztek, 
újonnan feléleszté, de csak f e l é l e s z t é ,  esnem 
b i z t o s í t ó !  Egyedül állhatatosság, egyesség ’s a’ 
megkezdett pálya’ szakadatlan foly(atása fogja e’ ha
zának kebelébe visszaidézhetni azon malasztos nyu
galmat j melly a’ nemzetnek ön erejével szerzett y ’s

ha szükséges, a’ p á r t o k ’ szenvedélyeivel szem
közt és férfiasán kiküzdött népboldogság’ eredménye.

A’ szellemi mozgalom, melly ez irányban mun- 
kálódik hazánkban hála Széchenyi nagyszerű példá
jának ! évenkint uj hazafiui tetteket szül, mellyek 
azon mértékben részesülnek a’ közméltánylás’ jutal
mában , a’ mellyben a’ nép érdekei vétettek a’ tett’ 
sinorniértékeül , ’s ha ez való, úgy az idén Ro
h o n c z o n  Vas vármegyében létesült ’s jövő novem
berben megnyitandó g a z d a s á g i  i n t é z e t  bízvást 
számolhat általányos részvétre, mert anyagi tekin
tetben hazánk’ legfontosabb érdekének van szentelve, 
s idősb testvérivel, a’ keszthelyi és óvári intézetek

kel együtt, egy közösen érzett hiányt, ’s mondhat
ni országos szükséget segít pótolni.

Ezen intézet’ eszméje ’s léte nem új ugyan, mert 
kisebb alakban, főképen az uradalmi tisztek’ számá
ra , K áro ly i Lajos gróf jószágán , T ó t - M e g y e- 
r e n ,  már több év óta létezett. Battyány K ázm ér  
gróf1 hazafiusága által azonban az intézet nagyobb 
kiterjedést ’s belsőkép czélszerübb elrendezést nyert, 
’s helybeli körülmények miatt Me g y  e r r ő l  Ro- 
h o n c z r a  tétetett át. Az intézet’ programmja a ’ ha
zai hírlapok mellett szétküldetvén, a’ szükségkép 
tudnivalók már nyilványossá tétettek ugyan, de mint 
hallatszik, mégis több rendű hibás fogalmak és té
vedések kerengnek e’ tárgyban a’ közönség előtt $ 
azért is czélszerűnek és szükségesnek tartóm, a’ 
mennyire magam is beavatva vagyok, a’ tárgyra 
nézve felvilágosítást nyújtani.

Ezen intézet nem nevelő, hanem képző-inté
zet , mellynek legközelebb czélja az okszerű s mü
veit mezei gazdaságnak szoros értelemben tudományos 
előadása. Ki abban részt venni óhajt , ottléte’ czél- 
ját már eleve élénken éreznie ’s azt elérni akarnia 
kell, mert a’ példány’ az intézeti elöljárók’ buzgó- 
ságán ’s a’ tárgy’ belső érdekén kivűl semmi kény
szerítő ösztön ott nem létez. A’ növendék ha fogé
kony, czélját nem tévesztheti.—De ha ifjak jőnek 
oda, kik mezei gazdák lenni akarnak, mert más 
mesterségre vagy tompák és restek, vagy igen is kön
nyelműek , kik a’ mezei gazdaság’ lényeges oldalát 
jóizü falatokban, vadászatokban, cserélgetésben és 
a’ jobbágyok’ sanyargatásban keresik, — kik min
den mathematicai és természettani ismereteket feles
legnek tartanak, mert jószágbérlők minden tudomány 
nélkül is meggazdagodnak, — kik végre tán az in
tézetben csak egy pár vig esztendőt akarnak édes 
munkátlan ’s dom bérozás közt eltölteni, — azoknak 
nagy szerencsét nem j ó s l ó k n e k i k  hamar ki fog; 
telni esztendejök..
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Azon előismereteken kívül, mellyeket egy szor
galmatos ifjú magának a’ nyolczadik iskoláig szerez
het, a’ felveendő növendékben egyéb tudomány, mint 
conditio, sine qua non, nem kívántatik, minthogy 
a" szükséges alaptudományok, minők t. i. a physica, 
chemia és mathesis gazdaságra alkalmazva, úgy is 
előadatnak ; ajánló tulajdonok me.lett hatodik iskolá
ból is felvétetnek ifjak az intézetbe, csak ne hiányoz
zék bennük a’ munkásság, szorgalom ’s hivatásuk’ 
buzgó szeretete.

Ki a’ két évig tartó cursust tökéletesen végez
ni nem akarja, annak kár bekapnia, mert az csak 
hasztalan költséget okoz, vagy másnak vagy magár 
nak,  minthogy azon eszmék, mellyek az előadások 
által a’ növendékben előidéztetnek, ’s azon fogalmak, 
mellyeket az intézetben merít, rövidebb idő alatt, 
mint a’ kitűzött két é v , szükséges tartósságra, vi
lágos határozottságra ’s tiszta és alapos kifejtésre jut
hatnak , ’s több kárt mint hasznot okoznak, de a’ 
gyakorlatban sem nyer a’ növendék rövidebb idő alatt 
elegendő alkalmazást, az egymást kiegészítő theoria 
és praxis tervileg úgy lévén av kitűzött két évre fel
osztva , hogy abból nagy rövidség nélkül bármilly ke
vés is, elvonni lehetetlen , *s csak félszeg, fotelen ’s 
egyoldalú fogalmak és tévedések volnának minden 
czéltalan időszoritkozásnek következései. Azért is e- 
zen intézetben, az ü n n e p e k e n  kívül, a’ rendes 
cursus’ folyamatja közben, egyéb s z ü n n a p o k ,  
úgynevezett fé r  i á k ,  nem lesznek , mint a’ mellye
ket maga a’ dolog természete Js a’ mezei gazdaság 
folyamatja nyújt. — Minden tudományos forrásnál igaz 
marad Pope azon mondása: „ M é l y e n  m e r í t s ,  
v a g y  ne i s  k ó s t o l j . “

Igen jó, ha az ifjú az intézetbe lépte előtt gya
korlat által már valahol a’ mezei gazdaságban némi, 
bármilly felületes ismereteket szerzett; azért is a’ grófi 
alapítók tulajdon számukra és költségeikre csak oly- 
lyanokat fognak felvenni az intézetbe , kik legalább 
egy évig már alkalmazva voltak a’ mezei gazdaság
nál.— Azonban vidékiek ezen előkészület nélkül is si
kerrel használhatják az intézetet, mert az egész úgy 
van szerkesztve, hogy mind az, mit a’ theoria tanít, 
gyakorlatban is előforduljon.

Az intézet rendes helye a’ rohonczi uradalmi 
kastély, melly elég tágas, hogy a’ helybeli gazda
sági tiszteken kívül az intézeti tanítókat ’s a’ növen
dékek’ egy részét, az előadási ’s gyűjteményi tere- 
mekkel együtt, befogadhassa. Az előadások, mint 
egyéb tanitóintézetekben, rendes órákra vannak oszt
v a , s csak a’ téli hónapokra szorítva ; az előadási 
’s gyakorlati órákon kívül a’ növendékeknek részint 
magányos elmélkedésükre , részint időnkénti kinyug
vásukra s derültségökre is engedtetik idő.

A’ tanítmányok hozzáértők által adatnak elő j a* 
mathesist, physicát és chemiát dr. Vállas A ntal ur
m. tud. társ. rendes tag fogja tanítani,—olly férfiú , ki 
a’ tudományok’ ezen ágaiban jártasságát jeles mun
kák’ és értekezések által tanusítá.—A’ mathesis , e’ 
minden gondolkozó főnek olly nélkülözhetlen tudo
mány, melly nélkül az ember a’ tudás és műveltség’ 
mostani álláspontján folytonos tévedéseknek kitéve, 
csak setétségbbn tapogat,—úgy a’ physica is , bi
zonyos pontig, szorosan tudományilag fog előadatni, 
mindazáltai a’ szükséges magyarázatokkal *s különös 
alkalmazással a’ mezei gazdaságban előforduló ese
tekre, és tekintettel a’ mezei gazdának annyira fon
tos mértani leglényegesb részeire.—A’ chemia is szin
te az általányos elvek’ fonalán fog előadatni, de rész
letesebben , terjedtebb alakban és gyakorlatilag azon 
tárgyakra nézve, mellyek a’ földműveléssel, a’ ter
mékek’ czélirányos elhasználásával ’s a’ gazdasági 
iparral közelebbi összeköttetésben állának, a’ ehetni- 
ai előadások’ sikerét nevelni fogja az intézetnek e’ 
czélra felállított vegytani laboratóriuma. — Ezen tu
domány’gyakorlati része’s különösen a1 czukor gyár
tás , serfőzés és szeszégetés a’ legújabb találmányok’ 
alkalmazásával nagyszerű alakban Be/ikő D ániel je- 
les technicus’ vezérlete alatt a’ második évben Tót- 
Megyeren fog taníttatni.

A’ többi fő és segéd tanítmányok is hozzáértő 
’s különösen olly férfiak által adatnak elő, kik az 
altalok tanítandó tárgyakban már gyakorlatilag mun
kálkodtak , ’s kiknek rendes tanítói hiányait pótolni 
fogja azon szent akarat és buzgóság, melly őket az 
ügy iránt lelkesíti, ’s azon forró hála és szere
tet , mellyel a’ bennük helyheztetett bizodalom ér
demel.

Jeles oldalát képezi ezen intézetnek K áro ly i 
Lajos grófunk eddig Tót-Megyeren volt, most Ro- 
honczra áthelyzett p é l d á n y  j u h á s z a t  a. A’ 
t ö r z s ö k - n y á j ,  melly azt képzi , ugyan azon je
les férfiú’ intézkedése alatt jutott nemessége’ ’s méltó 
hírű’ jelen fokára, ki a’ mezei gazdaság’ ezen fon
tos ágát, a’ juhászától, terhes hivataláyal összekö
tött tömérdek foglalatosságai és gondjai mellett is az 
intézetben előadni szándékozik. Ki nem ismeri mezei 
gazdáink közül K lauzál Im ré t, azon férfiút, ki — 
nem számítván több rendű szép hazafiui tetteit—már 
csak azáltal is Iekötelezé magának honfitársait, ’s kü
lönösen a’ gazda-közönséget, hogy okszerű és kö
vetkezetes bánásmódja által egy állandó characterű 
nemes birka-faj’ előállítása ’s a’ gyakorlati kezelés’ 
módjának czélszerü lábra állítása és megállapitása 
által juhtenyésztésnek egy uj nevezetes és nagykö
vetkezményű korszakát nyitá meg? — IMilly érdeke
sek és tanulságosak ezen férfiúnak előadásai, azt 
csak az ítélheti meg jó l, ki Klauzál urat személye-
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sen ismeri, ki eddigi varázs-hatású előadásait Me- 
gyeren szerencsés vala hallani, ’s ki tudja hogy 
Klauzálnak (sok oldalú műveltsége ’s jeles szellemi 
és erkölcsi tulajdoni mellett) egyik főstudiuma a’ 
juhászat.

Kiegészítő részét képezik az intézetnek a'mun
kában lévő b o t a n i c u s  k e r t ,  Károlyi Lajos gr. 
g a z d a s á g i  k ö n y v t á r a ,  's a’ i n i n t a g y ö j t e -  
m e n y ,  melly minden a’ mezei gazdaságra vonatko
zó eszközöket magában foglaland.

Az angö l ,  f r a n c z i a  és n é m e t  nyelvek 
azon okból fognak taníttatni, hogy a’ növendék e’ 
nyelveken irt gazdasági munkák’ olvasása által azon 
okokkal és körülményekkel is megismerkedhessek 
közelebbről, mellyeknél fogva ezen nemzetek képe
sek valának a’ mezei gazdaságban olly óriási lépé
sekkel közelítői a’ tökély legmagasb fokához. — A’ 
m a g y a r  nyelv is taníttatik , hogy idegen ajkú is 
részt vehessen az intézetben; — az előadások pedig 
rendesen m a g y a r  nyelven fognak tartatni, mi nyil
ván a’ nemzetiség’ tekintetéből méltánylást érdemel, 
tudván hogy felsőbb tudományokra nézve, mellyek 
eddig hasonló intézetekben hazánkban taníttattak, ez 
az első eset.

Hogy a’ növendékek ne kényteleníttessenek azon 
szünóráikat, mellyek felett szabadon rendelkezhetnek 
az intézeten kivül tán kávéházban, vendéglőkben 
tölteni, az intézetben különös o l v a s ó t e r e m  állít- 
tatott-fel, hol minden honi ’s külföldi nevezeies gaz
dasági folyóiratok tartatnak, mellyek a’ növendékek 
hivatásukkal rokon, a’ gazda életből merített ’s fel- 
világosító vitatkozásokra alkalmatos és gyakran igen 
érdekes pontokat nyújtanak.

Az e b é d l é s  is bizonyos időre vagyon szorít
va , ’s az alapítványi növendékek e’ tekintetben is 
egyenlő lábra állítva, illendő ’s egyszerű tartásban 
részesülnek, ’s ebédjüket egy tanító’ előlülese mel
lett végzik, mi a’ nemesb társalkodási szellemet, az 
eszmék’ barátságos közelítését ’s kölcsönös kicseré
lését hathatósan előmozdítja. Rohoncz népes m.v. lévén, 
tágas alkalmat és kényelmet nyújt bár milly számos 
külső növendékeknek is , mind tartásra, mind szál
lásra és szolgálatra nézve , ’s az illendő kényelem’ ’s 
jutányosság’ eszközlésére magok az intézet’ elöljárói 
is gondot fordítanak.

Az intézet’ legérdekesb oldala, ’s miben test
véreitől lényegesen különbözik, a z , hogy tavasz’ 
kezdetével a’ növendékek az alapító grófok’ nagyobb 
uradalmaiban változva szétoszlatnak, ott a’ mezei 
gazdaság’ vitelében jelesb gazdatisztek oldalán gya
korlatilag részt veendők, ’s ha a’ növendék , rendelr

Az előadási nyelv a’ keszthelyi inte'zetben deák, az 
óváriban német.

tetése fontosságától áthatva , egyedül hivatásának él, 
illy módón két nyár’ lefolyta alatt gazdag tapasztalá
sokat gyűjthet magának. Milly hasznos következése 
lehet egy illy rendszernek olly urodalmakban, mellyek 
az országnak csaknem minden tájékán ’s a’ segéd
eszközök’ ’s helybeli viszonyok’ legkülönbözőbb ele
mei közt ismeretes és tapasztalt mezei gazdák’ felü- 
gyelése alatt művelteinek, azt —bizton reményiem — 
a’ jó siker igazolni fogja.

Hiszem, sokan hazánkfiai közül örömestebb 
hallják vala, ha a’szerény rohonezi intézet’ helyett 
Pesten egy nagyszerű n e m z e t i  ’s k ö z é p p o n t i  
g a z d a s á g i  i n t é z e t  létesül. ’S valóban, hogy 
e’ földmivelő nemzet még most is illy központi intézet’ 
hijával van, annak okát nemzeti életünk’ azon meg
magyarázhatatlan árnyeklatában kell keresnünk, melly- 
hez a kulcsot az utókor a’ magyar nép’ eddigi visz- 
szavonó, határozatlan characterében, komo^ tárgyak 
iránt hideg részvétlenségében , ’s a’ mélyebb tudonyok 
iránti azelőtt csekély ’s csak néhány év óta növekedő 
általányos vonzalmában fogja keresni.—De midőn egy 
részről egy olly nagyszerű intézet’ alkotása egyes ha
zafiak’ erejét felülmúlja, nem megvetendő leszen azon 
nyereség, melly a’ rohonezi intézetből addig is, mig 
a’ nagyszerű középponti létesül, a’ honi gazdaságra 
háramolhat. Csak az isteni gondviselés őrizze Bat
thyány Kázmér gróf jeles hazánkfiai napjait, hogy 
felebaráti szeretetet lehelő, ’s a’ tudományok és anyagi 
jólét’ előmozdítására ezélzó teryeit, mellyeket előre 
teli torokkal hirdetni a’ szerénység tilt, valósíthassa, 
és szív- elv- rokonival egyesülten, de a’ nagy tömeg’ 
hálájára nem számítva, köz hazánk’ ’s azzal egész 
emberiség’ anyagi ’s erkölcsi érdekinek előmozdítá
sára és sebei’ gyógyítására fordíthassa munkás életét, 
nem törődvén azzal, hogy a’ nagy világ épen azo
kat szokta magasztalni, kiknek minden dicsőségök ab
ban állott, hogy az emberiségen sebeket ejtettek.

Századunk.

F Ö f c S r ó l . I T Á S .  
a ’ nevelés-lupolí. tárgyában*

Alálirt mind a’ tisztelt olvasó- mind az írói- kö
zönség után teljesen meg van győződve a’ felöl, mi
képen nevelési és tanítási literaturánk megért legyen 
arra , hogy a’ nevelési s tanítási czikkelyek a min
denes literatura’ köréből önállóságra is eljussanak, 
vagy különálló egészet is képezzenek, mellyek igy, 
főleg viszonnyal a’ nevelés és tanitas körűi föglala- 
tos egyedekre, — de falán magukban is — össze
függőbben fejtegethetvén , ez által nevelési literatu
ránk, mint alapitó, az egyetemes literafurát foly
vást emelné , ’s virágzásában inkább előmozdítaná ; 
ezen czélból több lelkészekkel és oktatókkal egyesül
ve elhatározó, hogy nevelés-lapok cím alatt egy
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semmi bizonyos időhöz nem kötött 8 — 9 ívnyi füze
tekben megjelenő munkát bocsátand közre, melynek 
első füzete r ö v i d  időn sajtó alá menend.

A1 neveles lapoknak irányzatuk ugyan a neve
lésre egyetemesen hatni, de először is, mint az e- 
gyetemes nevelés’ alapitójára, főleg a köznép er
kölcsi vagy vallásos, es értelmi kifejtésére, vagy 
az elemi nevelésre es tanításra leendnek irány ozvák.

A’ nevelés-lapok az érintett irányzatú szellemet 
a' következő tartalom által szándékoznak kifejteni:

1. Értekezések által a’ nevelés’ és tanítás’ kö
réből , főleg a’ népnevelés és tanításról. —

2. Nevelés, és tanítási könyvek’ ismertetése ál
tal , főleg a’ népiskolákból.—

3. Legfelsőbb parancsok, ’s magános tudósitá- 
sok, főleg a’ népiskolákról.—

Midőn az érintett szellemű ’s tartalmú munkába- 
ni dolgozásra minden t. c. lelkészt, oktatói, s más 
tudósokat, és szüléket kik a’ nevelésről szeretnek 
gondolkodni, ’s kiknek erre sok alkalmuk van — 
ezennel legszívesebben fölhívni szerencsém van; egy
szersmind teljes tisztelettel kérem, hogy dolgozataikat 
akár egyenesen hozzám, akár Pestre a’ nagykőrösi 
házhoz (Zöldkertutcza 499 szám) utasítani legyenek 
szívesek , mely küldemények iránt szinte szerencsém 
van nyilatkozni, hogy addigis , míg talán e’ lapok 
szélesebb terjedelmet nyerendenének, minden kinyo
mott ívet 8 ft. díjjal p.p. tisztelendek-meg. —Költ N. 
Körösön 1839. 5 aug. Varga János

prof. és magy. 1.1. r. tag.

E  g y v  e l e y .
C Vege.-)

T o l n a  v á r m e g y e .  Határjai: 
északról Fejér és Veszprém; keletről Pest; délről 
Baranya; nyugotról Somogy. Kiterjedése 65 □ mf. 
’sigy 27ik. Népessége 118,462. Vallásokra 113,558 
kath., 24,279 evang., 34,550 ref., 2142 óhitű, 3833 
zsidó. Nyelvökre 117,754 magyar, 54,233 német, 
2142rácz, 1500 tót, 3833 zsidó.— 9. V a s  v á r 
me g y e .  Határai: északról Sopron ; keletről Vesz
prém és Zala; nyugotról Stájer ország, és Ausztriá
nak egy kis része. Kiterjedése 964úo □ mf. ’s igy 
16dik. Népessége 262,592. Vallásokra 193,893 
kath., 56,115 evang., 8325 ref., 12 óhitű, 4247 
zsidó. Nyelvökre 116,619 magyar, 94,449 német, 
17,632 horvát, 29,645 vendus, 4247 zsidó. — 
10. V e s z p r é m  v á r me g y e .  Hajárai: északról 
£»yőr; keléiről Fejér; délről Tolna, Somogy, Zala; 
nyugotról Vas. Kiterjedése T4Mio ü  mf. sigy 24ik. 
Népessége 196,624. Vallásokra 111,618 katholik., 
47,393 reform., 20710 luth , 55 óhitű, 6648 zsi
dó. Nyelvükre 147,434 magyar, 27,489 némely

4853 tót,  6848 zsidó. — 11. Z a l a  v á r m e 
gye.  Határai: keletre Somogy; délre a’ Dráva; 
nyugotra Stájerország; északra Vas és Veszprém. 
Kiterjedés 100'lio[]m f. ’s igy a’ 15ik. Népessége 
270,202. Vallásokra 246,312 kath., 5087 evang., 
12,505 ref., 126 óhitű., 5392 zsidó. Nyelvökre 
195,517 magyar, 53,657 horvát, 12,347 vindus- 
tót, 3379 német, 5302 zsidó.

Fe'/tyes Statist. I. hölet.
U n g h e r  k i s a s s z o n y ,  ki hová csak érke" 

zik mindenütt a’ legnagyobb tetszésben részesül, nagy
szerű tünemény. Nincs ugyan többé élte tavaszában, de 
termete’a külseje méltósága mellett, kellemes. Ugyan
ezt lehet énekéről is mondani. Hangjában is hiány
zik a’ fiatalsági tűz ’s élénkség; de hatalmas éneké
vel azért magával ragadó, lelkesitő ’s képes ezen 
helyzetből minden kellemetlen érzés nélkül a’ legtisz
tább ’s szendébb indulatokra áttéríteni, hol ismét a’ 
szívvel beszél. Azon énekesek sorába tartozik, kik mű
vészetük magasságát ’s mélységét teljesen felfogák ; 
bebizonyítja, hogy ő nem másol, hanem teremt. Ben
ne minden központosul : az erős a’ gyengéddel, a* 
vakmerő enyelgéssel, a’ fenséges a’ csinossal.—Ő 
igen nagy énekében , nagyobb játékában , ’s legna
gyobb midőn mindkettőt egyesítve, szemeink előtt 
fejti ki a’ legszebb harmóniában remek tulajdonit.

T h o r  w a l d s e n .  Habár ezen negyhirű mű
vész a’ télen át hazája fővárosában, Koppenhaágában 
akara maradni, mind a’ mellett is kinyilatkoztatá 
több római művészeknek , hogy kedve volna Rómába 
utazni. Gyakran megjegyeztetett már, hogy ki Olasz
országban sokáig tartózkodik,— ’s Thor waldsen 40 
évig vala ot t , az később mindig valami titkos varázs
erő által érzi magát vonatni, ’s inkább Olaszország 
mint szülőföldje után sovárog.

Hé t f ő n  f o l yó  hó 2 3 d i ká n .

LEHTD V A Y  jutalom  já ték á u l
b é r l e t s z ü n ő s s e l  e l ő s z ö r  a d a t i k :

BELLE-ISLE GABRIELA»
elv am a ő felvonásban*

M JJIjIS  u t á n  JTAG \T E L E K ,
a’ magyar 1.1. költségén..

LENDVAY a’ tragical társalgási, ’s a’ könnye
debb comicai mezőn magának olly hervadhatlan 
koszorút vitt k i , miilyennel a’ magyar színészet
ben kevesen dicsekedhetnek. A’ közönség ismeri 
őt, ’s reméljük alkalmat vesz ezúttal is, iránta visel
tető részvétét kimutatni.
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Concursus
(2 )  A ’ magyar királyi tudományos Egyetem
nél az egyházi-szónoki és hittudom ány tan ító i 
hivatal m eg-üresülvén; ennek elnyerése végett, 
a ’ fóinéltóságú herczeg, magyar-ország Prím á
s a , és esztergomi Érsek ur elő tt, Posonyban szo
ko tt mód szerént tartandó corcursus határ-ide
je ,  folyó esztendei October 14ik napjára van k i
tűzve Költ Pesten September 7kén 1839.

Szob lakó i Pálm a Elek 
kir.tud . Egyetem jegyzője. (3)

Mészárszék’ bérlete.
(3) Ns H eves vgyében fekvő Mezó-Tur 

mezővárosában f. e. September’ 25én fog három 
esztendei, sz. Mihály-napon kezdendő árendá- 
ba adatni a’ Kállay • részen levő m észárszék , 
mellyhez a’ vágó-színen kívül két szoba, egy 
k o n y h a , és egy kam ara , nemkülönben kaszál- 
lásra  és szántásra igen alkalmatos 109 holdból 
álló majorsági föld tartozik. Az árverés Mezó- 
T u ro n , a’ mondott napon, 9 órakor, a’ tiszt
tartói lakáson fog tartatni. (3)

E l a d ó  m a j o r s á g .
(1 ) Tekintetes Bács vármegyében kebelezett 
sz. kir. Zumbor városában egy m ajorság , 
melly kényelm es lakóházzal és gazdasági épü
letekkel , azon fölül a’ lakóház m ellett válogatott 
gyümölcs és egyéb fákkal beültetett kerttel és 
szőllővel e llá tv a , és melly a’ várostól csak 800 
ölre a’ közlegelő szélén fekszik és mind öszve 
115 városi láncz földet foglal m ag áb an ,—  
minthogy a’ tulajdonos Bács vármegyéből k i
költözni szándékozik szabrd kézből eladandó. 
— Bővebb Tudósítást kérhetni Zomborban 
tettes M arkov its  M iklós  Táblabiró és hites 
Ügyvéd úrtól. — (3)

Hirdetmény.
(2) (18434) A’ nagymélt. m agyar kir. udv. 

K incstár’ rendeléséből, ezennel közhírré té te 
tik hogy: Sáros vmegyében fekvő Sóváron, az 
uradalm i tiszttartói hivatal tisztiszobájában, e’ 
f. l8 3 9 ik  sz. Mihály (September) hó’ 30ik nap
ján  reggeli 9 órakor tartandó nyilvános árverés 
utján a’ következő haszonvételek, a’ hozzá ta r
tozó szántó és kaszálóföldekkel e’ föl) ó 1S39.

novemb. lsejétűl kezdve 6 egymásul in k ö \é t
kező é v re , a' legtöbbet ígérőnek haszonbér
be fognak adatn i; u. in.: Ki««br«óanatpón* 

váltó t / j t ifi.

a j  Sóvár kincstári helységben. Tort.1 kr

1. Az országút melletti vendégfogadó 95
2. a’ zöldfa czim alatti korcsma —  136
3. az úgynevezett ^rofánszki korcsma 127
4. az italm éró szabadság német - utczá- 

ban, de az uradalmi korcsmaház nélkül 81
5. a ' sör és pálinkaház az itczénkén'i k i

méréssel csak a’ sorházban —  —  125 30
6. a’ mészárszék 's lakás a' bérlő és szé

kálló' szám ára, továbbá istálló —  0
7. a’ ko\ácsm űhely lakással együtt 11 36
8. a ’ malom négy k ő re , lakással együtt. 109 

b j  Sósujfalu kincstári helységben.
9. a’ korcsma —  —  —  —  —  116 12
10. az cg} kerekű malom lakással, is

tállóval, és csűrrel —  —- —  7 15
e j  (duly visz kincstári helységben. i

11. a' korcsma csűrrel együtt — 76 30
12. az úgynevezett boltovai három ke

rekű  malom lakással együtt a3 hely
ségen kívül —  —  —  —- —  131

13. egy kétkerekű malom ugyanott 86 30
14. a’ kovácsmiihely és lakás —- 8 18

d j  K akasfa lvi kincstár helységben.
15. a' korcsma —  —  —  —  —  82
16. a’ felső egykerekű malom , a’ lakó

házzal eg} ü l t —  —  —  —  —  67 51
17. az alsó kétkerekű malom lakással

együtt —  —  — —  —  —  50
18. Kakasfalván felül fekvő fűrész posz

tó-kalló és kender-kö lyű  malom la
kással együtt —  —- —  —  —  13
e j  Abrany kincstári helységben.

19. a ' korcsma —- —  —  —  — 25
f j  Erdőcske kincstár helységben.

20. a' korcsma —  —  —  —  — 10 30
g j  Rekeszvölgyi kincstári pusztában.

2 K  a’ korcsma. — —  —  —  24
Minden a ' bérlésben résztvenni k ívánó , 

tartozik  a ' kiszabott bánatpénzen k ívü l, egy 
legalább az egy évi árendát felérő cautióval k i
m utatni, melly akár készpénzben, akár status 
papirosokban börzei értékük szerint, akár vég
tére egy adoságtul m en t, a ' cautiót kétszer 
felérő értékű és első helyre intábulált fekvő jó- 
szágrul szóló jó t-á llá s i bizonyittánybul álhar.



X

A ’ bérleti feltételeket a’ Budai m. k. kincs
tári számvevő tisztségnél, vagy Sóváron a’ hely- 
belik: kincstári felügyelő fősóhivatalánál köze
lebbről előre olvashatni.

A’ bevégzett árverés után pótlólagos aján
lások el nem fogadtatnak. (3)

Árverési hirdetmény.
(2) Folyó évi oct. l i d ik  napján fognak Som
berekén ts. Baranya vármegyében bírói fogla
lás utján zár alá vett 28 hold rét; 286 hold szán
tóföld, és 20 egész úrbéri telekek, árverés utján 
a’ legtöbbet ígérőknek készpénz fizetésért részen
ként is eladatni. Venni kívánók szívesen meg
hivatnak a1 fent em lített napon a’ hely színén 
megjelenni. (2)

JBM SECEO pesti kőbánjai
íigyncvczett ö r e g h e g y e n  ( Alígebürg) kelle
mes és hasznos helyen fekvő 7 ’la fertályból álló 
igen jó mi velősben lévő , rajta égj' alkalmas, kis 
épülettel és igen könnyen ‘s kevés költséggel al
kalmazható pinoze lu Ilye’, ugy hozzátartozó kő
bánjával ellátott s z ő l ő ,  szabad kézből minden 
órán eladó. —  A' megvenni kívánók bővebb 
értesítést iránta vehetnek Pesten, Z ö l d  k e r t  
n t e z á b a n  (^o^(6ad)cr ? ®aj]Y) 498 sz. alatt 
a’ „H aza i 's Külföldi Tudósítások(í szerkesztő 
hivatalában. 3)

Városház építés.
Szabad király i nemes Debreczen váro
sa , a’ régi városháza helyére legfelsőbb 

engedelem mellett a’ következő ISiOik év tava
szán uj városházat kívánván ép íte tn i, ezen na- 
gyobbszerű építésnek — niellj' négj' esztendő 
alatt lészén be végzendő — komi vési és kőfara
gói munkáját folyó észt. October 5kén tartandó 
csökkentő] árverésen fogja k iad n i, m ire \ aló 
nézve mind azon épitő és kőfaragó mesterek a’ 
kik tehetségökre és tudom ányukra nézve meg- 
kivántató biztosítást adhatnak, a’ kitett napon 
reggeli 9. órakor a1 város gazdai hivatal szobá
jában tartandó árverésre m eghivattainak, a’ hol 
a' feltételeket, építési terveket, és előre való 
kiméréseket meg lehet látni. — 3}

Könyvjelentés.

(1) Néhai Beregszászi P ál- 
nttlcs a napkeleti nyelvek’ nagy 
búvárjának’s első nyelvtudósunk
nak következő két nevezetes műn* 
kája:

Über die Aehnlichkeit der hun- 
garischen Sprache mit den mor
genländischen 9 nebst einer Ent
wickelung der Natur y und man
cher bishero unbekannten Eigen
schaf ten derselben. Leipzig 1796. 
("214 lap negyedrétben.) és

Vers uch ein er m agy arischen 
Sprachlehre, mit einiger Hin
sicht auf die türkische und ande
re m or gen län dische Sprach en. 
Erlangen 1797. ("288 lap nyol- 
czadr étben.)

Megszerezhetők a’ H azai 's 
Külföldi Tudósítások’ szerkesztő  
hivatalánál zöldkert ( Kohlba-- 
eher) uíczában 498. szám alatt. 
Az elsőnek ára kötetlen 1 f. 24 kr. 
az utóbbinak 1 for. pengő pénz
ben.

Gnhonuur: Pest en, sept. l?én pesti mérője,váltógaras
ban : tisztabuza 1 GO— 14Ü ; kétszeres 113—lüü ; 
ro/.s 1()0 — 00; árpa 84 — 7 4 ;  zab 62—56; ku- 
koricza 120 — 105 ; köles 100; köleskása 230.

P é n z fo ly a m u l'. Uses, s e p t . l jé n :  5 petes stat. kötelez. 
1079 , 0 ; 4 petes stat. kötelez. 10013|1C; 3 petes
stat. kötelez. S Í  bi > 1839ki stat. költs. 2633|4; 2 5/ 2 pe
tes bécsváro8Í bankóköt. 6 5 ^

Uunavizállát: sept. I5 é n :8 '2 "  0i/y; 16án : 71 8 ' 3"'; 
17én: 7‘ 4" 0 " ';  I8án: V  2" 0"'.
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24dik szám.

Második félév,

K ivonatok naplómból.
IMI. M agyarország kül és belviszonya .

Sokszor elmondatott ’s elmondjuk minmagunk, 
hogy Magya/^rszág olly dús föld, ’s belőle gazdag
ságra nézve nagy kifejlődésre képességű ország vál
hatnék ; hisszük-e mindezt ? Ha kereskedésünket, 
iparunkat ’s ezzel szoros kapcsolatban levő anyagi 
jólétünket, szellemi kifejlettségünket, remélhető 
emelkedésünket, szóval kül és bel-viszonyainkat te
kintjük , pirulnunk kell, hogy illy sokáig és mélyen 
tudánk felejtkezni mindazon kötelességekről, mik nem
zettel születnek, és soha ki nem halnak. Minden 
ifjút a’ jövő édes reménye táplál; az kiséri őt át 
a’ férfi korba, hol többnyire hatásköre véget ért. 
Minden uj nemzedéknek egy szebb jövendőnek hiszi 
alapját vethetni, és sajnálja az elmúltakat, vádolja 
az éltesbeket, kik előtte utat nem tőrének: de ha 
maga is azon korba lép , többnyire tespedés, kifára
dás követi ’s szegődik hátra élte társául, mellyet 
mi ellángolásnak keresztelünk. Mi úgy látszik kifá
radunk, eltompulunk, visszarettenünk mindazon aka
dályokon, mik szemeink előtt tízszerezve állnak,— 
*s főleg abban találjuk nemzetünk gyöngeségéf, 
hogy minden balesetnél képes minden reményeivel 
felhagyni , minden jövendőre bizakodást egy perez 
alatt semmivé tenni. Ez nem szilárdság ; pedig tán 
egy nemzetnek sincs annyi szüksége szilárdságra, mint 
épen nekünk. Mert tagadhatlanul viszonyaink mind 
bel, mind külső állásunkra nézve épen nem 
kedvezők, mind a’ mellett is , hogy szemláto- 
másti haladásban vagyunk, nem azon látszatunk 
leginkább segítni kívánni, mellynek mintegy alapját 
kellene tenni további lépéseinknek ; hanem a’ mint 
azt szeszélyünk, vagy külső befolyás magával hoz- 
ra. Tagadhatlan a’ mi viszonyainkban mélyen rej
tezik valamelly féreg, melly kiássa minden szelle
miségünk magvát, ’s kétségbeesési pillanatinknak 
főleg ez szokott szülőoka lenni; de nem tagadható, 
hogy bennünk is megvan a’hiba ’s nemzetiség hiány.

A’ mi bel és külviszonyaink tagadhatlanul igen 
rósz lábon állnak. Ha tekintjük kereskedésünket, 
melly annyi kedvező körülmény daczára is, a ’ leg
szegényebb ’s legalsóbb fokon áll. Nálunk minden 
a’ legjobban kamatozik ; zsíros földünk, folyónk, 
miilyen többel Europa nem kérkedhetik, gazdaságunk , 
bel kereskedésre nézve is igen magasra tudna emelni, 
’s mind e mellett is kereskedésünk, különösen a’ kül
ső, szomorú és mély fájdalmakat ébresztő jelennel tölt 
be. Ipar-e az nálunk, hol minden ellenszegül ennek 
nevelésére; hol még jelenleg a’ minimum feletti vitá
ban némellyek olly ferdén nyilatkoznak, ’s hazai el-

aljasodástól félnek ennek létesítése esetében. A’ 
gazdaság is csupán az ipar ’s kereskedéssel kezet 
fogva virágozhatnék fel illőleg. De nálunk a’ föld na
gyobb részt önszükség fedezésére müveltetik, vagy 
épen azért, mivel különben is megadja a’ szüksége
seket , műveletlenül hagyatik. A’ termesztők arány- 
lagos sokasága, melly mindenkit egyéb iparágaktól 
’s egyéb nyerészkedési vállalatoktól visszatartóztat, 
ez szüli, hogy nálunk a’ vállalatok többnyire idege
nek által kezeltetnek, ’s igya’pénz forgásban nálunk 
nem lehet; külviszonyaink ezen hiányoknak tagad
hatlanul nem kedvező szint adnak; de még kevésbé 
hatnak kedvezőleg belviszonyainkra, mellyek még 
egyéb hiányok mellett vészteljes jövendővel töltik be 
minden érező szivét. Mi a’ civilizált Europa közepén 
értelmi műveltségre koránsem olly mélyen állunk, mint 
gondolják, ’s ha a’ népet kivesszük , tán bármelly 
nemzet tagjaival vetélkedve minmagunknak ássuk 
a’ sirt. ’sa't. ’sat. ’sa’t. ’sat. Nálunk tán legse- 
besb haladást tőn, mióta élni kezdünk, a’ literatu- 
ra. Ez is annak bizonysága, hogy e’ szakban leg
kevésbé kötvék kezeink, ’s igy minden tehetséget 
magában érező, ’s józanúl, a’ nélkül hogy meggyő
ződését meg kellene tagadnia, gondolkozó e’ pályát 
látja hazánkban tán minden aljas mellékletektől men
ten; de bár mennyire emelkedjék is literaturánk, kü
lönösen nemzeti literaturánk: önállóságot nem vihat ki 
magának, ha csak egyéb körülményei is olly karba 
nem helyzik a’ népet, melly annak szükségét érez
ze. ’S itt látom, ’s főleg ebben küzpontosulva Szé
chenyi irányát. Az ő műveiből mindenütt az világ- 
lik ki, hogy ő bennünket leginkább anyagilag kíván
na teljesen kimüvehetni; erőt akar adni , hogy azon 
erőt használja. Bőséget akar-e hazában terjeszteni , 
melly Europa egyik legáldottabb része, ’s melly ha 
olly jó termésű nem volna, eddigelé a’ magyar tán 
éhen halt volna. A’ mi őseink , mint mondják né
mellyek, tán földművelő nép vala; soha: épen ez 
veszélyünk, hogy a’ magyar egyebet nem tőn mint 
elveté e’ magot , ’s a’ többit istenre bizá. Nézzük 
a’ belgákat, vagy hollandiakat; tán földre legsze
gényebbek egész Európában, ’s e’ kopár földet is ter
mésre késztetik, ’s egyébbel pótolják azt, mit nekik a 
természet meg nem adott; ’s itt van helye Széchényi 
irányát bővebb fejtegetés alá venni. A’ miben leg- 
hátrább vagyunk, ’s melly bennünket Iegmagasbra 
volna képes emelni, melly bennünket a külföld előtt 
nélkülözhetlenné tenne, ’s igy lételünket teljesen biz
tosítaná, ez az mit kereskedéssel, iparral ’s józan 
gazdasággal ki lehetne víni. Erre nézve újabb indít
ványa a’ minimum tárgyában leginkább sajátságos bé-
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Jyegü. El akarja a’ poshadó, semmit nem tevő em
bereket vonni, ’s ki állítani a’ világ piaczára , hol 
dolgozni kell. így mintegy eró'tetve ’s gyakorlatilag 
iparunkat nevelné, midőn gyárosainkat 's vállalko
zóinkat szaporítaná. Mindenki kezet fog velem, mi
dőn azt mondom, hogy mig a1 gyenge kér, erős kö
vetelhet. Erősbödjék ■ emzetünk, ’s mind kevésb hi
ányokat érezend. Emelje magas polczra háza’ vi
szonyait, "s így a hazáét. Befolyással bírjon a kül- 
viszonyokra, ’s egy század elteltével bátran síkra 
léphet. Anyagi fejlődés nélkül nem.

KV. IXépnevelés.
A’ népet nevelni kell. Mimódon ? ez a’ főkér

dés. Nehezen szokhatnak meg sokan azon eszmével, 
miszerint a’ népnevelés nélkül nemzet mint egész 
együtt fenn nem állhat, ’s hogy mialatt a’ nép ki
fejletlen , bármi magasan álljanak annak egyes tag
ja i,  a’ nemzetet kifejletlennek tekinthetni. ’S ez áll. 
A’ tömeg szükségei, követelései ’s terveinek kivitelei 
életbe hatók. Lehetnek egyesek a’ műveltség legma- 
gasb polczán, velők együtt a’ műveltség kihal; mig 
a’ népben megörökíti, ’s a’ legszebb bimbókat kivi- 
ragoztatja. — A’ népnevelésről már előttem honunk
ban is igen sokat Írtak; mindenütt beszéltek népis
kolákról , s egyéb illynemü intézetekről; de nem em
lékezem , ha vájjon tisztán megpendité e valaki azon 
eszmét, miszerint valamelly módon jó volna a’ népet 
némileg felemelni. Nálunk például a’ nemesek bármi 
szegények legyenek is , nagyobb értelmességgel ’s 
jártassággal birnak minden ügyekbe; mig a’ paraszt 
földművelő ember róla szót sem tud. A’ nemes az or
szággyűlésén folyt ügyeket élénk figyelemmel kisé
ri , a’ paraszt csak attól fél, ha vájjon nem vetnek-e 
rá adót. ’S ez előttem igen természetes. A’ nemes már 
némi befolyással képzel bírni, ’s e’ végett tudni akar 
mindent, hogy a’ maga véleményét is előadhassa. 
De nem csupán ez okozza ezen élénkebb részvétet, 
’s mint fentebb említők, jártasságát. Hanem mint al- 
kotványunk egyik oszlopa, ki mindennemű válasz
tásokban részt vehessen, a’ nemes urak köztt for
golódik, Tőlök szép szavakat ’s nyájasakat hall; tu
dakozódik s választ nyer. Ez azon rugó, melly 
őt mindjárt büszkébbé teszi , ’s őt némi tanulásra 
készteti. Ezen eszme vitt engem azon gondolatra, mi 
jótékony hatású volna, ha népünk helyben lakó föl
desurakkal nagyobb közlekedésbe jőnének. Minden 
faluban vannak előkelőbb házak is, de ezek alattva- 
lójikkal nem úgy beszélnek, hogy annak üdvös, 
hanem hogy kárhozatos hatása legyen. A’ tiszttartó 
nem egyébre használja a ’ jobbágyokat, mint hogy 
velők parancsoljon vagy lehordja. Ellenben okszerű 
igazítások, javaslatok soha sem tétetnek általa. Men- 
nyi jót tehetnének általában az urasági tisztek a’nép
pel , az kimondhatlan. Úgy szólván rajtok áll főleg

a’ népet vezetni ; miután örökre vele társalkodnak 
’s igy üdvös tanácsot bőven osztogathatnának, melly 
értelmiségökre nézve jó befolyással bírna, és sokkal 
inkább nevelné haladásukat. Szükségessé kell előt
tük minden jót tennünk; felébresztenünk a’ vágyat, 
melly ezáltal leginkább kelhet benne, ’s bizonnyal 
jó gyümölcsöket hozand ezen röviden általam javaslott 
nevelési rendszer.

A’ népiskolákon kívül, mellyek már korán bele 
csepegtetik a’ hajlamot arra , melly majdan csirákat 
leszen hajtandó, szint olly józan hatással bírhat lé- 
lekmüvelődésre a’ lelkész. Francziaország ’s Angiié 
ugyan szintolly kevéssé kérkedhetik olly lelkészek 
bőségében , kik a’ népet felfogásához képest művel
ni tudnák, mint Magyarország; de ha tekintetbe vesz- 
szük, miként Francziaország ’s Angliának a’ nép- 
nevelésre egészen más forrásai vannak, miknek mi 
hiányában szenvedünk, úgy nekünk kétszeresen fáj
lalnunk kell, hogy e’ részben mindenünnét elégsé
ges biztosításunk nincsen. Nem tagadhatni ugyan, 
hogy vannak lelkes embereink, kik dicsőségére szol
gálnak azon osztálynak, mellyből eredetüket veszik; 
de más részről vannak sok ollyanok, kik hivatásu
kat nemis ismerve, az egyébként nagyra induló ’s 
szépen virágzó tehetségeket eltemetve hagyják. Vélemé
nyem szerint a’népet senki annyira nem tudná kiemelni 
aljas helyzetéből, mint a* szónok. A’ görög ’s római 
nép minden műveltségét szónokainak köszönheti, ’s 
bizonynyal a’ római nép soha a’ szent hegyre nem 
vándorol, népszónokokat nem választ, ’s a’ népfel
séget ’s igy Róma nagyságát nem alapítja meg, ha 
szónokai által nem nyert volna lelkesedést, buzdítást 
’s ezek által morális valamint materiális erőt Mert 
tagadhatlanul az élő szó lelkesen szívből fakadólag 
elmondva, mélyen hat a’ kebelre , ott nemesb érzel
meket fakaszt, ’s ezen nemesb érzelmekből kibuzgó 
’s általányos összehatás, olly tettek szülője , miket di
csőítve említ a’ késő nemzedék is. Ez teszi a’ nem
zetet sziklaerejüvé; mert ha valamelly nemzet jogait 
tökéletesen ismeri, ’s önerejének érzetében van, 
akkor nincs hatalom, melly jogait megsérteni tudná. 
—Tehát a’ módot találom helyenként roszalhatónak, 
mellyel némelly lelkészeink előadásikban használnak. 
Lehetnek tudósok, tudományosok; de ez nem elégsé
ges a’ népet nevelni tudni. Lelkészeink (mindenütt 
a’ legnagyobb specialitásban szólunk) nem elég nép
szerűek. Ne higyje senki, hogy egyedül az előadás 
teszi a’ népszerűséget. Nagyon jeles tulajdon ugyan 
’s népnevelőnek különösen nélkülözhetlen, a’ népsze
rű előadás, melly a’ népet tiszta fogalmaival azon tárgy
nak megismerteti, mellyről beszél; szükség azonban 
hogy a’ tárgy, mellyet a’ lelkész oktatásul felvesz, 
szinte népszerű legyen ; mert főleg ebben találom lé
nyeges hibáját papi szónoklatunknak, hogy [pusztán
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a’ dogmatica mezejéről alig terjeszkedik egyik másik 
ki a’ népi élet, erkölcsi philosophiára, illy tárgyakat 
kell ’s érdem népszerűn előadni; mert történetek, 
puszta erkölcsi példákat ’sat. előmondhat ugyan a’ 
népnek ártalom nélkül, de állíthatom, hogy nem is 
használ vele; mert többnyire vagy alszik felette, 
vagy nem ügyel, vagy nem érti. Csak hideg ’s pusz
ta okoskodással ne képzeljük , hogy lehetne valakit 
vétkeiből kivetkőztetni ’s erényessé tenni. Számta
lan akadályokra talál ugyan a’ leglelkesb lelkész is, 
midőn legszebb tervei kivitelében fáradozik ; de ezen 
akadályok lassanként eltűnnek , ha mindenek felett 
lelket ’s erőt önt be hallgatóiba, melly máskép el nem 
érhető, mintha hazáját szeretni tanitja , ’s józan fel
fogásához mért előadással megismerteti vele az éle
tet , viszonyait. Igen, legfőbb akadály nálunk a’ 
népnevelésre nézve a’ nemzetiség hiány. Tán egy 
nemzet sincs e’ részben annyira hátra mint mi. Nincs 
egy nyelvünk , a' nép nem ismeri nemzetét, nemze
ti érdekeit. Nincsenek kivánati, nem ismeri jogait 
’s igy eltapodtatni hagyja magát. Korunk egészen 
más kor, mintha benne olly nevelést vihetnénk vég
be, mint melly nehány századdala’ legüdvösb hatású 
volt volna; sokkal szenvedélyesbek, érzékies’bek 
vagyunk , hogysem olly dolgokra önként tudnánk ha
jolni , mellyek bennünket erősben meg nem ráznak. 
—Tehát főleg népszerű nevelés az, mi a’ lelkészek 
előadásában óhajtható.

A’ népnevelésből eredő műveltség természetesen 
a’ legmagasb foka valamelly nemzet nagyságának. 
Hol egy fokon áll, egy irányzatú, egy szükségű, 
egy érzelmű : ott a’ közmunkáját óriásilag halad. A- 
zért lenne leginkább tanácsos a’ népet egy érzelem
ben nevelni, hogy egybeforrjon, hogy a’ merre csak 
fordul, mindenütt rokonkivánatiban rokontársakat lel
jen. De mig illy akadályokkal is kell küzdenie, mig 
ezen szükségek ’s hiányok sincsenek pótolva, ad
dig nemzeti nevelésről nem is álmodhatunk. Ne
künk nem szabad magunkat az időre hagynunk, melly 
tán némellyek hiú reménye szerint mindent meghoz; 
nekünk hatnunk ’smunkálódnunkkell. Anglia, Fran- 
czia vagy különösen Németország népe nem áll olly 
igen magasan, mint tán hisszük; de ezek nemzetet 
tesznek, ’s nemzetiségökbe rejtik legnagyobb kin- 
csöket. ’S ez az , mit főleg az első kettőtől semmi 
hatalom el nem ragad; hol fegyveres erő az erkölcsi 
erő előtt szégyenűlten áll. Megvan-e ez nálunk? be
leljen bárki i s : nem sajnálkozva, gyakran véres ke  ̂
bellel kell tapasztalnia a’ népnek leginkább abbani 
hátramaradását, melly csaknem első s születésével 
már fejlődő érzelmének kellene lennie. ’S itt fekszik 
a’ legnagyobb gát; ez nyomasztó átok rajtunk, 
melly vajha minél előbb áldássá változtatnék át.—

JXctffij Elek.

Isink theoriája,
€t twnieszettwdownányhan.

. Minde,t tudomány eredetére nézve köztudomás 
szerint feltétleges. Csupán a' képzelet által juthat 
léteiéhez szükségkép megkivánfató általányos törvé
nyeihez; mert megkülönzött adatok szintolly kevéssé 
alkothatnak egyes tudományt, mint elszórt anyagok 
eSy épületet. Ezen törvények, lételöknek mindjárt 
első szakában felkutatának, részint az igazságnak, 
inellyet az elfogultság észrevehetienné tőn, részint 
az ész rovására, mellynek hatalma ismeretlen. így 
lőnek hipothesisek is adatokka, ’s ezen adatok al
kotják főleg a’ természettudomány eredetét. Link az 
ősvilágot a természet vizsgálása következtében úgy 
festi előttünk mint örök chaost, mellybol csak las
sanként fejlődék ki jelen világunk. Ő mindenben az 
életműszer nemesítését talalja a’ természet haladásá
ban, ’s erre nézve a földet négy, öt területre (terrain) 
osztja, miknek mintegy fokozatinak kell lenniük a’ 
tökélesedésben. Természetesen a' földön legelsőbben 
is a’ növény élet fejlődék k i, ’s itt is a’ legegysze
rűbb müszerű növény. Ezt követék a’ csúszómászó, 
vizi, négy lábú , repülő állatok, ’s legutósó teremt
ménye a’ természetnek, mellyben eddigelé kifejtett 
tökélyei központosának, az ember. ’S ez azon ál
talányos újjá születés mióta ember é l ; erre emléke
zünk mi, ’s itt kezdődik a’ mi, de nem a’ föld léte
zése. Link úr ezen theoriája ’s tulajdon vallomása 
szerint természetes lesz azon következmény , misze
rint, az embernél még tökélyesb lények jójenek létre; 
de nem magából az emberből, hanem a’ faj tisztu
lásából , mert maga a’ faj rendkivülileg nem neme
síthet. ’S igy egy uj világfelforgatásnak kell bekö
vetkeznie , mellyben az emberiség alárendelt szerepet 
visel e’ földön ’s tökélyesb , nálánál mindenben sok
kal tökélyesb lények foglalnak felette helyet, sőt 
Link úr véleménye szerint hamar be kell azon időnek 
következnie, mellyben ezen új természeti forradalom 
beálland.

Ez Link ur theoriája a’ világ eredetére nézve 
röviden. A’ philosophusok valóban ebből, ha ezen 
rendszer áll, nagyon term jszetes következményeket 
vonhatnak k i, ’s azon önálló gondolatot fejthetik ki, 
hogy ezen világ nem vakeset, nem önkény, hanem 
önereje fejlődésében kormányoztatík önmaga által, 
hogy továbbá az emberbe valamint minden állatba 
az életműszer nemessége teszi erejét. Ezen életmű- 
szer megszűntével, megszűnik minden élet. Ezen é- 
letműszer pedig nem egyes részekre osztatik fel, ha
nem egy egészet képez, Ts ezen harmonicus egész 
ad életet a’ testnek, hozza azt forgásba, adja az em
bernek Iegnemesb tehetségeit, az észt ’s az ebben 
lakozó de nem önállóságú ’s testben képzelt lelket.
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Ezen eletmiiszer kihaltával, mint mondánk, kihal az 
egész; elseny ved s az eletmiiszer hatóságától meg- 
fosztatik.—Innét látszik, hogy Link úr theoriája leg
inkább azon eszmékben központosul, melly csaknem 
minden naturalistáinkat bélyegez; ’s ez a’ szabadon 
gondolkodás, minden önfejűség, önteltség,^ hiú á- 
lomképek utáni kapkodás nélküli lélek. Általában 
mindig láthatni, hogy minél közelebb jutunk a’ ter
més et vizsgálásához , ’s magához a’ természethez, 
annál világosbak gondolatink , ’s annál természetes
ben , okszerűbben gondolkozunk ez életről $ ellen
kezőleg minél jobban ragaszkodunk eszméinkhez, tu
lajdon agyunk főzte gondolatinkhoz, annál jobban 
eltévedünk az eszményi világban, honnét vissza lé
pés alig gondolható. A’ természetbúvárok felkutat
ják a’ tudás lehetőségét, bár sokszor hypothesise- 
ket is vesznek fel; de azt is csak azért, hogy azt 
nem czélul , hanem eszközül használják a’ tovább 
juthatásra. Az eszményiek leginkább a’ szép kutatá
sával foglalkoznak, ’s bármennyire lelkiismeretesek 
legyenek is a’ valóság ragaszkodásában, hypothesi
sed  gyakrabban fordulnak elő, ’s látszik, hogy esz
ményiek. Illy módon a’ népnevelés kevéssé haladhat. 
Av népnek az eszményi úgy is nagyon nehéz tárgy, 
— ’s épen az eszményiség tökéletlen felfogása tesz 
sokat szerencsétlenné, fanaticussá. Népünket tehát na
gyon kár a’ föld eszményi történetével megismertetni, 
’s a’ valósággal nem. Mert épen ezen valóság , melly 
egyszerű ’s azonnal feltűnő, tisztítaná az emberi el* 
mét, ’s nemesbitené irányát. — Természetbúváraink 
mind tovább haladnak fölfedezéseikben. Ok sokhe
lyütt, hol most tengerek vannak, száraz földet sej
tenek , hol azelőtt mindennemű állatok tenyésztek: 
jelenleg egészen ismeretlenek. Innét Iáhatni már, hogy 
akkor az életműszer kevésbé volt olly tökélyes, mint 
jelenleg, mert az életműszernek a’ külső alkotásra is 
befolyása van. Jelenleg pedig már illy állatok nem 
találtatnak. Sőt az egész föld rendszerét is megvál
toztatva találjuk. Mert ott, hol jelenleg meleg tar
tományok vannak , az ősvilágban Szibéria fagya dü- 
hönge; ’s ellenkezőleg. Egyébként a’ világ még sok 
fedezni valót hagy hátra ’s hagyand mindenkor. A’ 
természet mindennap új bájt ’s kellemet fejt k i, min
denütt örök törvényeket tüntet, miket újra megvizs
gálni kell, ’s minden látszólag új lépés egy ismeret
lent fedez fel. Mind e’ mellett is mór ebben a’ rész
ben is sokat haladónk, hogy jelenleg legalább nem 
kell többé bizonytalanságban maradnunk a’ felett, 
mikent létezünk, mi múltúnk, mijelenünk,jövendőnk. 
Link úr munkája erre nézve is nagyon becses ol
vasmány , habár mindenütt theoriájiban kezet nemis 
foghatunk vele. # &

*2g y v  e leg .
H a n g á s z a t i  c s u d a - g y e r m e k .  A’ legfi

atalabb ’s egyszersmind a’ legkisebb hegedűs, ki még 
Öle Bulit is kihivá párviadalra, S a l v a t o r  N i c o s i 
ának hivatik. Még alig hat éves ’s már három éves 
korában a’ legnehezebb darabokat hallás után el
játszó.

F e s t é s z i  s z e s z é l y e k .  Spanyolországban 
egy hires, Velasquez festőtől való festés látható, 
melly Izsák áldoztatását ábrázolja. A’ boldogtalan atya, 
az isten akaratát teljesítendő, készülőben van épen 
pisztolylyal gyermekét agyonlőni.— Szinte illy sze
szélytől Veronese egyik bibliából vett festvényében 
sohweiczi katonákat rajzolt be.

L a m a r t i n e  és  H u g o  V i c t o r .  Mindkettő 
uj drámán dolgozik versben. Ez utóbbi XIV. Lajos ko
rából írja legújabb drámáját a’ Renaissance színház 
számára.

A’ s z i l á r d  t e s t e k  n y ú j t h a t á s a .  Men
nyire lehet még a’ legszilárdabb testeket, például ér- 
czeket megnyujtani, arról nehány példák szólhatnak : 
egy ezüst másfél újnyi vastagságú rúd egy lat aranynyal 
behúzva 110 mértföldnyi hosszúságra nyújtható, mi- 
mellett a’ drót még mindig aranyozoítan marad. Egy 
font gyapotból 40 mértföldnyi hosszúságú fonál ké- 
szíteték, ’s az indiaiak olly könnyű szövetet készítenek, 
melly bői 30 réf közönségesen egy burnótszelenczében 
elfér. A’ platina különösen alkalmatos a’ kinyitás
ra , annyira, hogy vékonysága miatt csak miután 
megtüzesitetik láthatható. ’S mindezt a’ művészet 
viszi véghez. Szint olly csodálatos a’ természet osz
tó kémleteiben. Egy gran carmin 20 font vizet ész- 
revehetőleg megveresít, ’s csekély pézsma az egész 
házat betölti illatával s a’ nélkül hogy nehézségéből 
veszítne. »

E P IG R A IH llIÁ K .
Ji  f i n  fi í j .

Dördül az é g , villáma rohan bündíjra köréből,
*S a’ szigorú hatalom méri csapásra kezét.

I f j  a i n J e h  o z .
Ilervatag a’ mi virul, szépség is elalszik idővel; 

Kárhozatos minden csáb szülemény! gyönyör.

Lakner Sándor.

Újra emlékeztetjük a’ t. ez. közönséget a’ hét
főn sept. 23kán L e n d v a y  M á r t o n  jutalom-já
tékául adandó: B E L L E -IS L E  G A B R IE L Á raj 
melly D u ma s  egyik legújabb műve ’s eddigelé hol 
csak adatott, a ’ legnagyobb lelkesedéssel fogadtatott.



24. sz. Vest,
Második HIRDETÉSEK.Septemb. 2 ten

f é l é v .

Concursus
(3 )  A ’ magyar királyi tudományos Egyetem
nél az egyházi-szónoki és hittudom ány tanítói 
hivatal meg-üresülv é n ; ennek elnyerése végett, 
a’ fóméltóságú herczeg, magyar-ország Prím á
s a , és esztergomi Érsek ur elő tt, Posonyban szo
ko tt mód szerént tartandó corcursus határ-ide
je ,  folyó esztendei October 14ik napjára van k i
tűzve. Költ Pesten September 7kén 1839.

S zob iakéi Pálm a Elek 
kir.tud . Egyetem jegyzője. (3)

Hirdetmény.
(1 ) (362). A ’ nagymélt. m. kir. helytartó 

tanácsnak e’ folyó I S39ik esztendei július 30- 
kán 25505ik szám alatt költ kegyes rendelé
sének következésében ezennel közhírré téte
t ik ,  hogy a’ tettes S. Vásárhelyi egyházi ura
dalomhoz tartozandó Tüskevári úgynevezett 
kam arális m alom , a' hozzá való négy hold 
szántóföldekkel, és két hold réttel, az e1 folyó 
1839ik esztendei Iső novembertől kezdve, —  
nemkülömhen a’ Pápa mezővárosa vidékén 
helyhezett Agyagliki vendégfogadó és mészár
szék hozzá tartozandó 24 pmérő alávaló szán
tóföldekkel és 15 kaszás réttel az e’ folyó 
1839ik esztendei Iső  octobertől kezdve három 
egymásután következő esztendőre , az e’ 
folyó September hónapnak 23án ugyan S. Vá
sárhelyen az uradalmi tiszttartói hivatal iró- 
szobájában reggeli 9 óra tájban tartandó nyil- 
ványos árverés utján a’ legtöbbet ígérőknek 
újonnan haszonbérbe adatni fognak; —  az ezen 
haszonvételeket kibérleni kívánók tehát a’ 
szükséges bánatpénzei ellátva a’ fentebb k itű 
zött hely re , n ap ra , és időhatárra illendően 
m eghivatnak. Költ Som lyó-Vásárhelyen sept. 
7én 1839. Zsoldos János

uradalmi helyettesTiszttartó. 3)

Hirdetmény.
(3) (18434) A’ nagymélt. m agyar kir. udv. 

K incstár’ rendeléséből, ezennel közhírré té te
tik hogy: Sáros vmegyében fekvő Sóváron, az 
uradalm i tiszttartói hivatal tisztiszobájában, e’ 
f. lS 39 ik  sz. Mihály (September) hó’ 30ik nap
ján reggeli9 órakor tartandó nyilvános árverés 
utján a’ következő haszonvételek, a’ hozzá ta r
tozó szántó és kaszálóföldekkel e’ folyó 1839. 
novemb. lsejétűl kezdve 6 egymásután követ
kező é v re , a’ legtöbbet ígérőnek haszonbér

be fognak adatn i; u. in.: kí«/.,.i>»ubánatpénz 
váltó czédj.

a j  Sóvár kincstári helységben. forf

1. Az országút melletti vendégfogadó 95
2. a' zöldfa czim alatti korcsma — 136
3. az úgynevezett Profánszki korcsma 127
4. az italm érő szabadság német -utczá- 

ban, de az uradalmi korcsmaház nélkül 81
5. a’ sör és pálinkaház az itczénkénti k i

méréssel csak a’ sorházban —  —  125 30
6. a’ mészárszék s lakás a’ bérlő és szé-

kálló’ szám ára, továbbá istálló —  6
7. a1 kovácsműhely lakással együtt 11 36
8. a’ malom négy kőre , lakással együtt.109 

b j  Sósvjfalu kincstári helységben.
9. a’ korcsma —  —  —  —  —  116 12
10. az egykerekű malom lakással, is

tállóval, és csűrrel — —  —  7 15
e j  G ulyvisz kincstári helységben.

11. a’ korcsma csűrrel együtt — 76 30
12. az úgynevezett boltovai három ke

rekű  malom lakással együtt a1 hely
ségen kívül —  —  —  —  —  131

13. egy kétkerekű malom ugyanott 86 30
14. a’ kovácsnüihely és lakás — 8

d j  K akasfalvi kincstár helységben.
15. a’ korcsma —  —  —  —  — 82
16. a’ felső egykerekű malom , a’ lakó

házzal eg> ü l t —  —  —  —  —  67 31
17. az alsó kétkerekű malom lakással

együtt —  —  — —  —  —  50
18. Kakasfalván felül fekvő fűrész-posz

tó k a lló  és kender-kö lyű  malom la
kással eg) ü t t —  —  —  —1 —  13
e j  Abrany kincstári helységben.

19. a’ korcsma —  —  —  —  —■ 25
f j  Erdőcske kincstár helységben.

20. a’ korcsma —  —  — —  — 10 30
g )  Rekeszvölgyi kincstári pusztában.

21. a’ korcsma. — — — —  24
Minden a’ hérléshen részt venni kívánó,

tartozik a’ kiszabott bánatpénz* n kívül, egy 
legalább az egy évi árendát felérő cautióval k i
m utatni, melly akár készpénzben, akár status 
papirosokban börzei éltékük szerint, akár vég
tére egy adoságtul m ent, a‘ ra itió t kétszer 
felérő értékű és első bel) re intá> illáit fekvő jó- 
szágrul szóló jó t-állási bizonyítván) hűl álltat.

A ’ bérleti feltételeket a' Fudai m. k. kircs- 
tári számvev ő t isztségnél, v agy Só váron a’ In ly-
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belik : kincstári felügyeld fósóhivatalánál köze- 
lebbrül előre olvashatni.

A’ bevégzett árverés után pótlólagos aján
lások el nem  fogadtatnak. (3)

E l a d ó  m a j o  rs ág.
( 2 ) Tekintetes Bács vármegyében kebelezett 
sz. kir. Zombor városában egy m ajorság, 
nielly kény elmes lakóházzal és gazdasági épü
le tekkel, azon fölül a’ lakóház mellett válogatott 
gyümölcs és egyéb fákkal beültetett kerttel és 
szőllővel ellátva , és nielly a’ várostól csak 800 
ölre a’ közlegelő szélén fekszik és mind öszve 
115 városi luncz földet foglal' m agában ,—  
minthogy a’ tulajdonos Bács vármegy éből ki
költözni szándékozik szabid  kézből eladandó. 
— Bővebb Tudósítást kérhetni Zomborban 
tettes M arkov its M iklós Táblabiró és hites 
Ügyvéd úrtól. — (3)v

Concursus.
(T) (121). A’ vidranyi k. vám*és harmin- 

czadhivatalnál ez ideiglenes beszedő h iva ta l, 
melly 100  ft. évi díjjal szabad szállással és 
130 ft. cautio letételével.» van egybekötve,, 
ürességbe jött.

A zok,. kik ezen ideiglenes hivatalt e l
nyerni akarják , szokott folyamodásukat a' f.. 
e. oct. 2 kára meghatározott időre a’ sambori 
k. kamrai igazgatósághoz (Galicziában) be
küldeni el ne mulaszszák.

Ezen hivatal elnyerhetésére következők 
a’ feltételek: a" harminczadi és vám hivatali 
manipulatiók 's aJ két hazai nyelv tudása V 
fedhetlen magaviselet; melly ről valamint az 
eddigi szolgálatok-vagy viselt hivatalukról —  
az ezen hivatalt elnyerni akarók, bizonyítványt 
adni kötelesek. 3 )

n ipulatiók, valamint a* két országos nyelv tie- 
dása, fedhetlen életm ód, melly ről valam int az 
eddig viselt hivalokról, kötelesek bizonyítvá
nyokat előm utatni az ezen h ivatalt e lnyern i 
óhajtók. 3 )

( í)  Néhai Beregszászi Pál
nak* a’ napkeleti nyelvek’nagy 
búvárjának’s első nyelvtudósunk
nak következő két nevezetes uiun~ 
kája:

Über die Aelmliclikeit der hun- 
garischen Sprache mit den mor
genländischen , nebst einer Ent
wickelung der N atur, und man
cher bishero unbekannten Eigen
schaften derselben. Leipzig 1796s. 
1*2.14 lap ne gyedrétben.) és

Versuch einer magyarischen 
Sprachlehre , mit einiger Hin
sicht auf die türkische und ande
re morgenländische Sprachen~ 
Erlangen 1797. £288 lap nyol- 
czadretben.y

Megszerezhetők a* H azai 's 
Külföldi Tudósítások' szerkesztő* 
hivatalánál zöldkert ( Kohlba- 
eher) utezában 498. szám alatt*. 
Az elsőnek ára kötetlen i f .  24 kr» 
az utóbbinak 1 for. pengő pénz
ben»

Concursus.
( 1) (123). A ’ vissovai vám-és harminczad- 

hivatalnál a1 vámjegyszedő - h ivatal, mellyel 
2 0 0  fr. évi fizetés,, szabad lakás,, a1 bevéte
lekből 1 0  pCeotes járandóság és 50 frt. cau
tio van egybekötve, m egürülvén, a' nm. m. 
k. udv. Kamra csődülést hirdet f. évi oct. 3ára.

Azok, kik ezen hivatalt ehajtanák elny erni, 
ezen hlőalatt kérelmeikkel az uj sandeczi cs. k. 
kamrai kerület igazga'óságahoz járuljanak.

A ' fenérintett h 'vatalra m egkivám atófelté
telek ezek : a‘ harminczad- és vám hivatali ma-

Gabonaár Pest ’s más vidéki városink piaczin pozsonyi 
mérője váltógarasban.

September 3án■ Bu/.n. Kétaz. Közi Árpa. Zab Kuk Külrs.
Debreczen ! 85-75 | 70-65 5.3-50 37-35 | 35-30 | 67-65 70-65

5. Mo.ony 130-84 1 80-61» | 85-74 67-55 52-45 | 82-72 -- --
5; C nidirar 00-85 82-70 | 70-67 50-46 30-27 j 76-71 150140
fi. IJj-Bec.e 100-00 75--- 1 ----- 40--- 40— | — -- | 35 —
C Teni«»vi*r 88-77 | 68--- | 40— 39--- 35---| 60--- ‘-- —
6. N Bectkerek 80-75 70-50 ----- 40--- 40*— | 60--- 45 —
6. Ariul ,80-— 60---- | 62--- 40— 1 36---| 56--- — —
7. Szetred 00-85 70-65 -  72 50--- 45---| 70 — 70---
7. Knninron 100-00 87-78 1 74-64 57-50 42-38 | 80-76 | — 63
7. Kó'rinücz C___ -- —. | 98-94 1 68-62 45-40 1 -- —
7. V Í U 90-80 j, 80-75 ! bő-- | 60-- | 40-- 1 ___ -  1
7. Baj* 0« 77 70-60 ] 60-- | 49-- | 34----| 80-- I 30—
Pcilfii ipjit. 20 100-I4O | 115-100 1100-90 | 85-75 | 63-57 1 125-110 — --

Budai lőtt ária:. sept. 18án: 44. 28. 38. 87. 45*.
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Második jelentés a* pesti művészeti 
egyesület’ ügyében.

A’ pesti művészeti egyesület helyben lakó in- 
ditóji név szerint: Eckstein Fridrik, b. Eötvös Jó
zsef, Grimm Vincze, Lukács Móricz, gr. Serényi 
László és Trefort Ágoston, örömmel tapasztalván több 
száz részvény aláírásából felszólításuk sükerét, f. e. 
sept. 9kén tartott ülésükben az egyesületet alkotott
nak nyilatkoztatták, ’s magokat ideigleni választmány- 
nyá alakítván, ennek elnökévé Trefort Ágoston, ti- 
toknokává Szalay László ’s pénztárnokává Grimm 
Vincze választatott. Ez alkalommal a’ jegyzőkönyv 
és egyéb irományok magyar nyelveni vitelének elha- 
tároztatása u»án , következő statútumokban, mellyek 
megbirálás ’s illetőleg helybenhagyás végett a’ f. e. 
nov. lükére tűzött nagygyűlés elibe terjesztetnek, 
állapodott meg az ülés: 1) Az egyesület részvények 
által állittatik fel. Egy részvényért évenkint 5 p. ft. 
fizettetik. 2) A’ részvények száma nincs meghatá
rozva ; egy személy több részvénynyel is birhat. 3) 
Az egyesület közvetlen czélja évenkint festvényeket 
és szobrászati munkákat kiállítani, mindazáltal ez 
utolsóra csak annyiban terjed ki az egyesület mun
kássága, mennyiben jövedelmeivel összefér. 4) Az 
egyesület végczéija : a’ nemzeti mivelésre hatni, a’ 
művészet pedig hazánkban még zsenge kezdetében 
lévén, az idegen művészek is hivatalosak munkáik
nak kiállítására. 5) A’ műkiállitás, 1840tó'I fogva, 
minden évben, tavaszszal, közvetlenül a’ bécsi kiál
lítás után, alkalmas helyen történik meg. 6) Az é- 
venkinti jövedelem — leróván az igazgatási költse ge
het , — kiállított jelesebb festvények megvételére for- 
dittatik, mellyeknek negyede az egyesületnek marad, 
alapítandó képtár’ számára ; a’ többi pedig a’ rész
vényesek közt sorshúzás által osztatik ki. Ha 400 
részvénynél több kél e l, a’ megszerzett képek e- 
gyike kőre vagy részre metszetik, ’s az egyesület 
minden részvényesnek egy példánynyal kedveskedik.
7) Ha az egyesület részvényéi felülhaladják az 1000 
számot, a’ részvénylefizetés által évenkint alakulan
dó tőkének ötödé a’ közélet mindennemű szükségei
nek megfelelő müvek-vételére, vagy megrendelésére, 
nem különben illyes vállalatok felsegitésére, úgy ré- 
giebb nyilványos műemlékek helyreállítására ’s fentar- 
tására fordittatik. E’ czélra, mellyre szükség esetében a’ 
megkivántató summa begyüléseig az évenkinti ötöd 
félretétetik, bár kitől, évenkint vagy egyszerre le
fizetett summák is elfogadtatnak , ’s a’ 10 részvény
nyel bíró egyesületi tagnak, vagy a’ külön summá
val e’ czélhoz járulónak joga van, ez ötödnek kü

lön mire fordítása iránt az egyesületnek javaslatot 
tenni. 8) Az egyesület ügyeit igazgatóság titoknok- 
kal ’s pénztárnokkal vezérlendi; ez utolsó azonban 
mihelyest a’ pénztár a’ legszükségesebb mindennapi 
kiadásokhoz megkivántató summánál többet foglal ma
gában , az illető mennyiséget, a’ pestmegyei taka
rékpénztár felállításáig, a’ bécsi takarékpénztárba 
téteti. Minden év’ végén pontos számadás terjeszte
tik a’ közönség elibe. 9) A’ részvényesek kéretnek 
évenkinti járulékaikat legfelebb dec. végéig lefizetni, 
saját érdekök is kívánván, hogy az egyesület a’ ki
tűzött czél ’s a’ tagok’ hasznának elérésére képessé 
tétessék. Az évenkinti járulékát április végéig le nem 
fizető, az illető évben nem vehet részt a’ sorshúzás
ban , valamint az egyesület minden egyéb kedvezé- 
siben sem. A’ tagok kilépése vagy meghalálozása 
által meddőkké vált részvényszámok az évenkinti 
számadásban jelehetnek ki és uj vállalkozóknak adat
nak. 10) Az egyesület a’ kiállításra, hazai vagy 
külföldi művészek által beküldött müvek szállítási 
’s rokonnemü költségeit magára vállalja ; szobrászati 
müvekre nézve azonban csak azon esetre, ha a’ be
küldés , előleges jelentés után, az ügy viselők által 
elfogadtatott. Posta utján csak bérmentes küldemé
nyek fogadtatnak el. 11) Az egyesület minden a1 
felszólítás’ kipakkolása vagy kiállítása közben neta
lán történendő kárvallás kipótlásáról, úgy a ’ meg 
nem vásárlóit müvek gondos visszatérítéséről is ke
zeskedik ; az eset vagy a* beküldő hibája által szár
mazott károkrul nem. 12) Az egyesület, az éven
kint pesti novemberi vásárra hirdetendő nagygyűlés 
idején kívül, mellyben mindenik részvényes szava
zattal bír, húsz tagból álló és szavazattöbbséggel ki
jelelendő nagyobb választmány által képviseltetik. 13) 
A’ legtöbb szavazatot nyerő húsz tag a’ nagyobb vá
lasztmány rendes, — a’ szavazatmennyiségben mind
járt utanok következő húsz pedig helyettes tagjaivá 
lesznek , hogy az önkénytes kilépés vagy halálozás 
által a’ választmányból kiváló rendes tagok helyébe 
léptethessenek. 14) A’ nagyobb választmány minden 
évben megujittattik. 15) Ezáltal választatik a’ mű- 
kiállitást szerkesztő kisebb választmány, melly hét 
tagból áll ollykép, hogy magából a’ nagyobb választ
mányból egy az elnökség-viselésre, ’s hat műisme
rő a’ részvényesek’ számából választassák, a’ kiál
lításban részvevő művészek közül is választathatnak 
ide, csak hogy ez esetre müveiknek megvásároltat- 
hatásáról eleve le kell mondaniok. 16) Az évenkint 
kiadatandó kő- vagy rézmetszet tárgyát a’ kisebb vá
lasztmány jeleli k i , valamint ennek kötelességében
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áll. alkalmas teremről is gondoskodni. 17) A’ mü- 
kiallitás megszemlélésére egy személytől 10 pgő kr. 
a’ belépti díj, a’ részvényeseknek, magok szemé
lyére, szabad bejárásuk van. Egyúttal azon urak, 
kiknél még aláírási ivek vannak, ezeknek Grimm 
Vincze miíkereskedőliözi beküldésére (Dorottyautcza, 
Wurmudvar irányában) kéretnek. Pest sept. Ildikén 
1839. Szaluy László.

A' fran czia  sajtó.
Mielőtt még egy év a’ népeket ’s kormányokat 

megrázkódtatná , sok párisi lap, melly olly tündö
kölve ’s nagy reményeket táplálva lépe fel, a sem
miség örvényibe sodortatik. Minden esetek legszo- 
morubbika. Azon szellem tizedrészével, melly a jour- 
nalisticára elosztatik, ’s mintegy tékozolva a hírlap- 
czikkek aprópénzével,—századokra szóló munkákat 
lehete vala irui. De épen ez a1 napi emberek felett 
függő balsors. Szavaink illő pillanatban fenen han
goznak , ’s a’ másik pillanatban már elhangoztak; 
gondolatikkal az élő történetei ragadják meg , de a’ 
jövendő nem ismeri azokat önálló müvekként* — A’ 
legitimista pártként a’ legitimistái sajtó is felosztaná. 
Valamint az üdvezlitő megjelenése feletti hite a’ zsi
dóknak tisztaságra alábbhagy, minél tovább hagy 
magára váratni , szintúgy naponként enyészik a’ pil
lanatot élvező ’s lágybenyomásu francziának reménye 
a’ régi ügyek \ isszabelyeztetése felett. Hit és remény 
mindinkább elhagyni készül a’ legitimista pártot, s 
ha mindjárt az uralkodó ház iránti szeretet meg is 
maradna, ezen érzelem egyedül valamelly párt életét 
fen nem tartja A’ legitimisták iránya világos: ők 
vissza akarnak térni természeti politicájokra, a’ con- 
servativ rendszerre; így akarják a’ múlt baleseteit 
feledni, hogy a’ jelenben önálló elemeket képezze
nek. A’ lelkesbek máris észreveszik eztj a’ többi 
majd ntánok jő. Vajha nem volna késő befolyásukat 
’s jövendőjüket kivi ni.

A’ France utosó vonaglásiban van. Hogy meg
boldogul , kétséget sem szenved,, hacsak sz. Lajos
nak némi hitele van a 1 menyben. Bár mennyire h <j- 
tsa is meg ezen eset büszkeségét, az „Europe mo- 
narchique“ követi társa bukását. Hasztalan szemé
lyességei, rágalmai , cabinetekbe konkolyt vető ple
tykái által kitüntető az egész monarchiái Európának, 
mi mélyen esék. Ezen hírlap kevés idő mwlva be
álló megszűnése a nyilványos erkölcsiség diadalának 
tekinthető. Ezen hírlapok sorában nem a’ iegszives- 
b n említjük aC ,,Journal general de France“-!, melly 
szintazon színt hordja magán; de a’ mellett mély 
b látású és tudományos férfiak állal szerkesztve, po
lémiája mindig méltóság teljes és metsző logikája va
la A’ Journal général doctrinari l ap, s a’ jeles

Guizot közvetlen befolyása alatt van. Ha megszűnni 
találna, nem előfizetőinek szűkéből történnek, ha
nem mivel általában a’ doctrin jelenleg választ- 
pontján all, melly pártja jövendője felet határoz.
N agy a’ conservativ párt magvát képezendi ’s a’ le
gitimista a’ középuton járó férfiakat maga közé so
rozva véleményeit ’s nézeteit a’ benső politica felett 
annyira kiterjeszti, hogy ezen külön önállóságú ré
sze is elég helyet találnak benne, ’s igy egy elha
tározó szilárd testet képez, melly a’ nemzet külpoli- 
ticáját vezérli, — vagy a’ balközéphez áll ’s az oppo- 
sitionak mintegy alsó részét teszi, habár elveiben 
gyöngébbet, de nyiltabbat személyességre nézve, 
mint szövetséges. Ha ez utóbbi utat választja, úgy 
political jelentősége olly mélyen esik , hogy alig bir 
később is csak egyet elvei közül kivinni. De ha az 
először említetthez á ll, akkor a ’ régi ’s tüzpróbáju 
lapot veszi orgánumául, mellynek jelen political állását 
készülünk leírni.

A’ gyönge haldokló sajtóról egyszerre erős, é- 
letteljes befolyással bíró journalistícára térünk át. 
Elején áll a J. d Debats, az ellenségeket szerző, 
irigylett, gyakran csúfolt lap, melly öntudatu mo
solygásával a’ többit elfárasztja, 's bizonyos nem tu
dom mivel, gyakran megfoghatlan fordulatokkal, 
melly a’ legfinomabb tapintatra mutat, hatalmas ál
lását fentarija. Előbb ugyan az mondatott, hogy a’ 
Débats ministeri lap , de ez soha meg nem történt, 
m* rt valahányszor a’ Débats a’ ministeriummal ösz- 
hangzásban volt, mindannyszor inkább a’ muiisterium 
vala debatti. A’ J. d. Débats olly hatalmas befolyást 
gyakorol a’ polgárságra, hogy Berlin urtój valóban 
igen nagy botlás lenne azt valamelly minisleriumhoz 
kapcsolni. Már csak anyagi oldaláról tekintve a’ dol
got a’ ministerium olly lapot, melly 80 frankjával
10,000 előfizetőt számít, más politikára nem győz
ne téríteni. A’ Débats birtoka Azonban nem egyedül 
.anyagi hasznot hajt, hanem hatalmas befolyást ’s po- 
lirícai jelentőséget, melly minden közbefolyástól nem 
tarthat. A’ J. d. Débats a’ jelen kabinethez elveiben 
nem szít, de azzal nincs is ellenséges állásban. Alig 
hisszük, hogy a’monarchiái irány előmozdítására szol
gálna ezen hírlapnak a’ ministesiummali veszekedése. 
A’ J. d. Débats a’ molé-montalívet ministeriumnak sem 
barátja, miután kínyilatkoztatá, hogy annak fenáliá- 
sa jelenleg teljes lehetlen. Thiersnek határózólag el
lensége, Guizotnak szinte, habár nagyobb kímélet
tel. Az a’ kérdés, vájjon mi jelenleg a’ Déhats’ 
főiránya? A’ pártok ’s alpártok az utósó ministeri 
fordulat alkalmával történt oszlása, szakadása, elté
rése , szükségessé tevék, hogy a’ főnökök egyesítő 
pontokat találjanak fel, miáltala’ politicai szakadás
nak társaságivá leendőséget akadályoztassák. A’ J. d.
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Débats — valamint a’ londoni Times mindig keresz
tül tekinti ’s áthatja azon közönséget, mellynek ír ,
’s a* jövendőnek hidat épít: jelenleg azon dolgozik, 
hogy egy tisztán conservativ párt orgánjává váljék. 
Epen ezért feltétlenül egy ministeriumot sem pártol, 
mig elégségesen az uj pártot nem rendezi el *s an
nyira meg nem erősíti, hogy a’ még kiszemelendő 
főnökökkel maija juthasson a kormányra, ezért híja 
'« buzdítja mindig az okos és szenvedélynélküli legi
timista pártot magához; édesgeti ‘s kiméli a’ doctrin 
főnökeit, kiknek elveit koránsem pártolja ; ezért azon 
sok középosztályuakhoz szóló czik, mellynek értelme 
’s iránya leginkább a’ sorok közit olvasható. Ha illy 
párt képezése a’ Débatsnak sikerül, úgy ez uj jele 
lesz azon világi befolyásnak, mellyet a’ franczia 
journalisfica rá gyakorol. Nem csekély jelentőségű 
azon lettdolog, miszerint a’ J. d. Débatsnak az utób
bi félévben előfizetőinek száma löOOzal szapo- 
redék.

Közeledjünk jelenleg a’ balközéphez, ’s egyik 
legnevezetesb , legfontosb orgánját teljes felbomlás
ban találjuk. A’ Temps alapitója, ’s eddigi fő szer
kesztője Coste visszahúzta magát ’s ezzel nagy rán
tást tőn ügyében. Ezelőtt néhány évvel, még Coste 
vezérlete alatt ezen hírlap nagy fontosságú vala. A’ 
Molé ministerium alatti több oldalú változása ’s csüg- 
gedése legelső döfést adá ezen lapnak., mellynek 
visszás körülményei segítek elő épen a’ Constitution- 
nell emelkedését, melly annyival inkább történhetett 
meg, m »tán ezen lap Thiers orgánuma lön. Ezen 
parlamenti szónok ’s párt főnök túlnyomó jelentősége 
’s nagy befolyása fényt ada ezen hírlapnak, mellyre 
épen nagy szüksége vala. 01 ly elterjedt lapnál mint 
a’ Constitutionell többnyire a’részvényesek határozzák 
meg irányáttöbbé kevésbé. Ezért épen nem csodálható, 
ha ennek főszerkesztője angol ’s miután legtöbb an
gol előfizetője van , hihetőleg az angol szövetségnek 
fogja pártját. A’ Messager mint esti lap szintazon sor
ban áll. Tán minden nagyobb párisi lapok keztt leg
kevesebb előfizetővel bir.— A’ Commerce Mauguin 
tulajdona, ’s annak nézeteit adja elő, miszerint 
Mauguin nagy ember. Hogy épen nagy ember volna 
Mauguin úr , nem mondhatni; de hogy hatalmas be
szélő, diadalt nyerő vitatkozó ’s e’ mellett rendkiviil 
gazdag, ez már bizonyos. S ezért a’ Commerce 
koránsem ellenkezés!, hanem Mauguinnafc tulajdon 
költségén ’s véleményein alapuló lap. Szép számit 
előfizetőkkel bir , különösen a’ kereskedési ’s ipari 
czikkeinek szorgos szerkezése végett, mtmlatt a’ ten
gerparti városokban nagyon olvastatik. Természetes 
következményül szolgálhat, hogy a’ Commerce a’ 
gyarmatok ’s érdekeinek élénk védője, ’s ő volt leg
inkább a’ gyarmatczukor-vám leszállításán. Ezelőtt

nehány évvel kéntelen volt főszerkesztője Lesseps úr 
kinyilatkoztatni, hogy többnyire a’ vezérlő czikkeket 
ő maga írja. Valóban kétség volt e1 felett. —Német
országot illető czikkeket Spaczier úr írja. — A’ Com
merce véleményt, de koránsem pártot képvisel.

A’ tiszta baloldal orgánját a’ Courräer Francais- 
ban lelhet fel. A’ nélkül hogy a’ lap elveiben mege
gyeznénk , meg kell ismerni hogy rendkívüli ügyes
séggel, dologértőséggel ’s a' mi különösen legtöbb, nyílt 
őszinteséggel ’s tiszta lelkiséggel szerkesztetik. Ge
rant , Laplouze ’s főszerkesztője Faucher habár fel
tétlenül az ellenzés elveit képviselik, mind e’ mel
lett is a’ mostan uralkodó házat is óhajtják. Faucher 
komoly nemzet-gazdasági czikkei méltóságos állást 
víttak ki a’ lapnak. A’ Courrier Fran^ais gazdag 
aratást nyer. Újabb időkben hihetőleg pártja heves
ségét némileg lejebb szállitá, mert ő igen jól ismeri 
a’ közönség hangulatát.- A’ National még Carrel u- 
tódícsősége után él. Mostani főszerkesztője, Tho
mas, igen ért hozzá, hogyan kell valamelly hirlapi 
czikket megrövidítni. Egyébként ezen lap szellemi
leg íztelen lön. Elfolyt a’ szesz, megmaradt a’ gő
ze. A’ Gazette de France még mindig az, a’ mi 
ezelőtt három évvel volt: csalfa, aljas, rágalmazó. 
Kár hogy annyi erővel bir kárt okozni. Legtöb- 
bet szenved azonban általa azon párt, mellyet sze
rinte ő képvisel. — Utóbbi időkben sokat beszéltek 
egy újonnan alapítandó reggeli ministeri lapról; úgy 
látszik azonban, hogy ez puszta hír volt.

Németből G.

Itundsehit Singh.
Llnndschit serege nagy. Amritisirben kétszázhusz 

századalyt mutat a elő, mellynek mindegyike 900 em
bert számít. Minden rajtok a’ írancziák után készi- 
tetvék, csak két századalynak van egy angol ’s egy 
hanoverai főnöke ; úgy látszik azonban , hogy épen 
ezek nagyobb’s jobb trendben artatnak, mint a’ töb
bi. /V’ pattantyúság nem a’ legjobb lábon áll; álgyúi 
rósz öntésüek. Mintegy 400Öböl álló lovassága sincs 
a’ legjobb rendezés alatt; azon csapat azonban, melly 
sikkekből á ll, kétségtelenül nagylelkű és bátor. Az 
egész lovas sereg mintegy 25—30,000 emberre ter
jed. Tömérdek kiterjedésű földek használat nélkül 
hevernek, csak azért, hogy ezen lovaknak legyen mit 
enniük. Az egész sereg, mint könnyen meggondol
ható nyomorultan fizettetik; a’ gyalogság ’s pattan
tyúság azonban, mint a’ herczeg Iegkedvenczebbjei, 
rendesebben fizettetnek, mint a’ lovasság.

Rundschit kedvenczei ’s biztosai nem a’ sikhek 
népéhez tartoznak. A’ két herczegi testvér Dhian 
singh és Gulab singh kétségtelenül a’ körülötte le
vők köztt a’ leghatalmasbak; mindkettőnek parancs-
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noksasa alatt mindennemű katonaságból van egy rész. 
A’ brit/ ügyeket vivő minister Asis-ud dhin igen okos 
ember, melly egy brahmannek teljes nyájasságát bír
ja. Testvére gowindgiri helytartó. Mindkettő nagy 
kedveneze a’ királynak , főleg az első egyszersmind 
uagy tekintetű. Ezen férfit igen gyakran látám s tetteit 
vizsgálva őt mint poliiicust, bátrán lalleyrand mellé 
állíthatom. Miután a' britti befolyás Pendschabba na- 
ponként fontosba válik , e szerint Asis-ud-dliin 
kétségtelenül befolyásának zenithjét még nem éré el.

Rundschit idősb fia, Cherrek-singh , mintegy 
negyven évii egyszerű férfi, arczkifejezés nélkül. Kik 
őt közelebbről ismerik, azt mondják szép észszel 
bír; \s nehány felelete, mellyel a’ főhelytartónak 
jelenlétemben ada , hasonlót sejtetnek, fia  Noh-Nual 
singh nagyrem énys'gű  18 —19 éves fiú. Hihetőleg 
a* kormány a’ trónt ezen két fiúnak száná; illy rend
szabály elmellőzése mindenesetre kárhozatos lenne; 
miután az örösödés feletti háború az úgyis roszul ösz- 
szeillesztett tartományt egyszerre semmivé tenné.

Rundschit polgári kormányzása rósz ’s csak 
némileg jobb az Audi vagy heiderabadé. Az egész 
jogkiszolgalfatás, élet ’s halál feletti hatalmat a’ gaz
dagabb egyén leendő individualitása határozza meg 
a külső körülményeket. Radscha Gulab sing vas 
karral kormányoz megyéiben ; Savén Mell, multani 
herezeg már sokkal emberségesben. Multan a’ sik
kek véres győzelme óta igen megüresedék. Sarven 
Mell elegületlen , hogy olly kevés nőszülés történik 
városában, közelebb parancsot ada ki, hogy mind
azon atya, kinek férjhez menendő lánya van, füle 
s orra elvesztése büntetése alatt azt azonnal férjhez 

is adja. Hogy azonban senki pénzhiánya miatt félj 
nélkül ne maradjon : ki szegénységét bebizonyítja, 
az a’ közpénztárból nyeri menyasszonyi ajándékát. 
Kashhmir szokás szerint folyvást zsarnoki helytartók 
alatt nyög. Ezen szerencsétlen tartomány az első tö
rök berontás óta mindig hasonló szerencsétlen sorsban 
részesül.

A’ sikhek vallási buzgósága, mióta többé nem 
üldöztetnek , igen kihűlt. Harczosainak nagyobb ré
széből Hundschit egy lovas ezredet állított lel. Mel
lettünk állották fel: károndák Rundschitet ’s azt mon
dák, hogy nem sokára jőni fognak Kalkutta elfoglalá
sára. Mindezen sikhek Afemi törzsökéből valók ’s 
következőleg mindnyájan gaz kinézésű erkölcstelen 
faityúk. Közönséges kérdés most egész Európában , 
vájjon liundschit megérdemli e hírét ? A’ mit tőle lá- 
ték s hallek, éleslátása, elhatározása ’s Iélekereje fe
lett kételkednem nem hagy; mint statusember azon
ban több tekintetben vadul maradt. Minden tervet 
elutasít magától, melly közvetve vagy közvetlenül

katonai erejét nem mozdítja elő. Jó kormány alatt orszá
ga kétszer olly gazdagon kamatoznék. A’ népesség 
nagyobb részét alkotó mahumedanusokkal igen roszul 
bánnak; miután minden nyilvános isteni tisztelettől 
eltiltatnak, mindig ingerült állapotban vannak ’s ké
szek bárkinek is kezöket nyújtani, k k a’ sikhek 
birodalmát megdönt3ni velők egyesülni akarnak. 

(Madras Spectator).

A.* megcsalatott.
„Nem átkozom ledér személyedet —
Légy boldog! azt kívánja szüm’ fohásza,
Kéjid’ ne háborítsa éltem1 gyásza—
Bár megvetéd ez árva, hű kezet.

Letépted arezomró! a’ kellemet 
Rabolva, mit szemed mohón vadásza,
’S a’ bűnös én levék — én, mert hibáza 
Szivem , midőn megvallá hogy szeret.“

Sóhajt kesergve a’ csáb dúlta lány—
Szírt és ía künyeznek panasz-szavára,
Csak az nem , egykor kit keblére zára.

Megborzad ott az esti bús magány—
0  tőrt r a g a d . . .  némúl ajkait az élet ,
Így nyert ő ’0 földi szenvedelme véget.

Lakner Sándor.

EPIGRAM.
T*igasxtalás.

Mért kesergsz deli hölgy elhúnyt férjednek utána? 
lijú özvegynek férjre találni künyű. j

Játéli színi napló.
L a b o r f a l v y  R ó z a  k. a. Kolosváratt ven

dégszerepeinek sorát sept. 12dikén Tudor Máriával 
kezdé m eg, ’s az ottani közönségtől lelkesedéssel 
fogadtaték. Folytató továbbá működését Szapáry, 
Teréz, ’stb. jeles darabokban ’s mindenütt a ’ leg
nagyobb tetszést aratott. A’ jeles vendég valamint a’ 
legnagyobb kitüntetésekben részesül úgy színésznőink 
közit bizony nyal ő vivandja ki magának csüggedetlen 
szorgalma által a’ Iegmegérdemlettebb művészi ko
szorút.

Oct. 1je n  S Á T O R F Y  jutalornjátékaul 
bérletsziinéssel Jt arm adszor

B O R G I A  L U C K E  T I A
opera 3 felv. adatik.

A’ jeles énekes ezúttal színházunktól búcsút vevén, bizton 
reméli a’ t. ez. közönség pártolását.

gKYftfi
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Szóza t Görögországból 
et le e l e t t  leér d ó s  f e l e t t .

(Alig. Zeitung’ levele Athénéből.)

Ezelőtt öt hat hétlel általányosan táplált ’s a’ 
társaságokban valamint nyilványos lapokban kifeje
zett fényes jövendő iránti reménység hirtelen ’s egy
szerre elfonnyadt, ’s mi ismét volt körülményeink 
örökös egyformaságába látszatunk visszasülyedni. Ak
kor még , midőn Mahmud zuhan halála, a’ nesbii sze
rencsétlen ütközet ’s kapudan basa elpártolásának 
híre az egész fővárost megreszketteték ’s alapjaiban 
megrendítek, akkor csak egy intés elégséges volt 
volna a’ gyenge épületet romokba dönteni. A’ görög 
ministerium azonban véleményei ’s érdekeiben sok
kal inkább különváló, ’s e’ szerint egyes tagjai által 
sokkal inkább ki van téve az idegen diplomaták be
folyásának, hogy sem valami nagyszerű nemzeti ha
tározathoz nyúlhatott ’s illy értelemben azon he
lyeken adhatott volna tanácsot, hol szükség vala rá. 
A’ C o u r i e r  és H e l l a s  (orosz befolyás alatt,) 
mint G arakis minister lapjai, annyira elfelejtkezének 
önmagukról, hogy álarezukat is leveték ’s nyíltan 
a’ török birodalom feloszlhatlanságával ’s egysége 
szentségével töltik be lapjaikat, mellőzve teljesen a’ 
nemzeti érdeket. Természetesen ! mert mialatt Orosz
ország száraz ’s tengeri erejét a’ déli határokon ké
szen tartá , ’s a’ görög kereskedési hajókat az átme
netre meg is terhelé; mialatt csak kedvező pillanatra 
vár Törökországba berontani ’s a’ bécsi congressus- 
ra való meghivatását nyilván megtagadja , — illy eset
ben mi lehetne neki alkalmatmatlanabb, mint ha 
a’ természetes ’s jogszerű örökös is jelentené magát 
’s az elhaló birodalomhoz! élő jogait előadná? Az 
idegen urak ugyan természetesen meg akarnak a’ fe
lől győzni, hogy nemcsak merész, hanem oktalan
sággal határos Görögországnak illy gondolkodásnak 
helyt adni; de mi ezt jobban értjük, ’s a’ milly tö
kéletes öntudatában vagyunk gyengeségünknek min
den idegen hatalmasság ellenében, épen oily biztosak 
erőnkben Törökország irányában. Minden görögön 
élénken áthatott azon gondolat ’s érzemény , hogy 
tovább menni nemcsak hogy l e h e t ,  hanem kel l .  
Egyik barátom nehány nap előtt egy paraszttal talál
kozók, ki a’ zultan halálát még nem tudá Barátom 
megmondó n ;k i: „Ha mindnyájan, kik hozzá hason- 
litnak, meghalnak, mégis el kell őket kergetnünk“  
— vala a’ paraszt válasza. „De te öreg vagy — úgy 
mond barátom — ’s harczba nem mehetsz.“  f,A’ for- 
rad alomban —- vala válasza — eleget küzdtem ; most 
unn jen a ’ fiam." — „De neked csak egy fiad van ’s 
ha ez is elesnék a’ harezmezőn,“ — „Mit árt; ver

néikül Konsfantinápolyt be nem vehetjük !" — íme itt 
van egy egész nemzet érzeménye ’s gondolata köz
pontosává a’ Balkantól a’ krétai Idáig. Tagadhatlan, 
van ugyan egy kis rész, melly magát a’ megfonto- 
lónak nevezi, ’s melly minden forradalmat csak aze'rt 
talál veszélyesnek , mivel azáltal hiedelem szerint a’ 
hátramaradás csak erősben fészkeli meg magát, \  
kik még mindig koránt kiáltanak, még csak az Íté
letnapja felettük el nem kongja halálos harangját. 
Ezen embereknek isnémelíy részben igazok van; mert 
természetesen, ha az ember a’ dolgoknak alakot nem 
ad > úgy nem tudhatni, milly alakot nyer mások ál
tal , de akkor egyszersmind el kell rá készülve len
ni , azt bármi alakban elfogadni. Ki késő jő, az üre
sen megy ki. Most az uratkodók, tanácskozandók, 
Becsben együtt ülnek , ’s mi nekünk még csak kép
viselőnek sincs o tt,—mintha mi, kik egyedül va
gyunk a’ keleten ’s e’ felett egyedül képzőnk olly 
statust, melly egészséges életelvvel bír; mintha mi 
a’ keleti kérdés eldöntésére nézve szinlolly kevés ér
dekkel viseltetnénk, mint a’ brasiliai császár. Vigyá
zattal mondom ki ezen szót: mi vagyunk keleten e- 
gyedül egészséges elvvel btró status. Mert hogy Tö
rökország kiaszotf, ellankadt ország, senki sem fonja 
tagadni; oily test, mellyet mindennemű ékelő nedvvel 
látszólag fen lehet tartani, de az ifjúi erőt visszaadni 
neki nem lehet. ’S Egyiptom ? nem akarunk neki u- 
gyan rósz jövendőt jósolni; de egy kissé viharos lesz. 
Még sok fordulatokon kell átmennie, mig állandó 
alapra tesz szert. Mert ha Egyiptom Syriá^al, Ará
biával ’s minden hozzátartozóval Törökországtól ma
gát elszakító , ’s önállóságra lépe, kérdés, vájjon a- 
zon sok millió arab tűri-e Mehetned Ali ’s még ne
hány török uralkodását ? Már most is, némelly utazók 
állítása szerint, kik egyébként Mehetned Ali jöven
dőjét szebb színbe akarják állítani, Mehmed Ali sok
szor fakadt panaszokra, miszerint harminez éve már, 
hogy felettök uralkodik ’s annyit tőn érttök , még is 
idegenként tekintetik általok. ’S majd ha most E- 
gyiptom egészen külön váland Törökországtól, ’s a’ 
traditionalis nimbus a’ nép szemei előtt eloszlik, nem 
fog-e egy új Abd-el-Kader a’ pusztákon felkelni , ki 
jól rendezett sergével Mehmed Alit családostul az Eu* 
fraten túlhajtja. Ezek épen nem agyrémek, hanem 
szükségkép beállandó események , miket a’ történet
írás szabályai szerint előre megjósolhatunk; csak 
a’ mikép ’s mikor nem mondható még előre. Epen 
olly elkerűlhetlen, hogy a’ görög nyelvű népek is 
egyesülni nem fognak. De épen azért az óhajtás nem 
olly merész, hogysem ezekre Eécsben ügyelet ne vol
na. Még esyéb következményeket is lehetne ezekből
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kivonni, de részint önmagukból érthetők, részint be- 
következendnek nemsokára. Csak m«*g azon óhajtást 
nem fojthatjuk el, miszerint vajha a’ statustudomány 
mélyebben tekintene némelly ügyek jövendőjébe, bogy 
egészen készületlenül ne lepjék meg őket az esemé
nyek. Jó idejében mindenről gondoskodni. Ha Euro
pa a’ Bosporuson innen Törökországot be nemereszti, 
most nem volna zavarban a’ miatt, hogyan tolja ki 
azt onnét.

17tő emlékezés.
Hosszas utániból visszatértem. Mi jól esék e’ 

hazából kitekintenem ’s látnom más hazákat, más 
embereket. Ki örökké hon marad, az sem hazáját, 
sem embertársait megbecsülni nem tudja. Mindenütt 
vannak hibák ’serények; többnyire, ki nem tekini* 
ki fészkéből, vagy csupán erényeit vagy hibájit látja 
nem elének , ’s mindkettő hamis útra térit. Tiz évig 
valék a külföldön ’s a’ honvágy magasra dagaszta 
keblem. Visszatérék. Mindenütt emelkedést, válto
zást találék, mellyek édes örömökkel tölték keblem. 
O mi édes, tán egyik legédesb érzelem, midőn az en.- 
ber az önerejéből emelkedett nemzet tiz évi haladá
sát áttekinti: mindenütt újat talál, mindenütt hajdan 
táplált reményeit valósultan leli fel, ’s azon pillanat
ban nincs óhajtása, nincs kivánata , az öröm annyi-, 
ra elfoglalja egész kebelét. Ezen lélekállapotban va
lék én.

Némileg helyre jőve, felébredt bennem a1 vágy 
ismerni hajdani embereim, llju koromban már képze
teket csináltam magamnak tanuló társaim’ jövendőji- 
ről. Soknak igen szépet alkoték; gyönyörű virányo- 
kon vezetém őket át az életen. Tiz év folyt le ; most 
a’ már gyümölcsöket szedő férfi bizonynyal kimuta- 
tandja pályáját. Egész ügyekezetem arra forditám, 
hogy azon embereket most fellelhessem ’s megismer
hessem, kiknek jövendője előttem már akkor teljes 
fényben álla Mindenütt idegenekre találék, ’s őket 
a’ nagy reményieket sehol sem lelém. Hol vannak 
azon lelkes ifjak , kiknek gyümölcsöző tetteiket most 
szemlélnem kellene; hol azon nő, kinek lelkessé
gétől jeles gyermekeket remélek. Jelenleg előttem olly 
nevek állották,mellyekre akkor figyelmem sem forditám, 
kik fogadásokat, szent esküket rém tevének’s mégis 
itt állanak előttem. Mennyire szegy ellém, sajnálám, 
hogy könyvbe nem iram neveiket, ott egyszersmind 
őket lefestendő. Hisz lehetetlen, hogy e’ tengerben 
is ők cseppvizként eloszolhattak volna; lehetlen 
hogy élet nélkül akarják e’ kopár pályát megfutni. 
Ok bizonynyal akartak ; de nem lehete. Igen, en
nek állni kell; én a’ leglelkesb ifjakban nem csa
lódhat ám.

Most is emlékezem egy barátomra , kinek láng
esze égő fáklyát gyújta keblemben, kit szerettem

valódilag, hogy herét most is erezzem, ’s ki szivem 
mélyébe véste magát, hogy onnét szenvedélyek ál
tal soha ki ne irtassék. Kinek keblén annyi édes ó- 
ráim valának , a legtisztábbak, mert szent feltéte
leimnek ott csirázának magvai; ezen ifjú férfi vala; 
megkóstolá a' férfiuság teljes poharát. De ezen ifjú, 
kitől annyi nagyot remélék, kit olly magas polczon 
állónak képzelik, bonnet nemzetemre áldást juttat
hatna ’s irányozni tudná vala úgy a’ (e teket , hogy 
azok áldást hozó malasztokká valjanak : ezen iljut 
sem talalám fel sehol. Benne nem csalódhatám. — 
Hasztalan keresém, vizsgálóm minden polczon , se
hol sem lelém ; hasztalan tudakozódám felső körű is
merőseimnél , senki sem tuda róla. Egykor egy di
vatháznál a’ megvett de nem olvasott könyvtárt szem
léiéin. Az újabb magyar iiteraturával csak most kez- 
dék némileg ismerkedni. Harmadik könyv, melly ke
zembe akadt, régen keresett barátom nevét horda 
magán. Elragadtatva olvasóm. Könyv sohasem 
tettszett annyira, mint ez. Vele gondolkodóm, vele 
épülék, mintha szivemből leste volna ki minden ér- 
zeményeim. Most már könnyebben juthatek nyomá
ba. Megtudám szállását; rohanék hozzá. Ajtajánál 
eszinélék fel. Ekkor juta eszembe minden körül
ménye. O író—gondolám- ’s bizonynyal szegény ; 
szegénységében a’ világ mellőzése őt bizony nyal meg - 
ridegiié , ’s boldogtalanságában forrón irániam nem 
érezhet, ő bizonynyal embergyülölő. Visszafordul ék ; 
de távozni nem tudék. Benyílóm végre az ajtót, ’s 
hol nyomort gondolek, a’ mennyet talalám fel. Egy 
görög arczu nő fogada karján egy kisdeddel. A’ 
szoba olly csinos vala, miilyent sohasem látek; min
den rózsaszínbe öltözék elő'tem. A’ mellék teremből 
lépe elő B. barátom. Egészen azon régi, igénytelen, 
minden túlfeszengés nélküli, lelket ábrázoló, sokat je 
lentő arcz, mellyet benne annyira szerelék. Boriit 
’s fájdalmas arczot hivék nála feltalálni, redős hom
lokot : ’s mindezek helyett a’ legvidámabb, elége
dettebb arcz mosolyga elém. Megnevezém magam. 
Nem elragadtatva; de nyájasan fogadott. Panaszt vá
rék ; ’s egy szót körülményeiről nem bocsáta ki aj
kán. Felőlem kérdezősködék. Később mindinkább 
nyíltabbak levénk. Beszélt hajdani barátinkról, én 
elememben valék. Soha tán illy jól nem érzém ma
gam. Atkezdém lassanként életphilosophiáját látni. 
Honunkban — úgy mond ő — szabadabb tért hatásom
nak nem találhatók, mint az íróit. Szükséget nem 
szenvedek; sőt mondhatom jól élhetek. Magas polcz 
után nem vágyom; dicsvágyam ki van elégítve, hogy 
szerettetem. Én az életet gyönyörben akarom tölteni; 
ezért nemesítem gyönyöreim, ’s ha én azokat kielé
gíthetem , boldogabb vagyok bárkinél is. Jelen állá
sunkban azt hiszem nincs szebb élet, mint az íróé. 
O tekinti át a’ világ helyzetét, összevet, gondolkodik,
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’s e’ világot úgy tekinti, mint van. Világosan ha akar 
gondolkodni, előítéletes ne legyen, képzelődésének 
sokat ne higyjen, — ’s ki ezt ki akarja kerülni, ol
vassa szorgalmasan a’ históriát. Mindent benne fellel. 
Gondolkodjék az életről ’s az emberről. E’ két tárgy 
kifogyhaílan. Teremtsen magának charaktereket; a’ 
művész legboldogabbnak érzi magát, ha szerencsé
sen utánzá a’természetet. A’művészet utánzás. Én ha 
Shakspearem olvasom, az egész világ nyitva áll előt
tem , ’s mégis magam mellett a’ világot fele
dem. —

így beszélt ’s örömmel hallgatom. Sajnálkozva 
menék hozzá, ’s örömmel telt kebellel távozám tőle. 
Minden előítéleteim az Íréi világ iránt megszűntek.

S«. Mi.
Aestheticeti töredékek.

Shakspearet ( f  1016) valódilag csak Garrick 
(■|* 17 Tűben) ismerteié meg a’ világgal, ki nagyszerű 
charactereinek személyesitője lévén , kiiünteté azt e- 
gész nagyságában. O egészen Shakspeare müveinek 
szentelé magát, ’s ezentúl kezde csak Studium di
vatba jüni. — A’ színészt művelheti tehát darab, de 
szikra ’s anyag kell benne, melly meggjúljon,— 
ész melly megismerjen,— lelkesedettség melly elra
gadjon , —’s csak illyenek előtt lehetnek szabályok 
kedvesek, mert ott csaknem mindazt felvilágosítva 
találjak, mi öntudattal keblükben élledf. — Tagadhat- 
lan , hogy jó drama nagy befolyással van a’ színész’ 
művelésére, ha az alap megvan,— ’s ez csak irá
nyúi szolgál neki.

A’ színésznek a’ költővel kell gondolkodni, a’ 
néző sohase vegye észre, hogy iparkodott ollyant 
előállítói, hanem valóságosan volt; mert semmisem 
olly ártalmas, mint midőn a’ néző illusiojábó! kiragad- 
tátik. Ezen átvétel, lélekbe hatás, szóval jól sze- 
mélyesités, saj.it individualitásából való kifejtekezés te
szi a’ nézőt figyelmessé, leköti mindvégig a’ szinusz 
játékára, inig különben szerte csapong és soha sem 
bír hatással. Illy esetben képzelhető a’ jó mimica, 
mert azt lelkűk idézi elő, ’s szükséges következmé
nye a’ character-ihlettségnek. Innét van, hogy midőn 
nem beszél, érzései szólnak arczán.—

De ha a’ művelődés magában nem elég, elég
telen szinte a’ tehetség művelődés nélkül, mert te
hetség olly rósz irányt adhat magának , melly örök
re elmeriti, inig különben, felvilágosítva, a’ leg
szebb diadalokban részesül. A’ genie tagadhatlan ön
magát teremti, de ő , mit tudnia és sohasem feled
nie kell, nem találja fel, ’s ollyak ébrednek fel vá
gyódó keblében, melly ellenmondásokra talál, ’s szi
vét zavarnak adja. Ezért a’ kora nevelés adhat 
csak szilárd charactert.— Ki korán örökös szeny közt 
volt, az soha tisztasághoz nem szokhatik.

Általányos s színi szavalás közti különbség a’ 
többek köztt az is , hogy az elsőnél emelkedésben 
folytonos s nem viszonyos a hanghordozás; ott 
érzés szól, itt valakit bemutatunk; itt ellenben egé
szen viszonyos. A’ görög tragaediákat szinte így le
het szavalni, nem úgy a’ romanticaiakat, hol inkább 
mimica, állás és erő dolgo ik; ott a’ kéznek ’s ta
goknak csak a’ legfőbb momentumoknál kell emelked
nie ; itt ellenben, hanem is tulzólag, de mindjárt 
az élet ’s viszonyosság nagyobb lévén, a’ kézmoz
gást is jobban kell gyakorolni.

Az illusio mindenesetre gyengíti mind a’ mű mind 
a szinészrőli ítéletet; de ez csupán a’ inűértó'knél 
történik meg jó előadásoknál is.

Szavaidnak mindenekelőtt jól tisztán ’s érthető
iig kell beszélni, olvasni tudnia; ebben örökösen 
magát gyakorolnia ’s át rajta nem ugrani; és pedig 
nem csak egyfélekép, hanem többször is mélyebben 
mélyebben. —

A’ színésznek tudni kell tökélyesen szerepét. 
— Mindezek ’s hasonlók után képzelhető, hogy 
művelheti magát csupán hanglejtésben szabadon, 
mert semmi nem korlátozza.

A’ színésznek valamint a’ költőnek ne legyen 
szűk világa , — ő neki a’ világot ismernie kell, a’ 
fájdalom , érzékek fokait, mert különben örökös egy
séget ábrázol fájdalmiban, ki ejezés ben ’sat.

A’ színésznek gondolkodónak kell lennie. Va
lamint a’ mübirónak nem, úgy a’ színésznek sem kell 
el ragadhatnia a’ daraboktól.

A’ színésznek nem magának, hanem szorgos 
próbák által a’ többivel összevágólag kell játszania.

Mi is egyéb teremti a’ színészt mint utánzás; 
ez alapja jövendő műveiődésénk, szükséges tehát 
magának mintákat elővenni', élőket ’s ábrázolókat. 
A’ szinész soha puszta utánzásba ne essék. A’ szí
nésznek társaság emberének kell lennie; ott az éle
tet ismernie ’s az embereket is, miként fejezik ki ma
gokat indulatjokban ’s azt javára használni a’ nélkül, 
hogy pusztán utánozná.

A’ nézőnek szabad csupán felülegesen a’ mű
ről »télni, ne úgy a’ színésznek; ő neki tudni kell 
okait, ’s kifürkészni miért történik ez vagy amaz. 
Sem nem szabad sőt veszedelmes önállólag egy cha- 
ra c te rrő l a’ mű nélkül, vagy műről a’ characterre 
ítéletet hoznia.

Mi okozza azt, hogy gyakran színészeink e- 
gyes jeleneteket elragadólag ábrázolnák , ’s egészei 
nem ; hogy jól játszanak , de nem usszefüggoleg , 
nem sajátságosán, hanem töredékesen, sőt gyak
ran ellenmondó.’ag ?
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A’ színésznek nem csak a’ character!, jelenle

vő re'szeit kell stúdiumául venni; ő neki életet, e- 
lőbbi állapotját is szem ügyre kell venni.

A’ színész költő, mimicus, hangász, épiiész, 
festészséget egy nagy egészben feltünteti.

Nagy Elel»•
QFolytatása köv étkezik.)

A  legnagyobb hadi gőzhajó.

Nem rég bocsáttatott a’ pembrokei révben (Déf- 
VaJes) vízre a’ Cyclops, melly az eddig épii'tek köztt 
legnagvobb hadi gőzhajó. Hossza 225 láb, szélessé
ge 3S láb, a’ bel üreg" mélysége 21 láb, tartalma 
mintegy 1.300 tonna, azaz 200 tonnával több mint 
a’ Gór jo/i-éy melly harmadéve bocsáttatott vízre 
szinte Pembrokeben. A’ Cyclops mint hadi hajó föl
készítése minden tekintetben ollyan lesz, mint egy fre- 
gáté, teljes ágyú- ’s főfödéllel ’s tetővel. Főfedelén 
tizennyolez hosszú 36 , tetején négy 48 fontos és 
két 96 fontos forgóágyukat hordozand, mellyek 10 
hüvelyk .átmérőjű golyót vetnek ki 210 foknyi körön 
át. A’ Cyclops és a’ Gorgon, fregálokhoz hasonló- 
lag , postakapitányok által vezérlendők. A’ hajónép 
210 legényből, 20 mérnök- és fűtőből ’s egy osz
tály tengeri katonából — egy hadnagy alatt — állami. 
Teljesen fölkészítve, hat hónapi élelemmel és húsz 
napi tüzelőszerrel egyetemben, e’ hajó 15 lábnyi mély
ségre merülend a’ vízbe. A’ 400 tonna tüzelőszer a’ 
gépelyüregben tartatik , de ezenkívül van még 
egy hely a’ szükségeseknek további tiz napig tartá
sára. Az ágyúfödél alatt van a’ Cyclopsnak egy oily 
hidasa, mellyen elfér 800 ember tisztjeivel együtt. 
Mindezeknél fogva a’ Cyclops úgy tekintethetik, mint 
a" brit flotta egyik roppantabb hajója. Építtetett pe
dig Eyde ügyes hajóépitőmester közvetlen felügyelése 
alatt testvére rajzai után és Syrnonds flotta-felügyelő 
elvei szerint, hat hónapi rövid idő atatt, valamint a' 
Gorgon is , melly nem csak gőzerő által ér utói gyor
saságban minden inás gőzhajót, hanem vitorlaerővel is 
elhagyta egy versenyutón a’ spanyol partmelléken 
a’ híres Pantaloon-i, melly mindaddig az angol 
tengerészet leggyorsabb vitorláshajójának tartatott. 
Poplarban (London mellett) kapandó aztán a’ Cy
clops Sec w ard  urak hires gyárából 320 lóerejű gé- 
pelyeit', mellyek a’ Gorgonra alkalmazott legújabb elv 
szerint készüllek, mellyet az admirali’ás lordjai olly 
je'esnek találtak, hogy tiistint még öt kettős gépe'y- 
nek ugyanazon elv szerinti építését parancsolák meg. 
— „Fél tuezet ill>en gőzhajó — mond a’ Globe—há
romannyi szolgálatot (enne, mint ugyanannyi sorha
jó. Ezelőtt tizenkét évvel Cochrane lord azt állitá, 
hogy egy pár jól készült és föllegyvcrezett gőzhajó

elegendő leendene, ellenséges hajóhadakat a’ közép 
tengeren sakban tartani. Ha a’ látszat nem csal, e’ 
próba rövid időn alkalmasint meg fog tétetni. A’ Gor
gon nem sokára elindul a’ közép t e n g e r r e . — A’ 
G reat-W estern  tulajdonosai egy 2000 tonna tar
talmú, ’s 1000 ló erejő vas gőzhajót szándékoznak 
epitni.

E g y v e l e g .
A z amerikaiak élénksége. Azon hirtelenség 

legbizonyosb jeléül , miszerint az északi statusokban 
minden megtörténik, Marryat kapitány egyik Ameri
káról irt müvében Buffalo város hirtelen felvirágzá
sáról emlékezik , melly Uj-york statusban, közel az 
Erietóhoz vad erdőben fekszik. 1814ben Buffalo le
égett ; akkor még csak falu volt; csak egyetlen háa 
maradt épen,—’s jelenleg ismét már 25,000 lakos
sal bír. A’ város igen szépen épült; a’ főuiczák 
házai többnyire vagy téglából vagy gránitból építvék. 
A’ nevezetesb utczák szélesbek ’s pompásahb bol
tokkal bírnak, mint bármelly új-yorkiak. A’ >áros
ban mintegy öt hat pompás egyház van, csinos szín
házzal ’s három négy vendéglővel. Bámulni kell ha 
meggondoljuk, hogy mindez 1814 óla történt. l>e 
Amerikában mindenütt az emberi ipar ezen csodáira 
találunk. Az amerikai kétszer annyit él, mint más 
ember, mert kétszer annyit tesz. De életét is már 
elébb kezdi; 15 éves korában már férfi, a’ vállalatok 
özönébe dönti magát, úszik ’s magához hasonlóval 
ví. Minden csekélységben kitünteti az amerikai, mi 
becses előtte minden perez. Korán felkel, rohan
va eszik, ’s a’ nap hátralevő részét ügyei körül sür
gölődve tölti. Ha kereskedő, alig van egy garassa 
heverőben, hanem mindenütt kamatoz neki ’s ezért 
gazdagsága, pénze termő föld, ’s ha meghal, úgy 
vagyonának a’ világ négy részéből kell összehaj
tatnia.

M i egy gentleman í  Nemcsak a’ német, ha
nem a’ magyar is az angol gentlemant nemesem
bernek fordítja. Atalában a’ gentleman szó magya
rul igazán ki nem fejezhető, miután azon nemzet 
összes tulajdonit foglalja magában, melly annak birto
kában van. Egy angol lap következő leírását adja a’ 
gentlemannek , mellyből kivehetik olvasóink értelmét: 
,,Ha valakit gentlemannek nevezünk , koránsem a- 
karunk ezáltal a’ magas és aljas, rang ’s szolgálat, 
gazdagság ’s szegénység köztt különbséget tenni. 
Nem, a’ különböztetés tisztán szellemi. Ki nyílt, 
hű és jámbor, emberbaráti leereszkedő viseltetéssel, ki 
szintolly becsületes tetteiben , mint mások feletti Íté
leteiben , kinek adott szava a’ törvénynél szentebb 
fogadása teljesítéséül, ezt nevezzük gentlemannek , 
ha mindjárt szántóvető volna is.“
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© s i s é g.
Kinek nemzettel ’s nemzeti ügyekkel van dol

ga , mindig a’ nemzethez, ’s környületeihez szükség 
alkalmazkodnia. Midőn fenálló intézetek’ ’s törvények’ 
változtatásával akarjuk a’ nemzeti jólétet gyarapítni, 
nem átalában az emberek’ gondolkozása’ módjától ’s 
szokásitól kell tanácsot kérnünk, hanem a’ nemzet* 
lefolyt életének történetére kell vissza tekintenünk ’s 
jelen állapotát viszonyait szem előtt tartanunk ; más
ként a’ legroszabb ’s korszerűtlenebb intézetet sem 
cserélhetjük-fel jobbal, a’ legüdvesb eszmét, szán
dékot sem valósíthatjuk baj és zavar nélkül. Polgári 
intézetnek csupán átalános philanthropiai nézetek sze
rinti javításával lehet, hogy emberek’jólétét előmozdít
juk , de nemzetét nem; és ez világpolgári szellem, 
roellynek órája nekünk még nem üthetett. Anglia, 
a’ legnagyobb nemzeti erő’ hona, mellynek szilárd 
alapokon nyugvó nemzeti létezése miatt aggódnia nem 
szükség, bizton követheti a’ világpolgári szellem’ 
sugallatit, saját belügyei nem foglalják-el nem fá- 
rasztják-ki annyira, hogy ideje ’s ereje ne ma
radjon , az egész embernem’ javára áldozandó; 
Francziaország, a’ nemzeti egység’ e’ legszebb pél
dányának , bár önmagával is sokat kell bajlódnia, 
szilárd nemzeti önállása mégis elég időt 's hatalmat 
enged az egész emberiségért munkálni—szóval e’sze
rencsés nemzetek cosmopoliták lehetnek; de mi ma
gyarok— nemj a’ mi saját ügyeink minden időnket 
’s erőnket kizárólag magoknak igénylik. Egy megyei 
közgyűlésen, épen cosmopolitai tárgy’ fenforogtakor, 
honunk’ nagy fiától arany szavakkal haliám az em
ber’ és polgár1 kötelességeit elősoroltatni , miszerint 
kíki legelőször is önmaga és családa, azután nemze
te’ jólétéről tartozik gondoskodni, ’s miután ezt biz
tosító , úgy végül az egész embernemre kiterjeszteni 
gondjait. Erősen meg vagyok győződve, hogy polgár 
csak e’ lépcsőzet szerint teljesítheti valólag köteles
ségeit ’s igazodhatik-el a’ kötelességek’ összeütkö
zésében,

Száza á s botorkázás után sokféle nemzeti ren- 
detlenségink’ tömkelegében elvégre mozdulhatlanságig 
fenakadtunk; a’ fenakadás ébredésre rezzenté-föl az 
egész nemzetet, mint hajónépet a’ porondra feneklett 
hajó’ zekkenése; közszózat a’ javitás, ’s valóban 
annyi a’ javítandó , hogy nehéz elhatározni, mellyik- 
kel tetessék-meg a’ kezdet. Egyik rosznak tartatik 
polgári intézkedésinkben az ösiség. Ellcnmondhatla- 
nul igaz, hogy az ősiség gátolja a’ szabad adásve- 
vést, rontja a’ hitelt, nyomja az ipart, káros az er- 
lcölcsiségnek, ’s czélt nem érnek vele az érdeklett 
személyek is , kikért az valaha behozatott. Józan

ésszel nem tagadhatni az ősiség’ eltörlesztésének czél- 
szerüséget; de a’ javításoknak czélszerüségen kívül 
korszerűségét is figyelembe kell venni. Magas méí-- 
tánylatra, hálára érdemesülne az honunkban, ki egy
szer már szükséginket sorba rendezné, ’s alaposan 
megmutatná, min kell elébb , min később, min ma 
s nem holnap, vagy holnap és nem ma segítenünk. 

Minden javításnál fődolog a’ korszerűség, mert azt 
eltévesztve , rontássá leend a’ különben legüdvesebb 
javítás is. E’ tekintetből vizsgáljuk az ösiség’ eltör
lesztésének korszerűségét.

Fő ’s legelső szükségünk lévén a’ biztos nem
zeti létezés, nemzeti egység, mindenek felett ennek 
megalapításán igyekezzünk, ’s addig ne bolygassuk 
azon intézetinket, mellyek nemzetiségünknek, ha
bár gyönge, támaszául szolgálnak. En az ösiségben 
egyikét vélem azon védfalaknak föltalálni, mellyek 
nemzetiségünket az annyiszor fenyegetőzött enyészettől 
megóvták; mert a’ nemzetet nálunk csak a’ földbir
tokos osztály, a’ földaristokratia képezvén, ’s az ö- 
siség’ törvénye szerint ííról firaszállván az el nem ide-- 
geníthetett birtok a’ családoknál, mellyek azt eredetileg 
nyerték, ’s a’ mellyekből az igaz nemzeti érzelem sem
mi viszályok ’s csábitó cselek által ki nem ©Itatha
tott egészen, idegen érzelmű ’s gondolkozást! tagok 
nem fészkelhetének a’ nemzetbe, vagy ha ez megtol — 
tént is , túlsúlyra föl nem vergődhettek, sőt érze
lem ’s gondolkozásban is a’ncmzetfesttel olvadtak-ösz- 
sze. Hajdan korból számosak a’ példák, miszerint 
honunkban idegen származású férfiak legtisztább ’s 
hőbb kebellel buzogtak nemzetünk1 ügyei mellett. —  
,,A’ lelki ’s testi erő’ aristokratiáját — úgy mond' 
Pulszky—a1 fekvő birtok’ és születés’ aristokratiája 
követte, mellynek uralkodását a’ pénzaristokratia *mlt- 
ja-fel mindenütt. Ezen természetes következés az em
beri nem’ históriáját foglalja magában, ’s más szavakkal 
csak ezt jelenti: a’ hatalom uralkodik... A’ pénz, mint 
minden vagyon ’s minden javak’ megszerzésére’s ter
mesztésére egyaránt használható; a’ lelki s testi erőnek 
úgy, mint a’ fekvő birtoknak sőt a nemességnek is he
lyettessé.“ (Themis III. füzet.) Most pénzidőben é- 
lünk, a’ pénz nálunk is gyakorolja hatalmát, ’s u- 
ralkodása is nem sokára mulhatlanul be fog követ
kezni. Törlesztessék-e! már most az ösiség , nyit
tassák út mindenkinek nemesi birtok’ szerezhetésére, 
rövid időn a’ pénzgazdagok kezébe fognak átmenni 
nagy részint a’ nemesi jószágok ; pénzzel pedig ná
lunk kik bírnak? A’ kereskedők, kiknek egy része 
zsidó, másik része idegen nem-magyar;igy csak egy pár 
tized múlva is a’ pénzaristokraúa’ hatalmával idegen 
nemzet fogna a’ magyar földaristokratia felett urai-
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kodni, 's uralkodása legelőször is a’ magyar nem
zetiség’ elfojtásában tűnne-föl. Az ösiség’ eltörlesztése 
most meg H. Endre korát idézné elő; szabadon, akadály 
nélkül, sőt jog szerint fészkelnék meg nálunk magokat 
az akkori szaraczén és izmaelita zsákmánylók’ szel
lemrokonai, a’ zsidó keresztyének, a’ hont talán 
pénzért nem annyira nyomasztva, mint pénzükkel 
zsarnokolva a ’ nemzet fölött. És honunk mostani 
helyzete ’s viszonyiban nem birna csak annyi varázs
erővel is, mint hajdan II. Endre királyunk alatt, mi
kor a ’ hont nadályként szopó izmaeliták és zsidók 
a’ nyereségvágytól ösztönöztetve külső viseletben leg
alább annyira megnemzetisedtek , hogy a’ királynak 
esküvel kellett magát kötelezni, miként e’ zsarlók- 
kal valami jelt vagy czimert viseltetend, miáltal őket 
a’ magyaroktól megkülönböztetni lehessen.Most illy pa
lástra nem kellene szorulnia az idegen pénzhatalomnak , 
leplezetlen, eredeti alakjában léphetne föl, ’s kénye 
kedve szerint űzhetné mindenfelé zsarnok-játékát. 
Az sem hihető azonban, hogy a‘ pénzaristokratia egy
szerre véget vetne a’ földárIstokraiiánakj koránsem— 
eltöröltethetik a’ törvény’ betűje, melly ezt az ösi- 
ségben fentartá , de szelleme rósz daemonként fogná 
még sokáig kísérhetni a’ földbirtokokat, ’s a’pénz- 
eristokrafiával ugyanazon egy idegen kézben egyesül
ve, kettős erővel s annál gyorsabban siettetendné 
nemzetiségünk elenyésztél.

Az ősiség’ eltörlesztése nem volna ujitás, sőt 
inkább avitás, visszaállítása a’ földbirtokkali szabad 
rendelkezésnek, melly ezelőtt nyolez századdal, St. 
István király’ törvénye által megerősítve, egész Kál
mán’ koráig divatozott, ’s e’ király által a’ Sz. István
tól nyert jószágokra tovább is fenhagyatva, a’ többi 
királyoktól nyertekre nézve korlátozva (I. k. 20 f.) 
II. Endréig, az arany bulla’ keletkeztétől fogva 
ismét nagy Lajosig korlátlanul fenvolt ; de Kálmán 
és Lajos nagy királyinkról is, ha igazságosak akarunk 
lenni korukon túlemelkedő magas és átható szelle
mük iránt, föl nem tehetjük , hogy a’ nemes birto
kok feletti szabad rendelkezés’ korlátozásában, más 
egyéb okaik mellett, a’ magyar nemzetiség’ fentartá- 
sára is tekintettel ne lettek volna. Átlátták ők, hogy 
e’ rendszabály a’ földaristokratiát megalapítva, egyik 
védpaizsa Ieend az abban központosuk magyar nem
zetiségnek , ’s tapasztalat szerint az is vala sokáig. 
Azonban az idők’ viszonyok’ változtával nemzetisé
günk’ e’ támasza is gyöngülni kezd; mert a’ nemzet’ 
nagy részét idegen befolyás, csáb ragadja maga után. 
Eltörlesztésének kora már mindinkább közel get. 
Az ösiség, bizonyos ártalom és kár nélkül, fen nem 
állhat nemzetnél—nemzetnél mondom , melly szilái d 
létezésében biztos; de ot t , hol a’ nemzetet éppen 
csak azon osztály képezi, mellyért az ösiség beho
zatott^ eltörlesztésének kora csak akkor érkezendett*

el* miután a’ nemzet’ létezése más intézetekkel biz- 
tosítatott; e’ foltét nélkül korszerűtlen leend az el- 
törlesztés, s emberek’ jólétét gyarapíthatja, de nem
zetét nein , sőt elenyésztét fogja siettetni,— már pe
dig a nemzet eránti kötelesség előtte áll a’ cosmo* 
politai ’s philanthropiai kötelességeknek. Vessük meg 
tehát szilárd alapját nemzeti létünknek, s azután 
töröljük ki az ösiséget polgári intézkedésink’ sorából; 
addig pedig tőrjük éi annak ártalmait a’ nagyobb 
veszély elhárításáért. Mi most nemzetiségünk’ for
dulatpontján állunk, nagy krisisnek megyünk elébe; 
óvakodva, minden viszonyúnkat latra véve intézzük 
lépésieket, mert ha egy bal lépést teszünk, mély
ségbe zuhanunk alá , honnan többé nevünk sem fog 
fölhangzani. — Miket i t röviden mondék, sz Igájának 
alkalmai másoknak e’ tárgy’ minden oldalróli meg- 
hányogatására. Bodrai.

Aestheticni töredékeié.
(Vege.J

Az éneklés ha a’szavalással egy volna, úgy a’ sza
vaiénak szintazon szabadságokkal volna szabad élnie, 
mikkel énekeseink élnek,midőn roszul irt szavakat éne
kelnek ’s rövidet hosszúvá változtatnak. Mi kelljen 
tehát, hogy a’ színész öszhangzásba jőjön a’ költő
vel?—Egyoldalúizl-s, nem ízlés, ’s ez szüli a’ rész- 
rehaj lást.

Kétségkívül a’ műphilosoph’ legnagyobb mű- 
vészsége abban áll, ha kétkedés nélkül el tudja ha
tározni , mi illeti a’ költőt vagy a’ színészt; vagy 
mit lehet ennek vagy amannak tulajdonítani. Ezt különö
sen a’ színész követelheti, kinek játéka múlandó, 
más a’ költő, munkája előttünk áll mindig.

A’ színésznek mindenütt a’ költővel kell gondol
kodnia , ’s ott is hol ez hibázott, jóvá tenni neki.

Nem tulajdonok vagy tehetségek alkotnak cha
rac te r , hanem ezen tulajdonok sorozatának fokozata.

Fia valami magas nemes érzelmekkel a’ költő 
hatni akar, úgy szükség azokkal gazdálkodnia; mert 
mindazt, mit gyakran ’s több helyt látunk, megszű
nünk bámulni. így a’ hazaszeretetet’s áldozást több száj
ba adni kár,  mert triviálissá válik, mert így bámu
latunk meg van osztva ’s tovább nem mehetünk.

Azon költő, ki nem csupán tündökleni akar , 
az bizonynyal nem csupán pillanatnyi hatást keres 
müveiben.

Csodát csak a’ physical világban tűrünk ; az er
kölcsiben minden rendes folyása legyen, mert a’ szín
ház az erkölcs iskolája.

Sokszor a’ költő elég erővel bír szépségekkel 
elámítni; de ő csak egyszer teheti azt \ ’s mihelyt 
kijózanodunk elragadtatásunkból, hidegen vesszük n- 
gyanazt a’ világban.
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Lessing a’ tragoed ákat szenvedélyek által szen
vedélyek’ tisztitójának nevezi.

Nagy mestersége a’ színésznek a' szavalásban 
a z , ha például untató hideg tanítmányokat bájosan 
*s mégis méltóságosan tud előadni.

Mi is a’ szavalás; nálunk többnyire hanglejtés
ben találják a’ szavalást, ’s innét azon bele szokás, 
hogy ritkán nézik azt, mit szavalnak, hanem tulajdon 
individualitásukat fejtik k i, ’s a’ közönség sokszor 
a’ nélkül hogy tudná, miért ’s mit, tapsol.

Az erkölcsi mondottak mind formában mind lé
nyegben a’ szóló személyhez legyenek alkalmazva.

Lessing az érzés’ kifejezését igy akarná színé
szek áltál létrehozni, hogy a’ helyzetek szerint hideg 
és heves legyen. Ila a’ helyzet heves megkapó, úgy 
bizonyos nagyszerű méltóság uralkodjék’ színészeink 
hangjában; ellenkezőkép maga magat emelje k i ; a- 
maz nagyszerű lelkes hangot kivan $ ez kitörőt ’s 
szétdulót. Színészek ezt ellenkezőkép teszik. Nem 
tekintik azt, hogy ezen ellenkezés a’ művészetben szük
séges. Ha teszem a’ természet dühöng; ott az ember 
ne dühöngjön, de midőn az uralkodó ’s az elemek 
hallgatnak. Ne feledjék , hogy aranyt aranyra hímez
ni mitsem ér.

Az agálás szintezen törvényeket kívánja meg; 
majd nyugalom a’ liezekben ’s lábakban , ’s mellette 
az arcz kebel-orkánt fejezhet ki; sellenkezőkép.

A’ régieknél megkülönböztették a’ némajátékot 
agálásban a’ beszélőtől. Színész ott ritkán agáit, 
hacsak vele valamit még azonfelül nem bizonyíthatott; 
nem mint a’ maiak, kik ide ’s tova hadaráznak a’ 
nélkül, hogy okát tudnák, és sok néző által mago
kat jóknak képzeltetik.

A’ szónoklatnak ezen 4 neme van^ egyházi , 
népgyülési, törvényszéki ’s színi.

Az elsőnek tárgya rábeszélés. Itt pedig értelmet 
kell meggyőznünk. Józan ember azonban a’ pusz
ta declamatiótol hamar megcsömörlik. Főleg magunk
nak kell a’ felől meggyőződve lenni, mit másokkal 
akarunk elhitetni.

Az illyenben az előadás tüze a’ tárgyhoz sza- 
bassék , mert nincs nevetségesb, mint hideg dolgokat 
hevesen elmondani. Vigyáznunk kell továbbá , hogy 
meleg érzés nélkül sohase mutassuk magunkat felhe- 
vülteknek. Egyedül a’ szív szólhat szívhez.—A1 sza
valás magas és szenvedélyes nemében csak azok le
hetnek szerencsések , a’ kik nagyon érzékeny szív
vel, igen tüzes érzéssel ’s a’ gondolatok’ kifejezésé
nek elragadó erejével birnak, a’ mi csak kevésnek ada
tik. Mert habár a’ heves előadás a’ tárgyhoz illik, termé
szetünkkel megegyez, ’s belső érzésünkből származik 
is, vigyáznunk kell, hogy minket messze el ne ragadjon. 
Ha a* szónok magán uralkodni nem tud, hamar eltudja 
veszteni a’ hallgatók’ ügyeimét. Mértékletesen ’s fo

konként kell tűzbe jonie, ’s igy kiemelni szinte fo
konként magához hallgatóit is. Mert ha e’ kettő nincs 
öszhangzásban, mitsem ér. Ha a’ szónoknak még an
nyi oka volna is tárgyához képest túlcsapongni, az 
Hiedelmet szem előtt kell tartania. —Nem kell egyszer
smind a’ szavalás hangját olly magasra felvinni, melly 
a’ fület sérti.

Legjobb önbizalom ’s állhatatosság’ tekintetében 
szólni; van a’ meggyőződésnek bizonyos szilárd ’s 
épen észhez szóló hangja, melly szivekre is tesz 
hatást. Az erőtlen ’s akadozó előadás mindent 
elront.

A törvényszékinéi a’ czél a’ meggyőzés, kimu
tatni mi igaz mi nem igaz. Itt szenvedélyt gerjeszte
ni kár; csak néha kell a’ szív’ húrjait megpendíteni; 
a’hang különben komoly legyen, a’ tárgy méltóságához 
képest. Ugyanezért a’ törvényszéki ékesszólás csen
desebb, józanabb, szerényebb és zabolázottabb nemű.

Itt határozottan kell szólni. — Hidegen ugyan nem 
szabad; mindazálul hangjával inkább iparkodjék tisz
taságot mint részvételt kitüntetni.

Az egyházi szavalás. — Méltóság és buzgóság 
itt a’ fő; a’ méltóságnak azonban nem kell olly túl
zónak lenni, holt és egyforma ünnepélyessé ne 
legyen ; túlzó buzgóság pedig fanaticismusra ve
zet ; e’ kettőnek teljes harmóniában kell lenni. 
’S innét itt már mindenben nyugottabbnak kell len
ni ; itt már mint az operában az érzéseknek massák- 
ban kell fellépni; mimica kevés; agálás csak fő mo
mentumokban.

Demosthenes az elmondást tartá az ékesszólás 
legfontosb részének.

A’ fődolog, mellyre a’ nyilvános szónoknak 
leginkább ügyelni kell: 1. úgy beszélni, hogy minde
nektől könnyen megérte sék ; 2 olly kellemesen ’s 
hatósan ejteni a’ szavakat, hogy hallgatóinak tessék, 
’s azokban érzelmeket gerjesszen. Ennek elérésére 
négy dologra kell ügyelnünk: szózatunkat illő mérték
ben felemelve , világosan, halkkal és tisztán mond
juk ki.

Jóllehet a’ szózat a’ természet adománya, lehet 
azt mesterség által is erősbíteni. Sok függ e1 részben a’ 
szózat emelésétől és hajtogatásától. Minden emberi szó
zat három hangot; magost, középszerűt, ’s mélyet
ad. A’ magas az , mellyel akkor élünk, midőn tá
vollevőre kiáltunk; a’ mély suttogáshoz hasonlít $ kö* 
zépszerű a’ társalkodásban használtafik, ’s mellyet 
nyilvános beszédben is használni kell. Szükség egy
szersmind, távolabb személyekre mintegy függeszte
ni figyelmünket ’s mintegy azoknak beszélni.

Sohase vetemedjünk magasbról alacsonra, vagy 
halkról magasra , mert ez a’ fület sérti; valami foko
zaton kell annak átmenni, ’s mintegy gyönge olvadó 
melódiává változnia.

(
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De ügyelnünk kell a’ siető ’s halk beszéd köz-, 
ti közép-útra, nehogy hadarjunk vagy lomhálkod-
junk; a’ tiszta *s folyó beszed nagy hatású ’s a’ ve
lőkre hat, gondolkodásra ebreszt. Kik kezdők kü
lönösen ügyeljenek a’ halkabb előadásra, meri ez 
egyebek fehtt méltóságot is ad,Quintilian szerint: prom-. 
tűm sít os, non praeceps; moderatum non lentum.

A’ szónok a’ kimondás csinosságára is ügyeljen? 
azaz minden szónak ollyan hangzatot adjon, mellyet 
a’ miveit társalgásbeli kimondás kíván. A’ nyelv ál
talányos szabálya az, hogy a’ hosszú szótagokat 
hosszan kell mondani ’s ellenkezőkép. Az ünnepélyes
ségre vágyás gyakran ékteleniti a’ beszedet. ’S azt 
hiszik ezzel fontosabb vagy méltóságosb. De nem le
het jobban megrootani, mint ezáltal az előadást; mert 
ez az a’ mesterkelt termeszét elleni előadás, mellynek 
sem kelletne sem hatása nincsen.

Mik a’ kellemesítők ?
Az eniphasisok, a’ pihenések, a’ hangadás, és 

a’ testnek jelentő alkalmazása.
Az emphasison vagy kitüntetésen a’ szózatnak 

azon erősebb ’s teljesebb hangzását értjük, mellyál
tal egyéb szótagokat egyebek felett kijelelve ejtünk, 
azoknak különösen fontosságát ’s a ’ gondolat egyéb 
részeihez viszonyát akarván észrevétetni.

Ennek helyes alkalmazására ezen egy jó szabály 
van: hogy a* szónok az előadandó dolgok’ leiké
be hasson. Az emphasisnak mindenkor illy helyen 
tevése , csupán a" józan ész’ sugallatának gyakorlása; 
és pedig ez nem kevéssé fontos; sőt a’ miveit Ízlés
nek legjobb bizonysága.

IV(így Etele.

Pesti gyapjú t ár.
Magyar kereskedésünkben legnagyobb ’s leg

fontosabb szerepet játszik a’ gyapjú. A’ gyapjute- 
nyésztőknek szinte mint vevőknek érdekében feküdt, 
e’ kereskedésnemben olly könnyítést szerezni, melly 
az adás-vevést élénkítse, elősegélje. így érezfeték 
szüksége egy közönséges gyapjutárnak Pesten , 
mellybe a’ tenyésztők gyapjaikat lerakhassák, hogy 
alkalmuk legyen a’ vevőknek, a’ gyapjút egyenesen 
a’ tenyésztőtiil ’s így első kézbül venni. 1837ben 
e’ szükségen egy nem zeti gyapjutár  felállításával 
segitteték 5 ugyan azon évben t. i. egy társuság léte
sült „nemzeti yyapjutéir-eyyesiiletí( név alatt, ’s 
a’ vállalat csakugyan sikerült. E’ gyapjutár igazga
tása JJedem nun Fridrik  nagykereskedőre bizatoit 
s vele a’ kölcsönös feltételek iránt szerződés köt

tetett. Milly élénk részvétben részesül azóta e’ vál
lalat , kitetszik az azon időtül a’ tárta rakott ’s 
qnnan eladott gyapjumennyiségből:

E lső  év. 1837|s behozatott . . 515,468 font.
Eladatottjun.lig 1838 . . 396,961 „
Maradt 183s|9 évre eladatlanul 118,507 »»

Méisodik éő'.A’fentebbiekhez 1838
jun. ltől 1839 jun. lig jött 228,415 »

Summa 346,922 j»
Ebből eladatott 1839 jun. lig 306,016 9

Maradék 1839 jun. Íjén 40,906 9 9

Harmadik év. 1839 junius ltől
behozatott ... . . . . 239,366 9 9

Summa 230,272 9 9

1839 sepk 24ig eladatott 74,117 9 9

Maradt még eladásra ugyanaznap 206,155 9 9

E’ rövid számadás a’ gyapjutár fontosságát mind a’ 
tenyésztők mind vevőkre nézve eléggé nyilványitja. 
A' tenyésztő 3’ mellett azon kedvezésben részesül, 
bogy gyapjúját olly időben, mint a’ mostani, nem 
kénytelen lenyomott áron eladni, mivel ki kivánja, 
gyapja berak atása után , a’ vállalkozó Liedemann 
úrtól, annak fele árát azonnal készpénzben fel
veheti.

E’ gyapjutár létesülte óta t i ll mami ur dohány
tárában vala, de mivel mind eladók mind vevők 
már gyakorta óhajtották, ne esnék a’ váróstul olly 
messze fekvő helyen , Liedemann ur hasonló hely
nek szűke miatt az idén egy illy gyapjutár építésé
hez fogott az újépülettől jobra, a’ Remekházy ka
szárnya mellett. Ez uj gyapjutárnak egy száraz 
pinczeje, földszint 1, az első ’s második emelet
ben pedig J2 raktára (magazin) vagyon, melly négy 
tárba 7—8000 mázsa gyapjút rakhatni. Hihetőleg 
már a’ jövő pesti Leopold napi vásárra a’gyapjúk ide 
fognak rakatni, hol a ’ vevők kis távolságban idővesz
tegetés nélkül a’ gyapjút megszemlélhetik. (^7. E l .

L itera tú ra i újdonság.
Most vesszük épen a’ Tudományos Gyűjtemény 

augustusi kötetét következő tartalommal: A’ burgo
nya természet históriai, gazdasági ’s diaeteticai te
kintetben ; a’ Nádor-Ispán szavaknak igaz eredeté
ről ; Ecsedi Báthori Erzsébet bővebb megesmerteté- 
se ; a’ trágyáról ’s trágyázásról; a1 házasságról or
vosi szempontból tekintve. Könyvismertetés : Terve 
a’ Pest megyei köznép’ számára felállítandó takarék- 
pénztárnak. Irta Fáy András. Cours éclectique d’ 
Economic politique, par D. Alvaro Florez Estrada, 
sur les roanuscrits originaux de 1’ auteur par L. Ga- 
libert. Paris 1 .2 .3 . köt. Tudósítás a’ rohonczi gaz
dasági tanító intézet iránt.
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M ásodik félév.
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Egy valaki az alig. Zeitung’ mellék-lapjaiban 
honunk iránt némelly pia desideriákat nyilványítván, 
ügyeink ’s viszonyinkban járatlanságot eláruló számos 
ferde nézetei ’s vastag botlásai mellett sok figyelem
re méltót is mondott, mikből a’ következőket, mint 
kiviteli kereskedésünkre nézve tanulságosokat, kie
melni , nem leend czélszerűtlen. «Hogy Magyaror
szág’ főtermékei, más környületek között, kelendők 
volnának, ha az ipar terjesztésére kedvező elemek 
foglaltatnának a’ fenálló törvényes határzatokban, 
nehány szóval előadandom , termékei közül főleg gab- 
na, kender, dohány és bort vevén rövid vizsgálatra. 
Angliában a’ kellemetlen időjárat minden remén)t 
elolta a’ bő aratáshoz, melly ez idén nehány héttel 
minden esetre el fog késni. Ezen időközre nincs fe
dezve a’ gabnaszükség, ’s e’ pillanatban az angol 
piaczi ár a’ magyarországihoz képest tetemes nyere
séget igér. A’ legelső bécsi kereskedő-házak’ egyi
ke f. évi augusztus’ elején megbízást kapott annyi 
gabnának (öO — 100 ezer mérőnek) Angliába szálí- 
tása iránt, mennyi October végéig bizonyosan oda 
érkezhetnék, mert October után érkezendő mennyi
ségek már nem lennének elfogadhatók. Mit gondo
lunk, valyon e’ ház mennyit vásárlott-föl ? Csak egy 
mérőt sem. És miért ? Mert egyetlen egy magyar 
gabnakereskedéssel foglalkozó ember sem vévé ’s ve- 
heté magára azon kötelezést, miszerint a’ bánsági 
gabnát a’ kitűzött határidő alatt Triesztbe vagy Fiú
méba kellett volna szálítnia. Pedig a’ távolság a’ ki
szabott időhöz képest igen csekély, az út e’ két ki
kötőhöz alsó Magyarországból síkon ’s lapályon ve
zet , hajózható folyamok szeldelik-át az országot, 
szóval mindaz , mi másutt a’ szálítást gyorssá és ócsó- 
vá teszi, feltaláltaik itt, ’s kedvező volna a’ ma
gyar termékeknek. Ha már Bécsből Brodyba , Tri
esztből Hamburgba, legnagyobb könnyűséggel, a 
ránylag rövid idő alatt, ’s minden akadály nélkül 
szálíthatni árukat a’ kitűzött határnapra, mi az oka 
hogy ezt magyar termékkel nem tehetni, ’s ennek 
megérkezésére, hogy némileg biztosak lelhessünk, 
olly hosszú határidőt kell szabni, melly a’ világ’ kö- 
rülutazására is elég lenne ? Nézzük csak Odessából 
minő nagy utat kell tenni a’ gabnának, hogy a’ kö- 
zéptengeri kikötőkbe juthasson. Magyarország ipa
rának egyébre nem volna szüksége, mint a’ sokkal 

•rövidebb úton, mellyen mennie kell, nehány héttel 
etébb érkezni vásárra, mint most, úgy annak sok 
ideig árszabó ura maradhatna; de bármi könnyen 
eszközölhető is ez, eddig soha még csak távolról sem 
igyekezett e’ ozélra. Utak, szálítás , hajózás minden 
vakesetre, vagy legyőzhetlen slendriánra van bízva.

Az angol tenget észetnek évenként 600 ezer 
mázsa kenderre van szüksége; az egész mennyiség 
Oroszországból jó', melly e’ kereskedést mintegy mo
nopóliumként űzvén, temérdek nyereséget húz belőle. 
Egy tonna tehernyi, vagy 20 mázsa ken.ler, Angliá
ban 360—380 p. fton k e l, ’s így egy mázsára 18 
p. ft. esik , mig Magyarországban egy mázsát 8 p. fton 
adnak el. Angol kereskedó'k , e1 nyerészkedés’ hasz
nait átlátván, Magyarországba jövének, ’s a’magyar 
kendert csakugyan ollyannak találták, melly minő- 
ségben a’ világ bármelly kenderével vetekedik. Az 
angol felügyelés alatt elküldött próbák minden vára
kozást túlhaladtak. De miután később számos mes:- 
rendelés történt, ’s az árúk’ kezelése és elszálitása 
magára a’ magyar iparűzésre bízatott, ekkor már 
nem csak a’ kender nem úgy volt elkészítve , mint 
az angol tengerészet használatára kívántatik, hanem 
a’ kötegek közé még csepü ’s pozdorja is tömetett, 
hogy súlyuk annál nehezebb legyen. Ezen egy rész
ről hanyagság más részről álnokságnak következése 
az lön, hogy az angol tengerészet 10 év óta egészen 
kizárta a’ magyar kendert. Történhetnék-e illyesmi, 
ha kereskedőség, méltó ’s illő helyet foglalva-el, 
létezne Magyarországban? Itt tehát, mint látjuk, 
nem termék, nem pénz, nem a* kormány ’s vámjai az ok, 
hanem olly intézetek’ hiánya, mellyek nagy tőkepén
zek magyar kereskedésbe adását és terjedtebb tele- 
pitvények létesítését tanácsossá tennék.

A’ dohánnyal is csaknem úgy van a’ dolog, 
mint a’ kenderrel. A’ melly dohány be nem váltatik 
’s el nem fogyasztatik , a’ többi kereskedésre nézve 
haszonvehetlen , ’s ritkán is mehet ki az országból, 
ámbár nagyobb szorgalommal mívelt kerti levelek ’s 
átalában jobban készített árúk külföldön elég tágas 
piaczra találnának.

A’ magyar borok kétségkívül olly jeles minősé
gűek , ’s jóságuk mellett olly olcsók, hogy a’ ver
senyzést akármelly országgal kiallhatnák. De valyon 
a’ budai, visontai, egri, szeremi ’stb. borok úgy 
vannak-e készítve, mint az angol kereskedés meg
kívánja, és mint a’ bordeaux!, portói, madeirái bo
rok elkészítvék ? És ha próbául 50 palaczk küldet
nék Angliába, ’s ezt megrendelés követné 30,000 
palaczkra, hol a’ biztosíték, vagy hihetőség, sőt 
mondhatnék lehetőség , miszerint az angol megrende
lő a’ kitűzött határidőre mindig megkaphatná a’ kí
vánt mennyiségű ’s egyenlő jóságu árút ? Ha azonbau 
a’ törvényhozás ezen érdekekre nézve olly kedvező 
volna, mint nem , vagy ha olly nemű volna , misze
rint az' iparűzés nem csak illő ótalmat, de illő figyel
met ’s szükséges helyzetet nyerne az országos társa
ságban, mi hamar keletkeznének majd olly nagy vál-
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lalkozások, mellyek a’ tárgyat felfogva , segédkezet 
nyújtanának a’ termesztők’ tapasztaltlansága vagy ha
nyagságának * es a’ minőket Franczia-, Spanyolor
szágokban es Portugálban láttunk létesülni? És miu
tán azok’ fenállása e’ két utóbbi országban, biztosíték- 
hiány miatt, kétessé lön, most volna az eldöntő pil
lanat Magyarországra nézve , melly a’ nyerészkedést, 
jobb biztosíték’ nyújtása mellett, ennek határiba 
vonhatná-át.“

Egyiptom , Tövük*Görög-ország.
(Levéltöredék.}

Mióta Törökországban vagyok, mindenki meg
tagadja tőlem a’ philo ophus nevezetet, — és pedig 
igazságtalanul. Az igaz elméleti részére nézve tán 
soha kevesebb philosophiát nem tanulék, de öt év óta 
egyszersmind a* philosophiai gyakorlati iskolában talá
lom magam e’ helyen. Azon kor, midőn a’ mysticusok 
’s shcolasticusokat tanulám, az Optimismus’s spinosis- 
nmssal főm zavaróm, Kantnál megokosodva, Schel- 
liugnél ismét megbetegvém : azon kor, remélem elmúlt, 
melly ben külsőleg olly vad valék , bensőleg gyönge, 
épen olly tudatlan mint hin , enmagamnak ’s mások
nak. terhe. A’ világ ’s az életnek megtekintése, az 
örökös változás 's az idő folytonos haladása, a’múlt 
századok’ összehasonlítása, mellveknek előítéleteiből 
a’ jelenkor kivetkőzi k , a’ népek külön fokú isme- 
rete ’s igényei a’ való, igaz ’s jog iránt ’s annak 
folytonos őrszemmel tartása: olly útra tértiének, hol 
hatóságom teljesebb, lélekismeretem vidámabb , s 
szívem nemesebb érzelmekre hajlandóbb vala. — 
Mint philosophust legmagasbra becsülöm Socratest; 
mint ész ’s okosság kertészét, Kantot. Socrates azt 
tanitá, hogy a’ népet erényben ’s jogban kell fölne
velni, nem pedig a’ sophistákhoz iskolába küldeni. 
Mint mindenkinek , úgy nekem is megvannak ked- 
vencz gondolatim ,— ’s én részemről az ifjúság neve
lésében találom tél legfőbb biztosítását a’ nemzeti e- 
melkedésnek. En minden új nemzedéket száraz földnek 
tekintek, mellvet ápolni a’ művelő kötelessége, ’s 
ezért nagy tisztelettel viseltetem a’ tanitói kar iránt, 
s ha törvényhozó volnék, úgy a’ legbölcsebb em

berek jutnának ezen hivatalhoz. Egyiptom, Török- ’s 
Görögországban e’ czélra nézve nem éltem híjában. 
E részben semmi vallás-különbségre nem adok, sem 
arra senki engem birni képes nem volna, hogy ha a’ 
föld bármelly részén volnék i s , csupa előszeretet
ből egyiknek megadnám azt, mit a’ másiknak meg
tagadok. Erény és jog, valamint művészet és tudomány 
minden népek, kor, vallás ’s tartományokhoz szól.

Törökország a’népnevelésre legkevesebb ügyelet
tel van, mig Egyiptom a’ lehetőségig mindent elkövet 
emelésére ; a török azonban sokkal inkább nélkülözhe
ti ezt, minta’ görög, mert a’ török egyébként termé
szeténél fogva a’ mások jogait ismeri ’s e’ szerint er

kölcsi javításra nincs annyira szükségé, tudományilag 
pedig még mindig művelődhetik. Gyakran és melyen 
gondolkodám, hogy lehetne a* török nemzetet az eu
rópai műveltséghez közelebb juttatni. Ezért másokat 
is kérdőre vonek , mig egytől azon kérdést nem nye
rem : vájjon a’ nevelés által az ember javitatik ’s bol- 
dogíttatik e. Ezen kérdés, megvallom, megdöbbente, 
lllynemüre felelt Rousseau is , hol hatalmas tollával 
képes a’ lehetlent valószínűvé, a’ képtelent hiedelem
re édemessé tenni.

A’ keleten töltött időm alatt alig vala példája an
nak , hogy valaki kereskedésben mást megcsalt volna; 
de mennyiszer meg nem történik ez Európában. Kon
stantinápolyban évenként kevesebb lopás történik, 
mint Londonban egy hét alatt, ’s ha megtörténik is, 
ritkán török a’ vétkes. Az ország bármelly részé
ben szabadon utazhatni ’s nagyobb biztossággal, mint 
akárhol egyébütt.— Sok azon véleményben van, mi
szerint Törökország már intézvényei által is akadá
lyoztunk művelődésében. Senkise higyje, hogy a’ Ko
rán ’s a’ soknejüség a’ polgárisodás akadályára szol
gálná. A’ keleten még máig is azon viszony uralko
dik , miáltal az ősvilagban sok népek a’ műveltség 
magas polczára léptek. A’ görögök az igaz egy nő
vel, de több ágyassal is bírtak.— Görögország jelen 
állapotja szomorúbb. A népnek nincs vallása, ’s lel
készei mintegy feljogosítva vannak, mihez sem ér
teni. Görögország magasságáról mélyen alaszállt. Mint
ha semmi nyoma sem volna népében hajdani dicsőségé
nek. Egyiptomban e részről hihetetlenségig sok történt. 
Mehetned Ali az igaz tudós egyesületeket nem al- 
kota, a’ sajtó szabadságot még nem hozá be, alkot- 
ványt a’ leendő nemzetnek nem ada; de mindez majd 
bekövetkezend annak idejében. Mehetned Aliztak el
ső dolga vala az ellustult népet munkásságra serkenteni 
's erre nézve világossá tévé előttök annak szükségét. 
Később lelkesité őket, ’s népszerű intézeteket alapíta 
számukra , mellyek a’ népet mindinkább fogékonynyá 
tevék a’ nemzeti létei megismerésére, annyira, hogy 
gyakran Mehetned Ali elragadtatva kiáltja: „még 
csak tíz évet életemhez,— s énkivíttama’ mitakartam.“

Ha áttekintjük a’ három nemzetet, röviden ezen 
eszmékben lehet megállapodni: A’ görögöket tagad- 
hatlanul dicsőségök ntóhire nyomja; bennük a'nagy
ság magvakiszáradt. A nemzethez egeszen külön
váló elemek is csatlakoztak, mellyek tagadhatlanul an
nak emelkedését akadályozzák. — Egyiptom kétség 
kívül újjászületésnek megy elébe. Bár melly intézke
déseire tekintsünk, mindenütt a’ nép emelésének nyo
mára találunk, ’s ez legbiztosb jelenségül szolgál.— 
Törökország érdemel dicséreteket a’ török character 
önállósága ’s szilárdsága m iatt; de tömérdek hiányai 
is vannak, mellyek megrögzöttek ’s nem könnyen 
kiirthatok. G>
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B á b o l n a .

A4 bábolnai lovászat megoldd a’ nagy fóladatof, 
arab vérből európai földön keleti lótenyésztést léte- 
sítni. Bábolna e’ őzéit a’ helyreállított világbéke 
óta tetemesen előmozdító H a r d e g g  gróf állhata
tossága által, mert az egész törzsökménes nyolcz, ő 
általa szerzett arab lótól származott; de ez inté
zetet csak nehány év óta, mostani érdemteljes fel
ügyelőjének, H erbert b. őrnagynak, egy Syriában 
vett mén és az Anaze Gjalas törzsök’ pusztájáról 
kimondhatlan fáradsággal szerzett nemes kanczák 
által sikerült mostani magas állására emelni. Ezen 
utazás’ részletei olvashatók az említett tiszt’ tudósítá
sának kivonatában, mellyet H ochstädter porosz lo
vászmester tavaly „pótlekok a ’ nemes lótenyésztés’ 
jelen állapotja feletti szózatokhoz Angliából“ czimü 
munkában a’ szerző’ engedelméve!, kiadott. Igen ér
dekes volt nekem e’ szerény, ismén tdús férfit ha
táskörben személyesen megismernem, *s itt meggyő
ződnöm ama’ sokszor hallott állítás alaptalanságáról, 
hogy nálunk a’ keleti vérrel tenyésztésből csak apró 
faj származik. A’ Bábolnán jelenleg levő hat arab 
mén és négy kancza, ’s korábban már keleti vérből 
nemesitett kanczák, olly számos delczeg lovakat nem
zettek , hogy az ember nem tudja, min csodál
kozzék inkább, e nemes állatok’ rendkívüli ter
mékenységén-e , vagy pedig deli ’s általában e- 
gyenlő lestalkatjokon, melly nagyságban szülőikét 
túlhaladja, a’ nélkül hogy a’ mértékarányból legki
sebbet is vesztene. Ez utóbbi jelességet, melly an
nyiszor fagadtatik, főleg az ápolásban kereshetni, ’s 
e’ tekintetben H erbert őrnagy diadalmasan levítta 
a’ rég ápolt előítéleteket. Az ő csikai már az anya
tejjel is kapnak lóláplálekot, ’s láthatni miként nyolcz 
napos csikók az idősebbek’ jászlához futnak ’s a’ 
zabból velők együtt esznek. Hosszas vizsgálatok e- 
léggé bebizonyiták, hogy e’ táplálék rendkívül erősíti 
az ifjú természeteket, ’s czélszerü mozgás, rendkí
vül jó ápolás, elővigyázat az itatásban, mi gyakran 
elhanyagoltaik , és hollandi tisztaság itt már a’ leg
ifjabb állatok szőrét fényessé teszik, izom-erejöket 
kifejlesztik, ’s járásukba tüzet öntnek, miszerint 
2 — 3 éves korukban már kiképzett lovakként tűnnek- 
elő. A’ keletről ezelőtt három évvel hozott lovakra 
nézve a’ tágas szép istállókban hévmérő szerint sza- 
bályoztatik a’ légmérsék, mihez czélszerü fűtő ké
születek vannak. E’ nemes faj’ termékenységét csak 
abból is láthatni, hogy ez idén 148 kancza közül 85 
első, 35 második hágásra vemhessé lön. Különö
sen czélszerü intézet itt a z , hogy mindegyik mén’ 
nemzedékei együtt állanak. Az itteni keleti eredetű 
lovak mind feltünőleg szép testalkatuak. Elárulják 
eredetüket utánozhatlan arab fejők, szép ékalaku la
pocskáik,erősjés széles Iábhajlásaik,aranyszőrük’fénye

es a kellemes jámborság által, miben a’ keletihez 
semmi más faj nem hasonlítható. Nehány év előtt szük
ségből angol mémkét kellett hozatni, de éppen itt 
mutatkozik szembeszökőleg a’ keletiek’ túlsúlya. U- 
gyanazon kanczák lőnek vemhesek angoloktól; a’ 
különbség azonban a’ két faj’ ivadéki közt igen fel
tűnő. A’ keletiek erőtől duzzadt izmokkal, ’s vér
től csaknem megrepedő erekkel állnak rugékony lá
baikon, ellenben az angol eredetűtkmár az első nem
zedékben is gyöngébbek vetélytársaiknál, azokhoz 
képest bágyattak, és az arab faj’ jámborsága helyett 
mérgesek, mi a gyöngébb természet gyarlósága.

Ez intézettel terjedelmes gazdaság is van össze
kapcsolva, ’s a’ lovászat mindennel maga látja el 
magát. Csak nehány hónapja találtaték itt fel ’s ho- 
zaték életbe egy cséplő gépely, melly a’ legegysze
rűbb mechanikai elveken alapulva, lovak által hajta- 
tik es a’ szalmát, szemet, hüvelyt és poly vát magá
ban elválasztja egymástól

A’ bábolnai lovászat által tehát egy probléma 
fejteték-meg, melly nek a lótenyésztést Európában an
nál inkább elő kell mozdítnia , mivel naponként gya- 
rapuló összeköttetésünk mellett Levaníeval, hágó mé
neket sokkal könnyebben szerezhetünk Symbol mint 
Angliából. Miily nyereséges volna egy nagy statusra 
nézve, melly nek a lótenyésztés’ javítása érdekében 
fekszik, egy dologhoz értő lóvásárlót tartani p. o. 
Damaskusban , ki a’ pusztabeli néptörzsökökkel ösz- 
szeköttetésben lenne s évenkint egy-egy hajó legvá- 
logatottabb maglovakat küldhetné honába? Elfogu
latlan, ki Bábolnát figyelemmel vizsgálja, a’ keleti 
vérreli czélszerűbb nemesítést nem fogja tagadhatni. 
Fölszámítván még azt is, hogy az angol telivér te
mérdek pénzbe kerül, mig a° H erbert őrnagy által 
Syriából szerzett méneknek egyike sem volt 4000 
ftnál drágább, mibe a’ szólítási ’s utazási tetemes 
költségek is foglaltatnak, igen óhajtható Magyaror
szág’ érdekében, mellynek lovait a’ természet úgy
is nemesb kiképzésre látszék rendelni, hogy Bábolna 
magyar országos lovászat iskolájává legyen, hol 4 — 
500 nemesített mén neveltetnék, ’s pénzalap sze
reztetnék össze , miszerint e ’ gyönyörű ország is él
vezhesse a’ jótéteményeket, mellyeknek a’ többi 
ausztriai statusok már régóta örvendenek.^,4. Z eit.J  

v l' p e r z s a  sa h .
JVilbraham  kapitány , egyike azon perzsa 

szolgálatban volt angol tiszteknek, kik 1837ben a’ 
Herat elleni táborozáskor hivataluktól felfüggesztettek, 
a’ perzsa sah’ ’s udvara’ ismertetéséül a’ következő 
adatokat közli. A’ király’ elutazta előtt, úgymond, 
Nigharistanba (a’ király’ nyári palotája Teheran’ 
Semerun kapuja előtt) lovagoltam, az udvarláson 
megjelenendő. A’ seregcsapatok már elindultak Kho- 
razan felé, ’s az ágyúk befogott lovaikkal hosszú
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sorban állottak a* palota előtt. Mindenfele csak té
vék es más terelihordó barmok, hadi szerekkel ra
kottak , valának láthatók. A’ kerthez közeledvén, 
szokatlan embertömeget találtam azon helyen, hol a’ 
király' lovai czövekekhez kötve szoktak állani, ’s a’ 
perzsa zászló körül hosszú sorokban fölállított fegy
verek mutatók, hogy egy ezred a’ kir. lovak elibe 
futott, ’s e’ hely szent es serthetlen menedék, mint 
magok a’ mosék. Tudakozódásim után hallóm, hogy 
két ezrede az afsároknak (N adir  sah’ törzsöké) nem 
akart menni, mig csak ezredese, kivel nem volt 
megelégedve, másuvá nem tétetik át. A’ katonák 
már több nap óta valának e’ helyen, társaiktól min
den szükségesekkel ellátatva, ’s a’ király kénytelen 
volt engedni kívánságuknak.

Éppen vége Ion az udvarlásnak , midőn a’ kert’ 
főkapujához értem , ’s az udvarnokok sarlak vörös 
köntösükben, báránybőr sapkákkal és kasmíri shawl 
Övékkel, csoportonként ültek a’ hársfák’ árnyékiban. 
Én magas boglárfák közt mentem e l, ’s a’ királyt 
egy kis nyolczszögü nyári házban találtam, a’ kert’ 
közepén, mellyet patak hűsít, ’s az épületen keresz
tülvezetve a kúp alatt egy nagy medenczét tölt-meg. 
Négy mély fülke (alcoven), mellyek Rustem ’ és 
más perzsa hősek’ vitéz tetteinek ábrázolatival éke- 
sítvék, néz a’ négy sarkpont felé, ’s a’ szőnyegek, 
a’ napszaka szerint, egyikben vagy másikban térít
tetnek- le. A király az ablaknál ült, párnahalomra 
támaszkodva, megette egy szolga térdelt, toliakból 
széles legyezőt ingatva feje fölött. Öltözete szokás 
szerint egyszerű volt, ’s rangjára csak gyilkának 
drága kövekkel csillogó markolata mutatott. Legfö- 
lebb 30 — 31 éves a’ király, de sűrű szakála és 
esetlen arczvonásai idősebbnek láttatják, mint a’ 
miilyen valósággal. Arcza nem rút ’s arczkifejezé- 
se, ha nem haragos, vonzó és szelíd, magaviseleté, 
kivált európaiak iránt , igen nyájas. Rendesen törö
kül beszél, törzsöké nyelvén, de ezen is perzsául 
is olly sebesen , hogy beszédét csak hozzá szokás 
után érthetni-meg. A’ legtöbb keletiekhez képest 
energiával bíró férfi, ’s nem tudatlan; országa’ tör 
ténetét tanulta, ’s tűrhető ismerete van Europa’ föld- 
leiratáról és politikai állapotjáról. Hadserege neki 
bálványa, ’s katonai dicsőség utáni szomjának, mind 
ön nyugalmát, mind országa’ jólétét föláldozza. He
rat elleni táborozása, mint perzsáktól hallóm, on
nan vette eredetét, hogy Rourienne emlékiratinak 
fordítását olvasván, hódításvágy kelt benne. Ud
vara korán sem olly fényes, mint nagyatyja ’s elő- 
dee volt, mert az országos főhivatalok alacson szár
mazású férfiakra lévén ruházva, ezekben nincs olly 
nagy pompaszeretet és udvariság, mi hajdana’ per
zsa nemességet annyira kitüntette. Az utolsó királyt 
mindig egész, serge környezé kir. vérből származott 
herczegeknek, fő tisztviselőknek és szolgáknak,
CM-, T.7

a’ mostani király pedig többnyire csak nehány rósz 
lovu ’s öltözetű cseléd’ kíséretében lovagol-ki

Igen szigorú ’s lélekismeretes mahomedan e ’ 
fejdelem , bort sohase iszik , mi családéban ritka ön
megtartóztatás , ugyszinte keveset dohányzik , pedig 
dohányzani közönséges szokás. Háreme négy asz- 
szonyból áll, mohamedán törvény szerint, míg nagy
atyja számtalan nőt tartott, és Persia szerencsét él
vezne most, ha Feth A li sah is illy magatartóz
tató lett volna, mert a’ legcsekélyebb kerületek is 
számtalan fijainak kormányzása alá adattak , kik az 
ország’ zsírját egészen szivvéreig kiszíiták. Ezek most 
legnagyobb szegénységre jutottak, s boldogabb nap
jaikból maradt shavvlok’és drágakövek’ árával tenge
tik éltöket. A’ király’ némelly nejei magányos há
remekbe mentek, mások pedig, egy kis vagyont 
szerezvén maguknak , saját jószágaikban élnek. 
M ohammed  sahnak két fia van; az idősebb, ki 
thrónörökösnek van szánva, Taurisban neveltetik 
anyja utáni nagybátyjának, Suleiman khánnak fel- 
iigyelése alatt; anyja kir. családból származott; a’ 2dik 
ki Teherában él, még csak 3 éves, anyja kurd eredetű, 
E g y v e le g .  Chosrew basa. Törökországot most tu
lajdonkép Chosrew basa kormányozza, ki nagy vezéri 
méltósággal ruháztál ék-föl. Kormányától sokat várnak, 
mindazáltal helyzete igen terhes ’s állásának nehéz
ségei nagyok, mert ő Mehetned Alinak régi ellensé
ge , ki iránt megidősült haragját bajosan fogja legyőz
hetni. Ne feledjük, hogy Chosrew basa az abchasok’ 
tartományában született, ugyanitt Kuchuk Hussein a’ 
hires kapudan-basa őt megvevé; ’s hogy később e- 
zen gyámnoka által cairoi basának neveztetett-ki, 
’s Aegyptust, miután innét a’ franczia hadsereg ki
takarodott, egy ideig kormányzó. Ö talán még ma 
is Aegyptusban volna, ha Mehemed Ali, ki akkor 
a’ török seregben csak bimbaschi (annyi mint ná
lunk egy zászlóalj-vezér) volt, nehány katonával 
föl nem lázad, ’s Chosrewet kiűzvén Cairobul, Da- 
mietteig nem szalaszrja , hol kényszerité őt hajóra 
szállni ’s Konstantinápoiyba menni. Chosrew basa 
csakhamar azután bosniai ’s nem sokára kapudan 
basává lett. Ö hatalmas segédeszköze volt a jani
csárok eltörlesztetésének, ’s hathatósan dolgozott 
az uj hadseregek alakításában, mellyek Koniahnál 
kezdett gyalázatjokat Nisibnél végezték. Marmont 
marsai, a’ ragusai herczeg, ki Chosrew basát már 
lS06ban ismérte, midőn t.i. még bosniai basa volt, 
’s azóta Konstantinápolyban ismét látta, őt élénk, 
ravasz ’s ügyes embernek festi, ki a’ legszövényesb 
ármányokat intézni képes, ki több kormány alatt 
nemcsak fentartá magát, hanem hatalmát ’s tekin
tetét folyvást nevelte.—Legújabb előléptetése igazol
ja  a’ marsai állítását, ki még azt teszi hozzá, hogy 
Chosrew igen tetemes vagyonnal bir, ’s hogy önma gá
rul sokkalinkább gondoskodott, mint uráról’s a’statusróL 
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Második HIRDETÉSEK. October áe/i Í.539,

f é l é v .

H á z  e l a d á s .

(») Szabad kir. Pestvárosában a’ nagy- 
hid és tniatyánk utcz szegletén, kö

vetkezésképpen a1 legjobb helyen 201dik 
szám alatt fekvő J u r á m é - f e l é  ház f. e.J 0 - 
ctober 19ik napján, az illető örökösöknek saját 
kívánságukra árverés útján el-fogadatni. V enni 
szándékozók a’ fenn kitett napnak szokott 
reggeli óráiban, sz. k. Pestvárosának föld- 
birtoki hivatalában tat tandó árverésre meg- 
hivatnak. (2)

Hivatal  keresés .
(2) Egy a’ hazai legfőbb uradalmokban több 
esztendő elforgása alatt m indennemű gazda
ságban jeles tudom ányt magának szerzett, deák, 
m agyar, ném et, és slavoniai nyelveket esmé- 
rő , leghitelesebb bizonyítványokkal, és szük
ség’ esetében elegendő cautióval ellátott gaz
dasági tiszt kívánna tapasztalásaihoz alkalmaz
ható akár városbeli akár külső tiszti hivatalt 
felválolni.— Mellyről bővebb tudom ány Pesten 
Molnár utcza 117dik szám alatt lévő ház laká
sa tek. k ir. táblai hites ügyvéd Tímár Iy tiácz  
urnái megszerezhető. (2)

Hirdetmény.
1) A’ nm. m. kir. H elytartó - Tanács’ sept. 

3kán 29,113 sz. a. költ rendeletéből közhírré 
té te tik : hogy kik a ’ polit. alapítványi jószágok 
csákovai kerületében Lindem ajer B ernát’ halá
la által megürült uradalm i seborvosi h ivatalt—  
mellyhez 300 v. ft. évi fizetés, irnoki költségek
re 8 v. ft., szállás, 80 pozsonyi mérő kétsze
re s , 30 p. m. znb ,  8 p. m. kukoricza, 12 öl 
kem ény tűzi fa , 4 szekér széna, 2 szekér szal
ma já ru l— elnyerni kívánják, szükséges bizo
nyítványokkal ellátott folyamodásaikat f. évi 
October végéig a’ nm. m. k. Helytartó-Tanács
hoz nyujtsák-bc.

Hirdetmény.
1) Gyapjukereskedők , kik az idén Czeg- 

léd, P iispök-Ladány, Kénderes, Somlyó V ásár
hely , Veres Berény , Csatta, Mária - Nestre [Iz- 
gárpolit. alapítványi jószágokban term et gyapjút 
megvenni k ívánják, íro tt ajánlataikkal f. é.oct. 
24ig a’ pesti praefectoratus’ hivatalához fo lya

modjanak; a’ próba gyapjúkat a’ nm. m. kir. 
H elytartóság’illető előadójánál szemlélhetik-meg; 
az alapítványi pénztár’ biztosítására megkíván
taié 500 p. ft. cautiót pedig vagy praefectora
tus , vagy a’ főfizető hivatalnál, ideigleni nyug- 
tatvány m ellett, tegyék le. (3)

Hirdetmény.
(2) (3G2). A ’ nagy mélt. m. kir. helytartó 

tanácsnak e’ folyó 1839ik esztendei julius 30- 
kán 25505ik szám alatt költ kegyes rendelé
sének következésében ezennel közhírré té te
t ik ,  hogy a’ tettes S. Vásárhelyi egyházi u ra
dalomhoz tartozandó Tüskevári úgynevezett 
kamarális m alom , a’ hozzá való négy hold 
szántóföldekkel, és két hold réttel, az e’ folyó 
1839ik esztendei lső novembertől kezdve, — 
nemkülömben a’ Pápa mezővárosa vidékén 
helyhezett Agyagliki vendégfogadó és mészár
szék hozzá tartozandó 24 pmérő alávaló szán
tóföldekkel és 15 kaszás réttel az e’ folyó 
1839ik esztendei ls ő  octobertől kezdve három 
eg)rmásután következő esztendőre , az e’ 
folyó S e p te m b e r  hónapnak 23án ugyan 8. Vá
sárhelyen az uradalmi tiszttartói hivatal iró- 
szobájában reggeli 9 óra tájban tartandó nyil- 
ványos árverés utján a’ legfőbbet Ígérőknek 
újonnan haszonbérbe adatni fognak; —  az ezen 
haszonvételeket kibérleni kívánók tehát a’ 
szükséges bánatpénzei ellátva a’ fentebb k itű 
zött helyre, n ap ra , és időhatárra illendően 
m eghivatnak. Költ Somlyó-Vásárhelyen sept. 
7én 1839. Zsoldos János

uradalm i helyettesTiszttartó. 3)

E l a d ó  m a j o r s á g .
(3) Tekintetes Bács vármegyében kebelezett 
sz. kir. Zombor városában egy m ajorság, 
melly kényelm es lakóházzal és gazdasági épü
letekkel, azon fölül a’ lakóház mellett válogatott 
gyümölcs és egyéb fákkal beültetett kerttel és 
szőllővel e llá tv a , és melly a’ várostól csak 800 
ölre a’ közlegelő szélén fekszik és mind öszve 
115 városi láncz földet foglal m ag áb an ,— 
minthogy a’ tulajdonos Bács vármegyéből k i
költözni szándékozik szabid kézből eladandó.
_ Bővebb Tudósítást kérhetni Zomborban
tettes M arkovit* M iklós Táblabiró és hites 
Ügyvéd úrtól. — (3)



Coiicursus.
(2) (121)* A’ vidranyi k. vám-és harmin- 

czadhivatalnál ez ideiglenes beszedő h ivatal, 
inelly 400 ft. évi d íjja l, szabad szállással és 
150 ft. cautio letételével.1 van egybekötve, 
ürességbe jött.

A zok, kik ezen ideiglenes hivatalt el
nyerni akarják , szokott folyamodásukat a’ f. 
e. oct. 2kára meghatározott időre a’ sambori 
k. kamrai igazgatósághoz (Galicziában) be
küldeni el ne mulaszszák.

Ezen hivatal elnyerhetésére következők 
a’ feltételek: a’ harminczadi és vám hivatali 
manipulatiók ’s a* két hazai nyelv tudása ’s 
fedhetlen magaviselet; mellyről valamint az 
eddigi szolgálatjok-vagy viselt hivatalukról —  
az ezen hivatalt elnyerni akarók, bizonyítványt 
adni kötelesek. 3)

Concursus.
(2) (123). A ’ vissovai vám-és harminczad- 

hivatalnál a’ vámjegyszedő - h iva ta l, mellyel 
200 fr. évi fizetés, szabad lakás , a’ bevéte
lekből 10 pCentes járandóság és 50 frt. cau
tio van egybekötve, m egürülvén, a’ nm. m. 
k. udv. Kamra csődülést hirdet f. évi oct. 3ára.

Azok, kik ezen hivatalt óhajtanák elnyerni, 
ezen idő alatt kérelmeikkel az uj sar.deczi cs. k. 
kamrai kerület igazgatóságához járuljanak.

A’ fenérintett hivatalra m egkivántatófelté
telek ezek : a’ harm inczad-és vám hivatali m a
nipulatiók, valamint a’ két országos nyelv tu
dása, fedhetlen életm ód, mellyről valam intaz 
eddig viselt hivalokról, kötelesek bizonyítvá
nyokat előmutatni az ezen h ivatalt elnyerni 
óhajtók. 3)

schäften derselben. Leipzig  1796. 
(214 lap negyedrétben.) és

Versuch einer magyarischen 
Sprachlehre, mit einiger Hin- 
sicht auf die türkische und ande
re morgenländische Sprachen. 
Erlangen 1797. (288 lap nyol- 
czadre'tben.J

Megszerezhetők a’ H azai 's 
Külföldi Tudósítások* szerkesztő  
hivatalánál zöldkert ( Kohlba- 
cher) utczában 498. szám alatt. 
Az elsőnek ára kötetlen 1 f. 24 kr. 
az utóbbinak 1 for. pengő pénz
ben.

E B a & t l O  s z ó l ó »  A’ pesti kőbányai 
úgynevezett ö r e g h e g y e n  (Altgebürg) kelle
mes és hasznos helyen fekvő 7 x|a fertályból álló 
igen jó mivelésben lév ő , rajta egy alkalmas kis 
épülettel és igen könnyen ’s kevés költséggel al
kalmazható pincze hellyel, úgy hozzátartozó kő
bányával ellátott s z ő l ő , szabad kézből minden 
órán eladó. —  A’ megvenni kívánók bővebb 
értesítést iránta vehetnek Pesten, Z ö 1 d k e r  t 
u t c z á b a n  Cftoffibacfjert ©affe) 498 sz. alatt 
a ’ „ H a za i 's Külföldi Tudósításokcí szerkesztő 
hivatalában. 3)

Gabonaár Pest 's más vidéki városink piaczin pozsonyi 
mérője váltógarasban.

í ( l )  Néhai Beregszászi Pál
nak, a’ napkeleti nyelvek’nagy 
búvárjának’s első nyelvtudósunk
nak következő két nevezetes mun
kája:

Über die Aehnlichkeit der hun- 
garischen Sprache mit den mor
gen ländischen , nebst einer Ent- 
Wickelung der N atu r, und man
cher bisltero unbekannten Eigen-

September 17én Búza. Kétaz. Roz*. Árpa. Zab. Kuk. KöJea.
Debreczen 85 65 | 60-55 52-50 35-33 33-30 | 70-65 ] *5-60

19. Moaony 126 82 1 80 -66 85-74J 67-52 54-48 | 80-72 j —
19. Ungkvár 94 90 | 82 -78 76-72 52-48 33-30 1 80-76 __ —
19 Temesvár 85 75 | 66 __ 50----| 38---- 32— 52— —
20. tJj-Beese 100 90 85-75 40--- 1 40----| — _
20.N. Becakerek 90 75 I 65 -55 _ _ _ _ _ _ _ j 40--- i 40----| 65-60 ! 50 £ -
20. Arad 80 _ 1 65 — 60----I 40--- 40--- | 50----I — —
21. Szeged 90- 85 | 70 65 | _  ___ | 45-44 45--- I 72 — 1 65 —
21. Komárom 100 92 | 85 74 70-65 | 60-54 | 4* K3 w 00 70-65 | 87 —
21.* Baja 87 73 | 67- 60 | 60----I 51—  | 36—  | 80—  | 50—
Pesten, oet. 4én 165- 140 | 120- 105 | 100-90 I 84-80 | 64-60 | 120-105 — —

Dunavizállás: sept. 1 9 é n :6 '1 0 "  6' " ;  20án : 6' 9 "  O'''; 
2 tén  : 7 ' 1"  6" ' ;  22én ; 7 ' 4 "  O'"; 23an : 7' 1" 
6" ';  24én: 6'7 "  9 " '; 25én : 6 '  3 "  O '"; 26án: 5 '1 1 "  
3 '" ; 27én: 5' 8"  9" ' ;  2$án : 5' 7" 6"'5 29én : 5' 5" 
9 " '; 30án: 5‘ 3" 9 " ;  oct. Í jé n : 5 ' 2 "  9 '" ; 2án: 
5' o "  9 '" ;  3án: 4 ' 10" 9" '; 4én : 4 '9 "  9 '" ; 5én: 5' 
0 "  3 " '
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•Második félév.

•1 x  a n g o l . * **))
Egyik fővonás az angol charaktereben, mellyen 

nemzetének nem csupán illedelmi hanem politikai for
mái is nyugszanak , azon készségben áll, miszerint 
ő magát mindennek , ki nálánál magasb állású a’ tár
saságban , .alárendeli, de egyszersmind a' nálánál a- 
alacsonyabb rendüektől kérlelhetlen szigorúsággal 
követeli a' figyelmet, mellyet rangja, vagyona, ro
konsága , vagy csak magasb társaságokbani látoga
tásinál fogva is joga van igényleni. E’ rangsorozat 
az angolra nézve nem csak illedelmi forma, hanem 
törvény, mellyet büntetlenül egy ember sem szeg- 
het-meg, és a’ társaságban ezáltal némi fenyíték ke
letkezik, minőt—Chinán kívül—talán egy ország sem 
mutathat-föl. Nagybrittannia, e’ füstbe ’s ködbe bur
kolt sziget mindennemű érzéki ’s szellemi élvezetet 
nyújt gazdag, pazarló lakosainak; kézművesei, gyár- 
nokai, művészei, írói és statusférfiai agyon dolgoz
zák magukat, hogy a’ mindenféle elégültségben el
lankadt idegeket ismét újra fölizgassák, és mindezek 
felett még a’ gazdagság, hatalom és észtehetséggel 
kitűnőknek azon maga nemében egyetlen nyereségük 
van , hogy kevésbé szerencsés ember nem tolakodik 
hozzájok, elversengeni helyöket, mellyen nem ül
nek , hanem kedvök szerint elnyútózva egész kéje- 
lemmel nyugodhatnak.

Valami pompás egy fensőbb rendű angol
nak kedélynyugalma! Azért akarnák azt utánoz
ni a’ szárazföldön olly sokfelé kalandozó kereske
dők, gyárnokok és mészárosok, ámbár könnyebb 
angol nemest kereskedőtől, mint hadi mént szamár
tól megkülönböztetni. E’ végett pedig neki száját sem 
szükség, mint a’ német nemesnek, fölnyitnia, mert 
már az ő hallgatása’ modorában is van valami, mi 
a’ csinos világtónu férfit elárulja. *#*#) Járása , maga
tartása, pillantása, ’s még inkább zsebkendője, csiz
mái és keztyűi magasb születésű férfira mutatnak. 
Angol szerencsefiak tehát legfölebb német vendég
lőket ’s kisebb udvarbeli szertartásmestereket ámít
hatnak-el , otthon akármellyik cseléd meg tudja őket 
különböztetni a’ született nemestől.

Ezen elkülönzés, a’ nélkül hogy irigységet vagy 
féltékenységet keltene, annyira szokásává lett min-

*) Kivonatok „Sittenbuch Englands“ közelebb megjelenen
dő mankóból.

* * )  L a d y  B u r y  „Lőve“ c/.imü regényében állítja, 
hogy magasb születésű hölgynek, ha rongyokba vol
na is öltözve, csak mutatnia kell m agát, ’s alsóbb 
rendű asszonyok azonnal mély tisztelettel vouulnak- 
vissza előle..

den osztálybeli angoloknak, hogy a’ társaság’ áíalá- 
nos összevegyülését az alsó sőt legalsóbb osztályok 
is, minta’ fensőbbek, el nem szenvedhetnék. Szabad
ságot ’s mozgást mindenik angol caak saját körében 
keres; ezen túlhágni, csak gőgtől izgatott eszüeknek jut 
eszébe, lealázás senkinek. Ezáltalmind a’ társaság’ mind 
a’politika egynemüvé’s tartóssá leszen,’s mint Franczia- 
országban, a’ termekben ’s kamrákban, nem kevereg 
minden össze-vissza , ’s könnyen megfoghatni, a’ 
nagy statusgépet miért igazgathatja legnagyobb nyu
galommal ’s kéjelemmel egy, főleg születésen és csa
ládi tekinteten alapúló kis nemzeti gyülekezet, míg 
ajtaja előtt az alsó osztályokból folyvást milliók lár
máznak.

Franczia- ’s Németországban az angolokat e- 
gészen másképen képzelik, mint a' miilyenek va
lósággal. Professoraink, ó szabású polgárink ’s nép- 
képviselőink például, ha kezökbe hírlapot vesznek, 
’s abban angol kézműves egyesületek, népgyülések 
és átalános választásszabadságérti kérelmekről ol
vasnak , azt gondolják, hogy ezek már az alkotvány’ 
felforgatására, ’s a’ dolgozó osztályoknak az előkelő 
rendüekkel egyenlővé tételére irányozvák, holott az 
illy nyilványos ünnepélyeknek—miket egyedül enged- 
meg az angol főegyház—szerény vezérei csak poun- 
dok, shillingek, pencek, farthingokat, azaz valami 
anyagi érdeket, p.o. adó, gyűlölt egyedár, tizedek 
eltörlesztését vagy szegényi törvényt forgatják elmé
jükben , ’s kitűzött czélukon túl csak szavakkal is 
ritkán csaponganak. És éppen azért, mivel megha
tározottat , elérhetőt akarnak, ’s érdekeik különféle- 
sége által egymás közt meg nem hasonlanak, több
nyire el is érik azokat, míg más országokban egész 
alkotványok nyeretnek-meg egyszerre, hogy aztán 
külön pontokban ismét elvesszenek.

A’ politikával éppen úgy vannak az angolok , 
mint a’ vallással. Köztük is találkoznak ugyan sza- 
badszellemüek, csúfolódók ’s úgynevezett philosophok; 
de vasárnap ezek is rendesen elmennek az egyházba, 
’s lorddal találkozván éppen népgyülésből jövő radi- 
ealis, kalapját egész tisztelettel leveszi. Igen hibá
zik , ki azt véli, hogy az angol polgár haragra lob
ban , ha a’ mellette elkocsizó gazdag nemes szemé
be veri a’ port. „There goes Mylord Thunderclap y 
gondolja magában, who is a clear advantage of twen
ty thousand pounds a year to the tradespeople,“# )— 
vagy „What a beautiful creature Lady Littleheart 
i s ! no wonder Lord Littleheart indugles her in the

# )  Ne, itt kocBizik Mylord Menydörgő, ki évenkiat
2 0 ,0 0 0  fontot hoz a’ nép közt forgásba«
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most extravagant fashions! She is worth five thou
sand pounds to the Milliner alone,—and wears nothing 
but British manufactures.“ *) Angol kalmár igy be
szel nemeseivel gondolatiban, es vasárnap egyházba 
menven , hálát ad istenének , hogy még egy Mylord 
Menydörgő  és egy Lady A issztr  létez.

Egyébiránt igen csalatkoznék, ki azt hinné, 
hogy kalmár’ vagy kereskedő’ személye örökre ki 
van zárva a’ magasb társaságokból. Választó falat 
közte csak rangja ’s a’ környület von, hogy kalmár 
és üres kézzel áll boltjában. De mihelyt annyit szer
zett magának, hogy kereskedésével már fölhagy
hat és fehér keztyűket viselhet, ha különben mi* 
veit ember, a’ társaságban többé nem talál ellen
zésre* Ekép változott környületek között a’ ki
rálynál is bemutattathatik, sőt fejdelme’ drawing- 
room-áhozis kaphat meghivást; csakhogy magától 
értődik, hogy férfi egyszerre ’s egy időben társaság’ 
tagja és müipar-űző nem lehet, mert különben meg
zavartatnék a’ rend , mellytől az angolok nyilványos 
és magányos életök’ gyarapultat elválhatlannak 
tartják. £Allg. Zeit.J

Gözltajózás a» éjszaka mer ikai egyesült 
statusokban.

Fulton , egy éjszakamerikai, a’ gőzhajózás’ 
feltalálója, 1807ben a’ legelső gőzhajót ereszté a’ 
Hudson folyamra , rendszeres járások végett Uj-York 
’s Albany közt. E 145 angol mérföldnyi tér ak
kor 33 óra alatt járatott be. E’ siker’ következése 
volt, hogy azóta mind több és több gőzhajó építtetett 
Ejszakamerikában. Addig az Ohion és Missisippin 
részint vitorlás, részint evezős vagy rudas bárkák 
jártak , miilyen az utat Cincinnatiból Ujorleansba 
(1600 angol mérföld) lefelé 5 hét, fölfelé 80—90 
nap alatt te tte, ’s lefelé ugyan 9 , fölfelé pedig 24 
— 32 emberre vala szüksége. 1811 ben martiusban bo
csáttatott az Ohio mellett Pittsburgban Fulton) alial 
készített „Ujorleans“  nevű gőzhajó vizre’s utait Nat
chez és Ujorleans közt ugyanazon év’ decemberében 
kezdette-meg. E’ 300 angol mérföldnyi utat a’ gőzös 
lefelé 3 ,  fölfelé 7—8 nap alatt tette-meg : évenkint 
azonban csak 13 utat tett föl- ’s ugyanannyit lefelé; 
egy-egy utas lefelé 18, fölfelé 25 dollárt fizetett. Ful
ton még több más gőzhajót is épített honában, mire 
Európába utazott, hogy találmányát itt is gyakorolja; 
de Angliában sehol sem talált gyámolítást, ’s mi-

Még is csak pompás egy teremtmény Mylady Kis- 
szív ! Mi csoda, ha Mylord Kisszív mindig a’ leg- 
pazarabb divatot eugedi-meg neki! csak a ’ divatá
ru d é  is 5 0 0 0  font készpénzt kap tőle évenkint,— 
és uem visel mást, mint csupán angol készitmé- 
nyékét.

dőn Francziaországban ajánlá a’ gőzhajózást, kine
vettetek ; maga Napoleon kalandornak nyilatkoztató 
őt. Olly nagy volt akkor Angliában ’s egész Euró
pában az amerikai találmányok, vagyis inkább a’ 
gőzerőnek csak egy uj alkalmazása elleni balitélet, 
hogy öt egész év kivántatott annak legyőzésére, mert 
csak lS12ben építette B ell Glasgowban (Scotiában) 
az első gőzhajót. Most már lassankint Európában is 
divatba jött a’ gőzhajózás, de mind ez óráig még se
hol sem terjedett az ki annyira, mint az éjszakame
rikai egyesült statusokban. 1817beli május 6kán in
dult el az első gőzös „Entreprise“ Ujorleansból a’ 
Missisippin és Ohion felfelé, ’s huszonötöd napra ,
u.m. május’ 30kán, megérkezett Louisvillebe, hol, 
mivel eddig ezen út a’ szokott hajókon szinte három 
hónapig tartott, a’ lakosok annyira el voltak az ö- 
römtől ragadtatva, hogy S/treve kapitányt diadal
menettel vezeték a’ város’ utczáin keresztül ’s tisz
teletére nyilványos ebédet rendeltek. Innentul a’ nyu
gati és délnyugati vizeken mindinkább szaporodtak 
a’ gőzhajók, ’s számuk 1834ben234et tett, de már 
1838ban 400ig emelkedett. 1831ben a’ louisvillei 
és portlandi csatornán Kentucky statusban 406 gőzhajó 
’s 421 lapos bárka mutatkozott, ossz. 76,323 tonna te
herrel; 183 7en ugyanazon csatornán 501 gőzös és csak 
165 bárka járt-kelt, összesen 242.374 tonna terhü- 
ek. 1818ban indult ki a’ legelső gőzös az éjszak
nyugati nagy tavakra; 1835ben már 25 gőzös já r
ta azokat, 1838ban pedig 70.—Az 1834dik évben 
88 uj gőzös építtetett az egyesült statusokban ; de há
rom évvel későbben, u. m. 1837ben, már 134.— 
Legnagyobb gőzhajóműhelyek vannak Ujyorkban, 
Philadelphiában és Baltimoreban; továbbá Lousville- 
ben, Ujalbanyban, Cincinnatiban és Pittsburgban. 
Összesen a’ múlt 183Sdik év’ nyarán nem kevesebb 
mint 800 gőzös szeldelte a’ habokat az éjszakameri
kai egyesült statusokban, mellyek közül aránylag 
legtöbb esik Uj-York statusra, u. m. 130.—A’ ten
gerpartvidéki gőzhajózás tetemesen csökkent ugyan 
a’ vasutak által, mellyek a’ szárazon, szinte ezen 
partok’ irányában, huzattak, 's ha egyszer a’ vasu
tak’ hálózata be leszen fejezve, csaknem egészen 
meg is szünend; de annál inkább emelkedik napon
kint a’ gőzhajózás a’ folyamokon, ’s tökéletesedése az 
utóbbi két-három év alatt annyira ment, az evezős 
és vitorlás naszádok’ haználatát annyira kiszorította, 
hogy jelenleg nem csak minden kereskedőáru kivétel 
nélkül, hanem csaknem minden élelemszer is , u. m. 
gabona, kukoricza, liszt, hús ’stb , mind fel- mind 
lefelé gőzösön szálíttatik. A’ vitelbér közel ugyan
annyi , mint a’ vitorlás vagy evezős hajókon, de a’ 
jószág sokkal hamarabb érkezik rendeltetése’ helyé
re; ’s igy kevesebbé is van a’ romlásnak kitéve, mint 
ama’ lassú járatú hajókon. Azonban ennél még többre
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is mentek. Az Ohio’ videkin most kőszénre! visznek 
Cincinnatiba, 230 angol mérföldnyire, gőzösökön viz- 
mentiben; vagyis inkább a’ gőzösök aladságba ve
szik a’ kőszénnel rakott bárkákat, ’s igy leviszik 
azokat a’ vizen, föl pedig az üres bárkákkal mennek, 
mivel igy ezen olcsó szernek szállítása is kevesebbe 
kerül mint más módon. Igaz, hogy e’ feltűnő ered
ményhez nem keveset tesz a’ más hajókoni evezők
nek, kormányosoknak ’s mindennemű munkásoknak 
igen magas napi bére; de hiszen egy gőzhajói sze- 
személyzet’ tartása is igen sokba kerül, úgy hogy 
valóban csupán a’ hajó’ és erőmüvei’ építésében ’s 
a’ gőz’ alkalmazásában nyert tökéletesedésnek, va
lamint általában a’ gőzhajózás’ jobb elrendezésének 
kell tulajdonítani azt, hogy Éjszakamerikában olly 
eredményekhez jutottak, mellyeket még eddig sem 
Angliában sem máshol Európában nem értek-el. E- 
zenkivül méltán dicsekeszuek az amerikaiak, hogy 
a1 földtekének nincs országa több, melly a’ hajóz
ható folyóknak olly rendszerével bírna, mint nálok 
a’ déli ’s délnyugati statusok; és állítják, hogy 
a’ Missisippi és az Ohio’ hossza, ide véve a’ Mis- 
sisippibe ömlő többi folyamokét, a’ gőzhajók által 
árható 100,000 angol mérföldnyi (vagyis több mint 

J20,000 német mföldnyi) tért tesz. Nem akarok u- 
gyan jót állani e’ számért; de egyedül a’ Missisip
pi , Ujorleanstól a’ szélesség’ 30° alatt, a’ st-an- 
thonyi viz-esésekig a’ szélesség* 50° alatt, 2100 
angol mérföldnyire járatik gőzhajóktól, ’s az e’ fo
lyamba ömlő, szinte gőzhajóktól járt kisebb folyók’ 
száma valóban olly nagy, hogy az európai, ki a’ 
ini rövid gőzhajói utainkhoz szokott, csupán saját 
látása és tapasztalása után győződhetik meg az itte- 
ni hajózási rendszer’ roppantságáról. Naponkint leg
alább 4 — 5 gőzös indul Ujorleansból Pittsburgba, a’ 
mi onnan 2000 mérföldnél távolabbra fekszik, s 
ugyanannyi gőzös érkezik naponkint Pittsburgból Or- 
leansba. Ezen ut tehát 400 német mérföldnél többet 
tesz ? vagyis az Anglia és Ujyork közöltinek két 
harmadát, ’s itt mégis egészen szokott, minden
napi dolognak tekintetik, mellyhez senki sem tesz 
többet néhány órai készületnél.—(Gerstner W Zeit.)

Hokonszenvi szer a z  orbancz ellen.
Mintegy 23 éves koromtól fogva , legalább is 

15 évig, minden évben három-négyszer is kiütött ar- 
czomon az orbáncznak egy rósz neme. Csak egy
szer kellett kimennem nedves hideg vagy metsző 
szeles időben, "s bizonyos leheték felőle, hogy este 
lefekvés után nehány órával iszonyú fájdalmak közt 
fogok fölébredni. Ekkor aztán rendszerint két három 
hétig, szoros diaeta mellett, szobában kellett marad
nom , ’s míg bőröm egészen le nem hámlott és ismét 
meg nem ujult, borotvával arczomat nem is érinthet

tem. lS34ki december közepén szinte e’ bajban sin* 
lődtem. Akkor meglátogatott egy öreg polgár. Sze- 
meiből olvastam, hogy valami fekszik szivén. Vég- 
re csakugyan megszólalt. Hozzám, mondá, csak a- 
zért jö tt, mivel tovább már nem nézheti szenyvédé
semet; ifjabb éveiben ő is sokat szenyvedett az or- 
báncztól, de már régóta egészen megszabadult tőle; 
a’ szert,melly rajta segitett,örömest megmondaná nekem, 
de attól tart hogy őt kinevetem, mivel a tanult urak 
illyesmire nem hallgatnak. Hajótörést szenyvedett szal
maszál után is kapkodik, ’s én miért ne unszoltam volna 
őt a’ szer’ megnevezésére?Erre a’jó ember zsebébe nyúlt 
’s vad gesztenyét vőn-ki belőle, határozottan állít
ván, hogy míg illy vad gesztenyét hordok magam
nál, bajom soha többé vissza nem fog jőni. Lehellen 
volt magamat megtartóztatni a’ nevetéstől. Mégis, 
hogy a’ jó embert meg ne sértsem , a’ gesztenyét 
zsebembe tettem , tanácsát követni Ígérvén. Meggyó
gyulásom után, ha mellényt változtattam, vagy zse
bemet kiürítettem , a’ gesztenye mindig csak velem 
vándorlott, mi legkisebb alkalmatlanságomra sem volt. 
És valóban segített-ez, kérdezik talán némellyek? 
A‘ legszigorúbb igazságnál fogva bizonyíthatom, hogy 
1834ki december’ közepe, és így csaknem öt év óta 
e’ mai napig legkevésbé sem tért-vissza a’ baj, pe
dig megszokott életmódomon semmit sem változtat
tam. Még azt is meg kell jegyeznem, miszerint uj
jaimban olly köszvényes fájdalmakat szenyvedtem ez
előtt, hogy tollat hetekig nem vehettem kezem
be ; azóta ezek is egészen megszűntek. Nevessen a’ 
kinek tetszik, a’ kik pedig hasonló bajjal kínlódnak 
legalább ujságvágyból próbálják-meg az említett szert. 
Egy evang. lelkész. ( G. Bl.J

Mehetned Ali’ csnláda .
Mehetned A li családéról hírlapokban követke

ző életírati adatok olvashatók: Mehetned A li , e- 
gyiptomi alkirály, 71 éves, legidősb fia Ibrahim  
48 , második fia Said  B e j  20 , harmadik Hussein 
Betj 17 , negyedik Ali Bey 15 éves. Mehetned’ 
unokái ’s Ibrahim  fiai ezek : M ahmud Betj 18, 
) lusta  Betj 13 , Izm áéi Betj 12 éves. Ezeken kí
vül van még az alkirálynak megholt fia, Toussum 
basától egy unokája, a’ 36 éves Abbas basa, kai
rói kormányzó. Unokaöcsei is számosak az alkirály
nak: Ac hi net basa 36, Ibrahim  basa 34, Hussein 
basa 43 éves ’s mind vezérek a’ hadseiegnél, She
r i f f  basa syriai kormányzó 43, Izm áéi B ej vezér 
’s Ibrahim  basa’ veje 3 3 , Hussein B ej 38, Ali 
B e j  18 évesek. Achmet basának két fia van: M e
hetned B e j  16, és Ibrahim  B e j  13 évesek. Said  
B e j , Ibrahim  basa’ testvére fog hihetőleg atyja, 
Mehetned? halála után kormányra lépni, mert Ibra
him  veszélyes bajban szenved. Said B e j cserkesz
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nőtől születeti, fcíő ráyrtiínf egyetlen fiára nagy gondot 
fo rd íto tt. Oktatást európai tanítóktól,többek \&ri\Kónig  
professoFtól vön, francziaul es angolul ért, es különö
sen vonzódik  a’ francziákhoz. Magaviseletében sze
lídséget es jóakaratát dicsérik. Hussein Iletj, 3 le 
helned'1 harmadik fia pedig meg bátyjánál is több 
vonzalmat mutat a’ tudományok iránt; de meg kevés 
alkalom nyílt szíve’ ’s szelleme’ tulajdonságinak meg
ítélésére. Ibrahim  és megholt testvérei, Izm ail és 
Toussum , köztudomás szerint M ehetned  fiai ugyan, 
de olly anyától, ki akkor még más férfi’ neje volt.

Ibrahim  basa igen vidor kedélyű; csaknem egy 
folytában nevet mindig. A’ frankokat szereti; lega
lább barátsága’jeleivel áraszfja-el őket* Alapos ha
di ismeretekkel nem bír, ’s jól értesültek hadi sze
rencséjét főleg a’ franczia hitehagyott Selves ezre
desnek , Soliman basának tulajdonítják , kinek ma
ga Mehetned A li is elsőséget ad. Ibrahim ot mind- 
azáltal lélekéberség, a’ környületek okos’ használa
ta , és személyes bátorság tüntetik-ki. Csatákban leg
elői vezérkedve, jelenlétével buzdítja a’ katonát, ki
hez őt költsönüs szeretet’ kötele kapcsolja. E’ köte
léket azonban még sem tudhatá a’ vezér olly szoros
ra fíizni, hogy az arabot magasb tisztségekre merné 
emelni, mellyek folyvást törökök vagy külföldiek
kel vannak megrakva. Egyik táborozásakor sok ka
tona megholt szomjúságban , ’s miután sikerült neki 
e’ kerűlhetlen életszert föltalálni, mellyet, ha hiány
zik , éppen úgy becsülnek az emberek, mint nagy 
bőségében átkoznak, a’ megmaradt katonáknak ő ma
ga nyútá az enyhülés’ italát. Alexandriában egykor 
iszony ú vihar támadt ’s egy ott horgonyzó fregát nagy 
veszélyben forgott. Kapitánya látván, hogy a’ révto
rokban el kell sülyednie, a’ kikötőbe evezett. Ib ra 
him  őt magához hívatá, ’s először is szemére vet
vén , hogy parancs nélkül távozott-el kijelölt helyé
ről , még azt adá hozzá, hogy magát a’ hajótörés
nek ’s életveszélynek is ki kellett volna tenni, azu
tán pedig saját kezével ütötte-le fejét a’ tisztnek. Sy- 
riában egy angol különös szép puskát mutatott neki. 
Ibrahim  próbára akará tenni jósagát; meglölteté ’s 
egy arabot, ki éppen a’ ház előtt ment-el, minden 
gondolkozás nélkül czélbe vön. Puff! a’ szerencsét
len halva rogyott-össze, ’s a’ basa nem késék a’ 
fegyvert dicsérni.

Egyveleg.
U j t a l á lm á n y o k .  Leeds M er curtj angol 

hírlap egy uj találmányról, t. i. fonás és szövés nél
kü li posztókésziiésről, tudósít. Korunk számos rend
kívüli ’s csodálatra méltó találmányi közé számítható, 
úgy mond, egy legújabban feltalált gépelyis, melly 
által gyapjúból akár széles akár keskeny posztó ké
szítetik minden fonás és szövés nélkül, ’s mi az illy 
nemű próbaposztók’ megvizsgálása után, ismerve vi

dékünk’ e’ legfőbb gyártási czikkelyét, bizton álhV 
hatjuk , hogy ezen új gyártásmód az eddig szokásban 
volt fonás és szövés általi posztókészítés’ módját nem 
sokára ki fogja szorítani. Ezen gépelyek mind ná
lunk , mind más gyárvidékeken kizáró szabadalommal 
vannak ellátva. Feltalálójok északamerikai, ki bizton 
remélheti, hogy kiváltságának eladása által tetemes 
vagyonhoz jutand. Már is az illy módon készült posz
tóból próbák adattak, a’ gépek rajzaival együtt, ne
hány első kereskedőink ’s gyárnokinknak, és ők 
egyezőleg úgy vélekedtek, hogy e’ gépely középfi- 
nom posztó készítésére, melly sok erősséget ’s tar
tósságot kíván, tagadhatlanul igen alkalmas. Ha a’ 
kiváltság’ tulajdonosinak reménye, legalább nagy ré
szint teljesedik, akkor a ’ kézi ’s erőműi munkakimé- 
let és időnyereség tetemes leend. Már lépések is te
tettek e’ gépelynek szárazföldi vetélytársinknál meg- 
honositására. Londonban t. i. tizenegy úr egyesülve, 
a’ kiváltságtulajdonosoknál, 5Q00ft.stg. letétele mel
lett , egy gépelyt rendelt-meg, ’s azzal, mihelyt el
készül , egy hónapig próbák tetetnek, ’s ha ezek’ 
sikerével meg lesznek elégedve, 20,000 ft. stget.fi- 
zetnek-le a’ szabadalomjogért Belgiumban, ’s ott e’ 
gyártásmód nagyban fog űzetni. Az egyszerű, ’s 600 
ft. stgnél többé nem kerülő gépely 24 óra alatt képes 
600 yard (rőf), egy yard széles posztót készíteni.

Légtől ha jto tt kocsik. Jövő nov. első napjá
tól a’ bristol-birminghami vasúton nem gőz, hanem lég
erőmű által vonatnak a’ kocsik, és pedig sokkal sebe
sebben mint eddig. Tüzelőre e’ szerint nem lesz 
szükség ezután , füst és hamu elmaradnak, a’ katlan 
ki nem ég a’ gőzösökön, meleg nem izzasztja az e- 
rőművel bánókat, és így a’gőzhajó társaság helyett 
léghajózó egyesület jövend létre.

A’ Journal des Débats e’ fontos tartalmú hírt 
közli: ,,A’ franczia répaczukor-termesztők minden 
veszélytől mentiek. A’ czukorrépa nem sokára dia
dalmasabban fog ezentúl fölemelkedni, mint eddig. 
Északi Francziaország’ lakosai répaczukrot többé nem 
készitenek; mert ők olly fölfedezést tettek, miszerint 
a’ czukorrépa nedvből, ha szeszes forrásba engedik 
átmenni, ollyan bor áll-elő, melly minőségre a’ leg
jobb délszaki borokat is felülmúlja. Czukorrépa fog- 
lalja-el helyét a’ szőlőtőknek. Leduc úr, artresimai- 
r e , feje azon társaságnak, melly e fölfedezést 
Francziaország’ északi vidékének új nemzeti iparágá
vá emelendi.

A’ Hasznos Mulatságokban láttam minapában, 
hogy a’ mostan divatozó vizzelgyógyítást, Hydropa- 
thiának nevezték. Mivel pedig Pathia betegséget 
tesz, ez a’ nevezet annyit tenne, mint vizibetegség. Job
baknak vélem tehát a1 következendő nevezeteket: 
Hydriatria, vagy Psychrolusia.

I)r . Kováts M ihált/ in. p.
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•Angol- m agyar gabnakereskedés.
Most, midőn az aratás* eredménye eránti mos

toha kinézetek Nagybritannia’ több vidékein élénk 
aggodalmat keltettek ’s a’ gabnatörvények’ változta
tására eleve készült mozgásnak nagyobb nyomóssá- 
got adnak, egy valaki a' M. Chroniclében, kinek 
hosszasb tartózkodása alatt a* szárazföldön elég al- , 
kalma volt megismerkedni a* kereskedési és műi pari 
viszonyokkal, azon nagy hasznokról értekezik, mel- 
lyeket a’ Nagybritannia és Ausztria közti új kereske
dési szerződés főleg gabnakivitel’ tekintetében is 
nyúthat.

Ámbár, ttgy mond, az aratás kedvezően ütött- 
ki a’ szárazföld’ valamennyi részében, mégis Nagy
britannia, a’ lázas fölzajdulás után, mellyel az ár’hir
telen felszökkenése tavaly ébresztett Europa’ gabna- 
termő országiban, hol ezáltal sokan terjedelmes nye- 
rzszkedésre ingereltettek, a’ gabna rendkívül nagy szű
ke mellett nem számolhat a’ szokott forrásokra, hon
nan a’ szálítás történik. Az olasz, hollandi ’s belga 
kikötők a’ megettök fekvő vidékekről csak igen ke
vés gabnamennyiséggel vannak ellátva kivitelre, ’s 
sürgető esetben Danczigból és Odessából kell hozat- 
niok. Csak Trieszt és Fiume szenyvednek kivételt. \ 
Fiume kikötője mintegy 15 mtföldnyire fekszik egy ha
józható folyamtól, melly azt Europa’ egyik legtermé
kenyebb országával, Magyarországgal köti-össze. Er 
két pont között két igen derék országút van, ’s Fi
ume és Trieszt, Danczig és Odessa felett még azon 
elsőbbséggel is b ír, hogy mindkettő közel fekszik a’ 
vidékhez, honnan szállítmányaik jőnek, melly kör* 
nyület által kikerültetik a z , hogy e’ kikötőkben a’ 
gabnaárra befolyással legyen a’ szálítás a’ gabnake- 
reskedők’ részéről, miután, ha hirtelen kerestetnék 
gabona, a’ partokhoz tetemes mennyiség szálííatha- 
tik. Danczigban a’ közelebbi tiz év alatti gabnaár’ 
jegyzékeiből kiviláglik, hogy ott nagy ingadozások 
történtek az árban, jóllehet az a* felső Viszló ’s eb
be ömlő folyamok] melletti vásárokon alig szenvedett 
változást.

A’ Tisza tnelléki síkságokon a’ gabnakereske- 
dést mostani állapotában többnyire maga űzi a’ föld- 
mívelő. E’ síkságok’ déli része, a’ Tisza és Duna 
kozott, alkotja a’ bánságot, mellynek jó földe, gab- 
namívelésre igen kedvező éghajlat alatt, jeles és 
Angliában is becsült búzát terem.De a’ gabna’ csekély 
kelete miatt e’ síkságok’ nagy része juhlegelőkké vál
toztatott ; ha mindazaltal folyvásti gabnakivitel létesül
ne , az ausztriai birodalomnak csak e’ része is képes 
Volna Nagybritannia egész gabnaszükségét kielégítni. 
Jelen környületek között Nagybritanniára nézve an

nál fontosabb e’ bőségforrás, mivel kész mennyisé
geket juttathat a* partokhoz, mielőtt a’ tél elzárná 
a’ közlekedést, ’s kikötőkkel van kapcsolatban, 
mellyek egész éven át nyitva állanak. Nyugotra a’ 
Duna ’s Dráva között is fekszik még egy más, nem 
olly terjedt, de szinte termékeny síkság.

E’ síkságoknak a’ hajózható folyamok két ki
menetelt nyitnak, egyet a’ Dunán Galacz felé, mást a’ 
Dunába ömlő Száván, melly hajózható egész Horvát
ország’ belsejéig, honnan a’ szárazon kéjelmes út 
vonul az adriai tengerhez. Galacz, mellyel a’ Duna- 
torkolatnál megtelepült oroszok’ fenyegetőző beavat, 
kozása ellen a' majlandi szerződés biztosít, csaknem 
egész éven át nyitva áll; de az adriai tenger’ kikö
tőihez is szintúgy elmehetni, ’s azon elsőbbségük van, 
hogy az út hozzájok rövidebb, ’s következőleg a’ 
viteibér csekélyebb. Azt sem kell mellőzni, milly ked
vező fekvésüek e’ kikötők azon esetre, ha a’ kör
nyületek’ ellenséges bonyolodása a’ dardanellákat el
zárná a’ britt kereskedés előtt.

De e’ kikötők’ fekvését Angliára nézve külö
nösen hajózható folyókkali kapcsolatuk teszi fontos
sá. Hamar beálló tél elzárhatja a’ balti tengert, mi
előtt Nagybritanniában az aratás’ eredménye tudatnék , 
és ha ez nem kedvezőén ütne-ki, akkor meggátoltat
nék a’ bevitel, melly a’ nyerészkedést a’ britt vá
sárokon korlátozni ’s aggodalmakat eloszlatni képes 
volna. Hasonló zajongások támadnának , ha tavasz
kor a’ hoszas fagy Nagybritanniában elfogyasztaná 
a" kész mennyiségeket. Végül egy háború Oroszor
szággal a’ britt hajókat kizárná az orosz kikötőkből, 
mellyek sovány években legnagyobb segélyt nyútot- 
tak. Mindez esetekben az Ausztriával kötött szerző
dés kisegíti Nagybritanniát szorultságából.

A’ Tisza, melly alsó Magyarország’ termékeny 
síkságait öntözi, csaknem egész hosszában hajózha
tó , ’s felső része a’ keleti Kárpátok’ allyán foly-le, 
mellyek Magyarországot Gálicziától választják-el E’ 
hegyet jó utak szeldelik-át különböző pontokon, 
’s a’ termékeny Galiczia, szükség esetében, ösz- 
szeköttethetnék a’ Tiszával ’s Dunával, és ez 
utón vitethetnék - ki a’ P o d o l i a ’ sikságin ter
mő szép búza. S try  Galicziában csak annyira van 
Danzigtól, mintáz adriai tengertől, azon különbség
gel, hogy az egyik út egészen ausztriai földön, a’ 
másik pedig a’ keleti tengerhez, ámbár Jaroslavvtól le
felé vízen történik a’ közlekedés , orosz és porosz 
birtokon vezet keresztül. A’ Kárpátokon átvivő út 
nem hosszabb annál, mellyen a’ podoliai gabna me
gyen Jaroslawba, innen Danzigba hajókon szálítafan- 
dö, ’s mindig járják a’ parasztok, kik. Magyarország’
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északkeleti hegyvidékeit lengyel gabnával látják-el. 
A’ Tiszán inár régóta szabályszerű hajózás áll-fen, 
a’ kormány északi Magyarországból a’ Duna, Száva 
és Dráva melléki raktárakba ezen szálítatja le a’ sót, 
és így már Lengyelország ’s az adriai tenger közt 
teljes összeköttetés létez, melly Nagybritannia’ javá
ra rögtön használtathatnék.

Azonban illy nemű vállalatoknál különösen a’ 
kömyületre kell fígyelmezni, hogy a’ britt bevitel
vámtól függő gabnakereskedés’ sajátszerü tulajdonsága 
mellett, melly csak hosszú időközökben, akkor pe
dig nevezetes mennyiségben áll-elő, sehol sincs olly 
jól rendezve a’ közlekedés, hogy tetemes mellék- 
költségekre ne volna szükség, ha nagyobb mennyi
ségű szálitás kivántatik. E’ rövidségen nagy részben 
lehetne az által segíteni, ha a’ vevő egyenesen a’ 
földtnívelőhöz , nem pedig a’ kikötői piaczok’ tőzsé- 
reihez fordulna, a’ folyókon szálítást ’s Angliába 
küldést pedig adandó alkalomhoz képest hagyná esz
közöltetni. Illy vásárlásokat kora ősszel kellene ten
ni , és ha távolabb tartományokban volna szükség vá
sáriam , téli hó előtt még jeles mennyiség hozathat
nék át a’ Kárpátokon. A’ Tiszánál Szolnok és Sze
ged , a’ Dunánál Pétervárad és Újvidék, a’ Szává
nál Sziszek szolgálnának rakhelyekül. E’ mellett még 
fontolóra vevén a’ temérdek segédeszközöket, mik
re talál Nagybritannia Európának egy olly részében, 
hol a’ gyér népesség mellet kézmíívek’ keletkezésé
re még sokáig nem gondolhatni, igen óhajtható vol
na összebeszélni britt kézmüárúknak amaz országok’ 
termékeivel kicserélése iránt. Ha e’ közlekedést ill«'- 
leg használni akarnák, úgy nem csak gabna’, hanem 
épületfa’ és mindenféle ásványok’ tekintetében füg
getlen lenne Oroszországtól Nagybritannia , mig ken
der és faggyú is ezen az utón hozathatnék Moldva ’s 
Oláhországból és az északi török tartományokból, ’s 
minthogy e’ közlekedés által minden néposztályok ál- 
lapotja tetemesen javíttatnék , a’ kézműárúk’ keleté
nek is szerfelett nevekedni kellene.

Nem lehet arról kétség, hogy Ausztria , melly- 
nek kormánya első nyilatkozék barátságosan, mikor 
Nagybritannia szabadelvűbb kereskedési politikát a- 
jánlott Európának, örülni fogna, ha britt tőkepénz 
és britt vállalkozási szellem gazdag tartományai felé 
fordulnának. Itt olly mező nyílnék, melly egészen 
más hasznokat igér, mint Poroszországtól ’s a’ német 
vámegyesületiől bármilly környületek közt várni lehet
ne ; mert hogy a’ munkás Dr. Bo w r in g  *) vala
mi fontos engedményt nyerhessen , teljességgel nem

*) Dr. Bowringot, nyelvünknek is avatottját, az angol 
kormány többször kőidé kereskedési megbízásokkal 
Parisba, Egyiptomba, Törökországba, legközelebb 
Berlinbe a' német vámegyesület gyűlésére.

remélhető. Németország’ nagy részének kevésbé ter
mékeny földe, a’ természettől áldotfabb vidékek’ tö
mött népessége, lehetlenné tevék Europa’ e’ részeiből 
Angliába szűk aratás’ esetére nagyobb mennyiségek’ 
szálítását. A’ Rajna, Majna, Elbe és Odera mellé
ki termékenyebb országokban éppen olly tömött a’ 
népesség, mint Anglia’ legnépesebb vidékein. Ezen 
országokban a’ kézmívek’ inkább szükség’, mint po
litikától adatott ösztön’ eredményei, mint az ezen or
szágok’ eszközei ’s termékeihez alkalmazott vállala
tok’ sikere mutatja. Magas védvámok által igen is 
messzire vihetni a’ kézműi nyerészkedést; azonban 
nem remélhető, hogy Poroszország, politikája’ irá
nyát tekintve, egy könnyen fölhagyjon kinézeteivel, 
mellyek’ földerítésében statusférfíai olly sokáig és szor
galommal fontolgatók valónak. Ausztria sokkal sza
badelvűbb volt a’ brittek eránti viseletében. A’ maj- 
landi szerződés nem csak e’ nagy birodalmat nyitá- 
meg a’ britt kereskedésnek, hanem Moldvát és Oláh- 
országot is járhatóbbá tévé, ’s ez egyetlen tettel az 
orosz határ nyűgöt felé mostani állásában változhat 
lanul megállapítatott. Oroszországgal történhető há
ború esetében az ezen országok által nyútott segéd
eszközök’ helyes használatától függne a’ harcz' gyors 
kimenetele vagy késiéit eldöntése , és ama’ két fej- 
delemség nem helytelenül mondathatnék a’ dardanellák’ 
tulajdonit épi kulcsainak.

Eddig a’ M. Chronicle’ értekezóje. Egész terje
delmében felfogó ő honunk’ fontosságát Angliára 
nézve mind kereskedési, mind politikai tekintetben; 
kifejté az angol-ausztriai kereskedési szerződés’nagy 
használt mind a’ két statust a nézve; azonban hogy 
e’ szerződés az ausztriai birodalom minden tartomá
nyai között Magyarországra lenne legáldáshozóbb, 
csak azon körülményből is némi bizonyossággal kö
vetkeztethetni, hogy e’ szerződés’ keletkezte óta az 
angol lapok a’ többi tartományok közt főleg honun
kat vevék kereskedési szemléletek’ tárgyául ’s álta
lában gyakrabban emlegetik, mint eddig. Most a’ 
gabnakereskedés, mint az első életszükséget fedező, 
vonja ide az angolok’ figyelmét. Angliával létesíten
dő kereskedésünkre ez által tetetnék-meg mintegy az 
első lépés, mellyet a’ kereskedés’ több ágai mulhat- 
lauul követnének; kis idő múlva kereskedésünk 
egészen más, kedvezőbb irányt fogna venni. Az érte
kező jól ismeri honunk’ helyzetét; csak az a’ kér
dés: valyon megelégednének-e az angolok mostani 
tökéletlen, lassú ’s nem egészen biztos szálítási esz-, 
közeinkkel ? Nehezen. Minden esetre itt az ideje, 
hogy folyóink’ ezéiszerü szabályozásával gyors és biztos 
hajózást létesítsünk’s a’szárazon utak’ készítése által 
a’ könnyebb szálítást siettessük. Nagy munka ugyan 
e z , mellyet csak összesített országos erő birhat-meg; > 
de kiszámíthatlan a’ nyereség, mellyel a’ rá fordítan
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dó tetemes költség bizonyosan kamatozni fog. Két 
útja van kereskedésünknek: a’ Duna es adriai ten
ger ; amaz kelettel, emez déllel s nyugotfal hoz kap
csolatba. E’ két út’ biztossá tételével juthatunk ma
gas állásra a’ világkereskedésben.

»!’ note.
Ne higyjétek, ha azt mondják nektek, hogy a’ 

görögök a’ világot megvilágosíták, a’ rómaiak meg
hódítók. Iskolai phrasisok ezek, tudós bolondságok ! 
a' görögök—néhány jelentős férfi’ kivételével, de kik 
nép- és fejdelemtől eléggé üldöztelek—csak barba- 
rusok voltak; a’ rómaiak nem hóditók-mega’ világot, 
de kirablák; világosan ’s íényesen mutatja a’ histó
ria, hogy a’ népeket csak önhasznok miatt igázák 
le A’ világot a1 könyvsajtó, ágyú-golyók’s—a’ nők 
világosítók ’s hóditák-meg.

Azon korban, midőn az emberek táborokban, 
nyilvános téreken , ’s szoborerkélyek alatt tölték el 
éltöket, a’ világban barbarismus ’s csaknem szaka
datlan féktelenség uralkodott. A’ magasabbak hata
lom, a’ nép martalék után sóvárgott; a’ szónokoka’ 
téreken heveskedtek , a’nép farsangi játékként nézte 
őket, mitsem értve elcsigázott beszédeikből. A’ phi- 
losophok magok’ és barátaik’ számára írtak , ’s ha 
egyszer a’ nép előtt mulatkozának, vagy megkövez- 
fettek, vagy bürökkel vendégeltelek meg. Minden 
egyedül csak az önzés, a’ hiányzó családélet’ követ
kezménye által föltélelesíteték. Csak a’ polgárok a- 
ludtak hon. A’ nagy műveltségű Görögországban a’ 
nők| vagy bábként szobabútorokul vagy szakácsné- 
kúl nézettek. Az egész Görögországban csak két 
okos nő volt: egyik A s p a s i a , a’ philosophia’ és 
literatura’ barátnéja, ’s a’ másik X a n tip p e ,  So
krates nője, úr a’ háznál. Azért is rágalmaza mind
kettőt a’ história: az egyiket csábítónénak, a' mási
kat rósz nőnek.

Komában családéletet ’s a’ nők’ tiszteletét nem 
ismerék. Ebben fekvék Koma’ erkölcsromlása, el- 
puhúlása , ’s végrei alacsonyságának oka is. Az úgy
nevezett barbárok jöttek, a’ hunnok, avarok, tatárok, 
szlávok, mind egyszerű, de jólelkü emberek, még 
táborozásaikban is családéletet élők. Nőjeikkel jövé- 
nek , kik a’ családtalan elpuhultakat meggyőzni se- 
gíték; a’ legsulyosb munkákban osztakozának férje
ikkel , a’ meghódított országokban megtelepülvén. 
Szóval, a' nők sok részt vőnek a’ romai colos*’ meg
döntésében ’s új birodalmak’ alakításában. Azért tisz
telet a’ nőknek.

Csakhamar növekvék a’ nők’ becse a’ társasá
gokban, ’s az emberiség azóta lassanként tovább lép- 
dele tökélyesbülésében, mig a’ szépnem’ tisztelői az 
előcsapatot tevék ’s szerető költők zárák be a’ sort.

A’ keresztyénség’ első századai a’ nők’ nagy és 
jótékony tetteinek voltak tanúi. Csaknem minden nem

zetnél terjesztek a’ keresztyénséget, mert elve a? 
felebarát szereteten, könyörön, szendeségen és sze
lídségen nyugvék, mind olly tulajdonokon, mik sok
kal inkább az asszonyi szív’, mint a’ férfiúi durvább 
kedély’ tulajdonai. A’ pogányok mégcsak képzele
tükben sem gondolhattak hibátlan nőket. Minden po
gány istennő egy párisi opera’ szinésznőjeként tűnik 
föl, az okos Dianát ’s a’ szűz Vestát kivevén. A’ 
régiek mennye színpadhoz hasonlít. Egész mytholo- 
giájok csak nagy opera, karok , tánczok-, változa
tok-, fordulatok- ’s harczokkal. Igen sok a’ képze
let’, semmi a’ szív’ számára.

A ’ középkor’, e’ regényes szak’ kezdetével az 
emberiség’ és költészet’ történeteiben, a’ nők min
den nagy tetteikért, előbbi lealacsonyitásokért ’s 
szenvedésükért megkapák az igazságos díjt—a' házi 
kormány’ királypálczáját. Innen fejlődtek-ki a’ tár
sasági viszonyok, később az általános műveltség, a’ 
tulajdonképi felvilágosodás valódi alapja. A’ férfiak 
kormányoztak, az asszonyok uralkodtak. A’ legna
gyobb lovagtettek nőkegyért történtek, minden rósz, 
alacsony ’s becsületlenség, melly a’ középkorban tör
tént, a’ nők’ megvetői’ mivé: minden nagyszerű, ne
mes és dicső—tisztelőiké. A’ történetirat beszél illy 
példákat.

A’ középkorban a’ költészetek és művészet e- 
melkedtek ; védőket hasonlag a’ nőknél lelök. Az er
kölcsök szelídültek, az emberiség végre megismeré 
méltóságát. A’ XVIlíik században legnagyobb diada
lát ünnepié a’ nőnem. A’ politica*, literatura- ’s mű
vészetekben nőké volt a’ túlnyomóság. Már minde
nütt uralkodónak ’s kormányoztak , buzdítottak ’s 
védtek, ’s magok is munkálódának. Végre nagy vá
rakozás után elő lépe a’ felvilágosodás! De egyszer
re vihar keletkezék , nem a’ felvilágosodás, de a' 
tudatlanság által. E’ vihar iskolai pedantismus’ kö
vetkezménye volt, melly a’ régiség1 bohóságai által 
csalogatva, kortársainak példányúi akarta őket felál— 
lítni. A' kor’ buzgalmas emberei mindütt egy régi 
Athént ’s régi Komát gondolkozónak alapítni, azaz 
régi barbarismust, régi gyilkosságot ’s agyonverést. 
E’ szerencsétlen időben is férfiakúl mutatkozának a 
nők. mint akkor, midőn a’ keresztyénség küzdésbe 
lépe a’ pogánysággal. A’ hitért és emberiségért hi
deg vérrel léptek vérpadra. íJj dicscsel köriték ma
gokat ’s még nagyobb jogokat víttak-ki az emberi
ség’ tiszteletére.

A’ vihar megszűnt, de az emberi társaság ko
rábbi viszonyait feldöntögeté. A’ női szelíd és szen
de kormány’ helyére az önzés harapodzek a társa
ságba. A’ felvilágosodás’, tudományok’, társiság’, 
és műveltség’ felrombolt oltara , azaz a sálon he ■ 
lyébe pénzcsarnok emeikedék ; ’s egyszersmind az 
ész, szeretetreméltóság, szépség és szelídség helyett,
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Az aranyborjúnak hódoíának. A’ társiság’ minden
s z é p s é g é ,  költészete elalvék; a’ nők összegöngyöl
ték z á s z ló ik a t  ’s  elhagyók a’ tért.

A’ hideg, jeges rationalismas ’s a’ nagy hasz
nossági elv erőre kaptak. Fagylaló lehokkel elbéní- 
íaka’ költészetet ’s művészeteket; a’ nyerészkedés’ 
tárgya lön minden , a’ szellem, kedély , képzelet, 
maga a’ lángész is. Mikor még a’ nők uralkodónak, 
a’ szellem*, lángész’, kedély’ és képzelet’ feladata, 
az aestheticai szép volt, de most csak a’ hasznos. 
Most nem egy szép okos lányba, de egy gőzműbe, 
vaspályába szerelmesülnek. Nem a’ szív’ hangjának, 
de a’ pénzkeletnek engedelmeskednek ; a’ nőket nem 
az élet’ diszeül nézik többé, de Fortuna’ arany kör
tefontjául; a’ mátka után részvényként tekintnek ; ki 
a’ szé pséget szereti ? igen olcsó kőmetszeíeketvesz, 
szép lányok képeivel; ki női jótetteket becsül, az 
Annales de la vertu ’s a’ Merite des Femmes-t vásá- 
rolja-meg; de senkinek sincs kedve egy élő szépsé
get , vagy egy élő jótevő nőt vinni haza, mert az 
arany borjú tisztelői arra intnek bennünket, hogy 
a nőket portékául nézzük. Mi lön ebből ? Az egész 
erkölcsi világa’ barbarismus’ characterét vévé-föl; 
a’ tragoedia korunkban mészárszékhez, a’ dráma 
fenyitőházhoz, a’ regény elmekórházhoz hasonlít. 
A’ költészet édes mint jég ! A’ művészetben csak hatás, 
a’ zenében csak nehézségek után kapkodnak. A’ nők be
folyása’ elenyésztével minden gyöngéd és kecses is el- 
hamvada. A’ szerelmes most bohó, de ki vasgyárt vagy 
statuspapírosokat nőszűlt, becsülésre méltó, igen tisz- 
teletes! Szegény lányt venni nőül most ostobaság, 
nem házasodni meggondolás, de érzelmünk es szí
vünk ellen házasodni, pénzzacskókra és tőkékre o- 
kosság, éles elme és szerencse. Szegény lányok! 
sajnállak benneteket, de még inkább atyáitokat, 
anyáitokat ’s gyermekeiteket! szerencsére a’ gőz
művek , vaspályák, részvények és procentek még 
nem forgatának-el minden főt, még vannak emberek, 
kik érzik, hogy női szépség’, női lélek’ ’s női ke
dély’ befolyása nélkül semmi emberi társaság, sem
mi műveltség, semmi felvilágosodás nem virágozha- 
tik. Az emberiség’ e’ része a’ legnemesebbekhez tar
tozik ; övék a’ súlyos kötelesség, a’ költészet’ tem
plomát a ’ pénzcsarnoktól elkülönítni ’s a’ nőket e- 
lébbi jogaikba visszahelyezni. Csak a’ szerelem szü
li a’ szépet, a’ genealist. Csak a’ nők tisztelete e- 
meli föl a férfit.

Emlékeztetésre van szükségünk, különben bi
zony megtörténhetnék, hogy rationalismusunk’ *s 
hasznossági elvünk’ következtében egész egyszerű* 
seggel, részvényekkel, ’s bankjegyekkel nőszülnénk, 
s vasküllőket ’s gőzhajókat nemzenénk. Vas nem
zedék ez, mellvnek hirdetője a’ mostani divatliteratura.

Oroszból_________________ Szerényt.

.4 ’ hü leány.
Sir mellett egy alak 
Busougva térdepel,
A’ sírra tűzve van 
Szerelmi hálajel:

Köuyekkel öntözött 
Halvány virág-füzér.
A ’ lányka kebelét 
Dúlja nagy szenvedély.

Bú ’s keserv’ szörnyei 
Szivében küzdenek;
Hervatagok arczán 
A ’ bájló kellemek.
Üdvének romjain 
Siratja kedvesét,
Halál ölelte-el 
Az iQak’ remekét.

De hasztalan keserg,
Fohásza füstbe szá ll,
Nem hajt szavakra a’
Kérlelhetlen halál!
Űvöltve bár daczol 
Körűle szél vihar;
Nem hall, nem érez ő,
Meredt mikint a ’ íal.

Hebegve moudja-ki 
A’ boldogult nevet,
Még egyszer feltekint—
*S hű szíve megreped.

Lahner Sándor.
CsuhordiáU.

Vannak gondolatok , miket az egész világgal 
közlünk , gondolatok, miket csak kis körökkel, gon- 
dotalok, miket csak egy baráttal, gondolatok , mi
ket csak önmagunkkal közlünk. De a’ legrosszabb 
gondolatok azok, miket minmagunkra is alig bíz
nánk. ’S mégis minden embernek vannak illy gon
dolatai , ’s ha velek tűkor elébe áll, el kell pirulnia.

Az igazság csalán; ki csak megérinti, azt meg
csípi, ki erősen, bátran és merészen kapja-meg, 
nem bántja.

A’ jó költő kedvese képét adja dalaiban, a 
középszerű képrajzát, a* rósz—nyomozó levelét.

Nem az, miként beszél a’ férfi’ szerelméről, de 
hogy hallgat róla, szól szerelme mellett.

Szeretni viszonszeretés nélkül, hosszú mese , 
rövid erkölcstanitással.

A’ szere’em epigramm ’s a1 nő annak hegye.
Szerelem költészet, szerelmeskedés a* szív’ al

kalmi költeménye. Szerényt.



29.30. ffiS» H IR D ETÉSEK . O c to b e r  1 2 v n  i*
f é l é v .

JELE N TÉ S. E ’ napokban hagyta el a1 sajtót e’ 
következő cziidíí íanitókönyv:

ELEM I M A G T A R  ÄTTEI^TAHi
gyakorlatilag előadva.

IRTA
Széchy Ágoston Im re  > a  kegyes tam tórend  
tagja, Pesten 1840. Hartleben könyvárus kö lt
ségén♦ Ára kötetlen 3 0 , kötve 36 kr. peng. p.

A ’ könyv hasznosságát eléggé nyilványítja 
k itűzött czélja, m it a’ szerző e’ jelszó által tu
dat : „a ’ nyelv gondolkodáseszköze hallható je 
lek á lta l; a’ nyelvtan eredeti föladása tehát a’ 
kisdedek értelmi tehetségeit lépésenként gyako
rolni ’s k ifejteni, hogy beszéd által gondol
kodni , gondolkozás által beszélni tanuljanak.“ 
Ehhez képest e’ tanitókönyv egészen a’ kisde
d e k , mitlyenek az első, második deák iskolák
ba já ró k , foghatóságához van m érve. A z  okta
tás kérdések ’s feleletekben elemező ’s öszszező- 
leg (A nalyticc et Äynthetice) közöltetik: azért 
m inden nyelvtani fogalom ’s határzat alkatré
szei előre bocsátott példák ’s példamondatokban 
terjesztetik elő, ’s ezekből vonatik el részenként 
a’ kérdésben! fogalom, vagy határzat, úgy hogy 
a’ tanulók a ’ különféle beszédrészek, ezek a- 
Jakzatai (formáé) ’s egymáshozi v iszonyaik , ’s 
ezekből származó nyelvszabályok fogalmai ’s 
határzatira lépésenként vezetnek ’s igy mind ezek 
értelm ére m integy érzékileg jutatnak. Ehhez já 
rul összeleg 257 nyelvtani gyakorlás , mellyek 
közül majd minden felelet után e g y , kettő kö
vetkezik. Ezek részint készpéldákból állanak, 
hogy a’ magyarázott fogalmat vagy határzatot 
m egérzékitve lássák a’ tanulók $ vagy föladá
sokból, hogy a’ kérdésbeni fogalmak ’s határ- 
zatok szerint magok képezzenek példákat, ’s 
így a’ nyelvszabályokat a’ beszédben ’s Írásban 
alkalmazni tanulják. Ennélfogva e’ tanitókönyv 
az anyanyelvet, m int a’ gondolkodás és értel- 
messég eszközét, tárgyalja, hogy a’ kisdedek 
minélelőbb tanulhatásra ügyesülhessenek.

Baromorvosi hivatal.
( I )A ’ nm. m. kir. H elytartóság’ rendeletéből 

köz hírré té te tik : hogy kik  a’ tek. Borsod m e
gyében kegyelmes jóváhagyásnál fogva fölállított 
’s 150 p. ft. évi fizetéssel járó baromorvosi hi
vata lt elnyerni kívánják, eziránti folyam odá
sukat, a’ baromorvosi pálya’ végzéséről és ezen

orvoslásban szerzett gyákorlatról szóló szüksé
ges bizonyítványokkal ellátva, f. é. nov. l ig  
tek. Borsod megye’ első alispánjához nyujt- 
sák-be ( 3 )^

Egy ifjú  ember kivárnia valamelly magyar 
városban vagy helységben gyermekeknek a 5 né
met nyelvben oktatást adni; legfőbb óhajtása 
az hogy ő maga a m agyar nyelvben vehetne elő
menetelt. Tudósítást ád hol létéről a z ujság- 
ir  ó-hivatal.

H á z  e l a d á s .
(2) Szabad kir. Pestvárosában a’ nagy- 
hid és m iatyánk utcza szegletén, kö

vetkezésképpen a’ legjobb helyben 20ldik  
szám alatt fekvő J u r a m e * f e lé  ház f. e. O- 
ctober 19ik napján, az illető örökösöknek saját 
kívánságukra árverés útján el-fogadatni. V enni 
szándékozók a’ fenn kitett napnak szokott 
reggeli óráiban, sz. k. Pestvárosának föld- 
birtoki hivatalában tai tandó árverésre meg
hivatnak. (2 )

Hirdetmény.
(2) A’ nm . m. kir. H elytartó-T anács’ sept. 

3kán 29,113 sz. a. költ rendeletéből közhírré 
té te tik : hogy kik a’ polif. alapítványi jószágok 
csákovai kerületében Lindemajer Bernát’ halá
la által megürült uradalmi seborvosi hivatalt—  
mellyhez 300 v. ft. évi fizetés, irnoki költségek
re 8 v. ft., szállás, 80 pozsonyi mérő kétsze
re s , 30 p. m. z a b , 8 p. m. kukoricza, 12 öl 
kem ény tűzi fa , 4 szekér sz é n a ,2 szekér szal
ma já ru l— elnyerni kívánják, szükséges bizo
nyítványokkal ellátott folyamodásaikat f. évi 
October végéig a’ nm. m. k. Helytartó-Tanács
hoz nyujtsák-be.

Hirdetmény.
(2) Gyapjukereskedők , kik az idén Czeg- 

léd, Püspök-L adány, Kénderes, Somlyó.Vásár
hely, Veres B erény, C satta, Mária Ncstre Iz- 
gárpolit. alapítványi jószágokban termet gyapjút 
megvenni k ívánják , íro tt ajánlataikkal f. é.ocf. 
24ig a’ pesti praefectoratus’ hivatalához folya
modjanak; a’ próba gyapjúkat a’ nm. m. k ir. 
Hely tart őság’iílető előadójánál szemlélhctik-meg; 
az alapítványi pénztár’ biztosítására megkíván- 
tató 500 p. ft. cautiót pedig vagy praefectora-
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t u s , v a g y  a ’ fó fize tő  h iv a ta ln á l, id e ig te n i n y u g -  
ta tv á n y  m e l le t t , t e g y é k  le . ( 3 )

Hirdetmény.
( 3 )  ( 3 6 2 ) .  A ’ n a g y m é lt . m . k ir . h e ly ta r tó  

ta n á c sn a k  e ’ fo ly ó  1 8 3 9 ik  e sz te n d e i j u l iu s  3 0 -  
k á n  2 5 5 0 5 ik  szá m  a la tt k ö lt  k e g y e s  r e n d e lé 
s é n e k  k ö v e tk e z é s é b e n  e z e n n e l k ö z h ír r é  t é t e 
t i k ,  h o g y  a’ te t te s  S .  V á s á r h e ly i  e g y h á z i u ra 
d a lo m h o z  ta r to za n d ó  T ü s k e v á r i ú g y n e v e z e t t  
k a m a rá lis  m a lo m , a ' h o z z á  v a ló  n é g y  h o ld  
sz á n tó fö ld e k k e l, é s  k é t  h o ld  r é t t e l  a z  e ’ f o ly ó  
1 8 3 9 ik  e sz te n d e i l s ő  n o v e m b e r tő l k e z d v e ,  —  
n e m k ü lö m b e n  a* P á p a  m e z ő v á r o s a  v id é k é n  
h e ly h e z e t t  A g y a g lik i  v e n d é g fo g a d ó  é s  m é sz á r 
s z é k  h o z z á  ta r to z a n d ó  2 4  p m é r ő  a lá v a ló  s z á n 
t ó f ö ld e k k e l  é s  15  k a sz á s  r é tte l az  e ’ fo ly ó  
1 8 3 9 ik  e s z te n d e i l s ő  o c to b e r tő l  k e z d v e  h á r o m  
e g y m á su tá n  k ö v e t k e z ő  e s z te n d ő r e  , a z  e* 
f o ly ó  S ep tem b er  h ó n a p n a k  2 3 á n  u g y a n  S . V á 
sá r h e ly e n  a z  u ra d a lm i t is z t ta r tó i  h iv a ta l ir ó -  
szo b á já b a n  r e g g e li  9  ó r a  tájban  ta r ta n d ó  n y il-  
v á n y o s  á r v e r é s  u tján  a’ le g tö b b e t  Íg é r ő k n e k  
ú jo n n a n  h a sz o n b é r b e  a d a tn i fo g n a k ; —  az  e z e n  
h a s z o n v é te le k e t  k ib é r le n i  k ív á n ó k  te h á t a ’ 
s z ü k s é g e s  b á n a tp é n z e i e l lá tv a  a’ fe n te b b  k i t ű 
z ö tt  h e ly r e ,  n a p r a ,  é s  id ő h a tá r r a  i l le n d ő e n  
m e g h iv a tn a k «  K ö lt  S o m ly ó - V á s á r h e ly e n  sep t. 
7 é n  1 8 3 9 . Zsoldos János

u r a d a lm i h e ly e t te s T is z t ta r tó . 3 )

Concursus.
( 3 )  ( 1 2 4 ) .  A ’ v id r a n y i  k . v á m - é s  h a r m in -  

c z a d h iv a ta ln á l e z  id e ig le n e s  b e sz e d ő  h iv a t a l ,  
m e lly  4 0 0  ft. é v i  d í j j a l , szab ad  sz á llá ssa l é s  
1 5 0  ft. c a u t io  l e t é t e l é v e l  v a n  e g y b e k ö t v e ,  
ü r e s sé g b e  jö tt .

A z o k ,  k ik  e z e n  id e ig le n e s  h iv a ta lt  e l 
n y e r n i  a k a rjá k  ,  s z o k o tt  fo ly a m o d á su k a t  a ’ f . 
c . o c t . 2 k á r a  m e g h a tá r o z o tt  id ő r e  a ’ sa m b o r i  
k . k a m r a i ig a z g a tó sá g h o z  (G a lic z iá b a n )  b e 
k ü ld e n i  e l n e  m u la sz sz á k .

E z e n  h iv a ta l e ln y e r h e té s é r e  k ö v e tk e z ő k  
a ’ f e l t é t e le k ; a ’ h a r m in c z a d i é s  v á m h iv a ta li  
m a n ip u la t ió k  ’s  a* k é t  h aza i n y e lv  tu d á sa  ’s  
fe d h e tle n  m a g a v is e le t ;  m e lly r ő l v a la m in t  az  
e d d ig i s z o lg á la t jo k -v a g y  v is e lt  h iv a ta lu k r ó l —  
az e z e n  h iv a ta lt  e ln y e r n i a k a r ó k , b iz o n y ítv á n y t  
a d n i k ö te le s e k . 3 )

Budai lotteria: oct. 9 -én : 56. 24. 87. 64. 55.

Concursus.
( 3 )  ( 1 2 3 ) .  A ’ v is s o v a i  v á m -é s  h a r m in c z a d -  

h iv a ta ln á l a ’ v á m je g y s z e d ő  • h iv a t a l ,  m e l ly e l  
2 0 0  fr. é v i  f i z e t é s ,  szab ad  la k á s ,  a ’ b e v é te 
le k b ő l  1 0  p C e n te s  já ra n d ó sá g  é s  5 0  fr t. c a u 
t io  v a n  e g y b e k ö t v e ,  m e g ü r ü lv é n ,  a ’ m n . m .  
k . u d v . K a m ra  c s ő d ü lé s t  h ir d e t f. é v i  o c t . 3á ra .

A z o k ,  k ik  e z e n  h iv a ta lt  óh ajtan ák  e ln y e r n i y 
e z e n  id ő  a la tt  k é r e lm e ik k e l  az uj sa n d e e z i cs. k .  
k a m r a i k e r ü le t  ig a z g a tó sá g á h o z  já r u lja n a k .

A ' fe n é r in te t t  h iv a ta lr a  m e g k iv á n ta tó  fe lté 
t e le k  e z e k  : a ’ h a r m in c z a d -  é s  v á m h iv a ta l i  m a 
n ip u la t ió k  , v a la m in t  a’ k é t  o r sz á g o s  n y e lv  tu 
d ása  ,  f e d h e t le n  é le t m ó d ,  m e lly r ő l v a la m in t  az  
e d d ig  v is e l t  h iv a lo k r ó l ,  k ö te le s e k  b iz o n y ítv á 
n y o k a t  e lő m u ta tn i az  e z e n  h iv a t a lt  e ln y e r n i  
ó h a jtó k . 3 )

Néhai Beregszászi Pál
naky a9 napkeleti nyelvek’nagy 
búvárjának’s első nyelvtudósunk
nak következő két nevezetes műn* 
kája:

Über die Aehnlichkeit der hun- 
garischen Sprache mit den mor
genländischen, nebst einer Ent
wickelung der N atur, und man
cher bishero unbekannten Eigen
schaften derselben. Leipzig 1796« 
(1214 lap negyedrétben.) és

Versuch einer magyarischen 
Sprachlehre, mit einiger Hin
sicht auf die türkische und ande
re morgenländische Sprachen. 
Erlangen 1797. (288 lap nyol- 
czadrétben)

Megszerezhetők a’ H azai 's 
Külföldi Tudósítások' szerkesztő  
hivatalánál zöldkert ( Kohlba- 
cher) utczában 498. szám alatt 
Az elsőnek ára kötetlen 1 f. 24 kr. 
az utóbbinak 1 for. pengő pénz
ben.



31dik szám.Pest. 1839.

S z e rd a  O ctob. lödikán

H A S Z N O S ’ 
%m r u m e o K .

•/Érez képek,
I. T h e o k r i t  és G e s s n e r .

A’ pásztori költemény ideála: „ha az emberek’ érze
tei ’s szenvedelmei olly érzekileg mutatkoznak kis 
körékben, hogy perczekre magunk is pásztorok le
szünk velek s annyiban szépítve tűnnek-föl, bogy 
azok 1« Mii akarunk ; röviden : az idyll' czela egesz 
a’ csalaiásig s legmagasabb tetszésig emelkedik, de 
nem a* tök« ly kifejezéséig vagy erkölcsi javilasig.“

E1 jegyzetből, mit megmutatni máshol akarok, 
sok következik párhuzamomhoz : ménnél közelebb 
maradhatok a’ természethez, hogy e’ csalatást ’s tet
szést mégis elérhessem, mennél szebb idyllem, men
nél túlabb kénytetem emelkedni: annal erkölcsibb, an
nál finomabb ’s takarosabb lehet, de annal többet 
veszt költészeti idyllszépségeből. Ez a’ különség The
okrit’ és Gessner’ charactereben.

Theokrit mindig szenvedélyt fest, ebben Gess
ner , hogy igenis ne közeledjek eszményéhez, sok
kal félénkebb. A mint jó állapotunk gyengeségre 
képze bennünket, melly nekünk szép: úgy a’ görög 
ízlése sokat láta szépnek a’ mi igenis erős. Az ő 
pásztorszenvedélye mindig inkább alattomos vonzalom 
marad a' lágy szerelő kedvest ölelni ’s csókolgatni; 
ezt a* színi látjuk mindenütt. Amyntas, ki egy fán 
könyörúle, Hammier szerint következtetni hagyja 
milly hatást tenne lelkében egy nagyobb eset! így 
következtetné hiedelmem szerint, Gessneiben gya
kran lehet; de látni — ritkán !

Theokrit kisebb emberi társaságokat fest, nem 
úgy, mint azt a’ bölcs oekonomikajaban erkölcsileg 
vizsgálja; de a’ hogy azt ő, mint költész, korából 
levonható, hogy érzekileg ingereljen s meggyőzzön. 
Az ő erkölcsisége tehát e ’ társaságokhoz epen nem 
erkölcsileg, de politice annyiban arányzott, hogy in
gereljen ’s csaljon. Az egész aranykor tehái , mellé
ben a' schweiziak a’ régi pásztorokat teszik, szép 
szesz; a’ görög idyllköhők, csak egy, tökély es n 
aranykort tudnak: az istenek’ boldog Elysiumában , 
’s a’ világ ifjúságában, midőn a’ hősök éllek; ak
kor merítek a coriphantok tejhabokból lelkesed« so
két; de Theokrit’ pásztorai tiszta vizet merítnek: 
igen, még akkor sem voltak a’ hősök a’ boldog is
tenekkel egyenlők, ’s lehelnének e Theokrit’ pász
torai azok ? Hát Battus és Polyphem, és a’ sze
gény halász azon boldog kor’ képei, mellyet arany
nak föstenek ? De mit nyer e’ mellett Theokrit? va
lódi erkölcsöket festhet. Mivet képét az eletbol ka- 
pá ki ’s egy bizonyos fokig emelé, életet is önthe- 
te belé.

De Gessner ’s az újabbak? Mi, kik a’ termé
szet’ e' korától olly távol vagyunk, hogy valódi em-

Jflásodik félév.

ben erkölcsöket csaknem soha , de mindig politikai 
életmódot láthatunk, vagy egy, egészen elvont ide
ált kény tétünk követni, vagy ha életmódunkat fino- 
mítni akarjuk, illékenységet fösteni. Az utolsót tévé 
Fontenelle; ő ki nemzetében semmi mást nem láta 
semmit egyebet látni nem akart, ’s végre, a’ régi 
pásztorokban semmi egyebet nem láthata, azt fósté, 
mit látott ’s látni akart: szokásokat és társalkodás, 
illékenységet ’s udvari módossagot, mik egy fran- 
cziának tetszhetnek, de egy görög előtt bizonyosan 
megvetésre méltók — ’s undorítók fognának lenni. 
Gessner, ki bölcseségét a’ régiektől tanulá el, ’s 
korahoz illeszté, bizonyos erkölcsi ideált tüze ki maga 
elébe; ’s mit nyere ezzel ?

Először: a’ charakterek’ határzottságát. Pász
torai mind ártatlanok, nem mintha az ártatlanság 
miiveltségökből következnék , de mert az ártatlanság’ 
állapotában élnek; csupa pásztoralarczok, nem ké
pek , pásztorok, nem emberek. A’ helyeben hogy 
tennének : foglalatoskodnak , dalolnak ’s csókolóznak, 
isznak és ültetnek. Miben szerencsésebb Gessner, 
mint e’ konyha- ’s mező-darabokban, hol gyakran 
a’ természetet, mint nymphat, éjilepíében veletlen 
meglepi. Gessner ezekben még feíülniúfhatlan, ’s e’ 
rajzokat csak belejök keveri; de hiszen ha utánzói 
középszerű föstéseket lő munkálataikká, minden e- 
gésszé teszik, úgy egészen eltávoznak a’ régiektől. 
Ók azt, miben őket a festő felülmúlhatja, csak rit
kán , mint mellékdolgot csak röviden fős ék de ha 
Breifenbauch zsidó-pasztorkölteményei semmit egye
bet nem tesznek , csak festenek, egyedül a’ festő’ 
művészete teheti becsesekké, ’s ha ez hibázik, — 
akkor minden veszve van.

A’ különféleség ezen ideálnál még többet veszt. 
Őt nem beiről a’ lelek, de legtöbbnyire körülmények 
határozzák. Gessner’ idyll és gyakran a’ legkecse
sebb pásztori pajkoskodások, egy repülő rózsalevél, 
egy tört korsó, egy la , a’ galambok’ turbékolása 
fölött; itt az ősz Menalkas. óit Mirtill a’ fiú beszél 
szendergő atyja fölött ? itt a’ t zenkilencz éves Palae- 
mon , itt 3gy szerető , ott kedvese—de mindig ugyan
az a’ pásztor, csak más helyzetben.

így állhatna Gessner Theokrit mellett, nem tu
dom , ha mondhatom-e Rammlerrel: ő Theokrit’ va
lódi szellemében írt. Benne hasonló édességet, ha
sonló őszinteséget hasonló eg)szerűséget leljük az er
kölcsöknek. „A’ görög édessége meg tiszta vizital a’ 
musák’ pieri forrásából; a’ német’ itala megezukro- 
zott. A’ görög naivitása, az egyszerű természet’ 
lánya, a’ németét az ideál-művészet szülé, annak 
ártatlansága kora’ erkölcseiben beszél, ezé csak ér
zetekig ’s szavakig terjed. Röviden: Theokrit szén
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kedélyeket ’s érzeteket a’ szépített természet után 
fóst, Gessner érzeteket ’s foglalkozásokat egészen 
szépített eszméuye szerint; természeti jeleneteket 
még mondhatok csak szenvedélyeket nem olly kön
nyen. Hol fosteni kénytelen őket p. o. Abel igenis 
buzgó , Kain túlidegzett hihetlen, Daphnis a’ földnek 
égi, ’s Hebe’ biralmának földi pásztorjátékaiban — 
adassanak csak ’s bábokat, ’s olvassuk, mulattató 
bábocskákat látunk. De egy pásztorjátéknak, a’ The- 
okrit’ valódi szellemében, ép’ úgy kell érzékenyítnie, 
mint egy görög tragaediának.

Én ezzel mit sem vonok-le Gessner igaz ér
demeiről, szívesen mondom el Rammler’ Batteuxjá- 
ból: találmányai (részletekben) különfélék; tervei sza
bályszerűk, és semmi nem lehet szebb mint színezete, 
prózája széphangzású, ’s alig véteti észre a’ theo- 
krii vers’ irányát Mindenkinek javaslom, tanulja 
tőle a’ terv’ bölcseséget, a’ csinosítás’ szépségét, a’ 
kifejzés’ legkönnyebb erősségét, ’s azon szép pon
gyolaságot, mellyel ő a’ természetet festi.“

De Theokritunk azért nem lehet, az Myllek’ 
szellemiben ne legyen tanítónk ’s még inkább egyet
len pél lányunk ! ’s ez nem , három miatt; először : 
csak szegény és száraz majmolásokat szülne a z , a’ 
helyett, hogy Theokrit példányokat képezhet mel 
lette, kik, ha geniek, müveiket a’ szépítés’ egy új 
saját nemével önthetik-el korunk’ Ízlésében. A’ ter
mészet , kihez Theokrit közelb áll, anyai emlőivel 
még sok szellemet növelhet ’s ki nem iszik szíveseb
ben a’ forrásból, mint a’ patakból V

Másodszor; a’ mi egy géniét képez, az Theo- 
kritban jelesebb: szenvedélyes érzelem; a’ mit Gess
ner nyújthat, az inkább művészet és finomság : fes
tés és nyelv. ÍTa csak az utolsót követjük , úgy a’ 
mezőköltészeknek egy pejor progeniese nő fel, kik 
örökké festnek ’s unalmasan fecsegnek, a’ millyek’ 
csoportját Gessner valóban is szűlé.

Harmadszor: mivel szeszélyünk’ inkább a’ gon
dolkodás , mint szemlélés s az újabbak mímelése , 
az utolsót igen könnyen ehnulasztgatja, ’s ídealalmok- 
ba sülyeszt, a’ helyett, hogy mint a’ görög, Xeuxis 
valódi természetképeket tanulnék. Így, gvöngék a’ 
legmagasbra hágni s elégültek , ha a’ görög érzés’ 
helyébe inkább f r a n e z i a  könnyű izl ssel bí
runk, csadaszülöfteket hozunk világra, mellyel! egy 
oldalrul kicsapongók másról, minden érdek nélküli
ek : határzatlan középnemek, angyalok ’s érzéki te
remtmények közt. De gyakran annál több kedvelő
ket lelnek, mert a’ buzgó kedves olvasó, ’s az é- 
retlen tüzes ifjú ölelik, míg az ismerő megveti.

Végre Gessner egy alhenei’ ellenében doriai 
stylben ír, de más schweiziaklioz mérve, mint The
okrit Rmdarhoz képest; ő fia ugyan azon Gratia- 
nak j ki Theokritot fölkené, ’s hazájában teljes ér

demmel mondhatja-el, mit a* szerény Theokrit ma
gáról monda: én soha nem használtam idegen mú
zsákat !

(Herder után) Szerényu

filing elntüség. Betegség.
Önmagába szállás. Boldogulás.

Keso este erkezem H ra , a boszuság, nyug* 
talanság’ ’s kétség’ vegyült érzelmétől kinoztatva. 
Tovább lovaim nem mehetének: a’ három napi loly- 
vásti utazás, a’ rósz ú t, képtelenné tévé őket engem 
még ma haza vihetni; a' nyomorú falu pedig, már 
mély nyugalomban, lovakat nem bíra előállúni. Még 
is olly jól esék , hogy ismét emberek közt leheték, 
— ’s az ebnyihogás, egyedüli jele hollétemnek, olly 
kedves hang volt füleimnek. — Kocsisom itt jártas, 
egy csárdába hajtata; semmi remény nem maradt 
még ez éijel hazajutnom. Fáradságom mindé’ mel
lett sem nyomá le testemet $ a’ múlt történtek’ ’s leg
közelebbi jövendőm gondoiaii kergetek egymást a- 
gyamban. A deezemberi sáros idő s a’ ködös le
vegő egész valómat kieilenné tevék. Ehhez járult 
a’ mólt heti jó kedvem, czéloni’ eléréséből szármá
zó, s menyasszonyom’ karjaiból kiragadtatás, mel- 
lyekből anyám’ halálos ágyoni léteiének híre , riasz- 
ta lel. \  alóban közel valek a’ tébolyodáshoz. Illy 
helyzetben egész életemben nem voltam. A" bizony
talanságban léteit, mellyel szivem’ mélyéből uialék 
*s kerülék , illy fokon sohasem érezéin. ’S most itt 
vesztegelnem ! itt a* kiuos perczeket számolnom kel
le , mellyeket három nap!g nem tudék megemészte
ni.— Restről hirteleni távozásomkor első nap, elmém 
szüntelen kedvesem’ emlékével foglalatoskodék ; már 
a második nap anyám veszélyét vele egybeköté,— 
’s most közel anyámhoz, csak rajta csügge elmém, 
szívem, ki engem olly anyailag szeret, ’s tán ké
szülőben van árván hagyni! — Valóban, betegsége 
annyi szép tervemet megsemmisíté : milly tisztán kép
zelem magamnak meglepetését, midőn őt mint kész 
ügyvéd, ’s egy kecses nő férje megölelendő lettem 
volna , — ’s most tán senkisem leend , ki boldogságo
mon örvendjen.— E’ gondolatok, egymást szülve, 
százszor megpendítve, ’s az, hogy kiért annyira 
remegek ’s ki e’ rettentő kétségből bizonyosra ébresz
tene föl — hozzám három órányira van, felriasztanak, 
*s én épen kocsimból kiugrani akarók , gyalog haza
menendő, de véremet egy éhes csárdái eb’ fogvicsor
gása , egészen meghüsíté.

Újra gondolkodám, ’s keblem’ hevült állapo
tában kérdem enmagamtól: mért kelle szegény anyám
nak épen most megbetegedni ? akkor, midőn kész 
boldogságommal meglephetném, ez gyógyszerként e- 
melné kt ágyából; de épen most midőn készülőben 
valók nőül venni kedvesem, még boldogságom há
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tráltatni is ! ( ji,rzém, hogy e’ gondolatok önzú'k, kár- 
hozatosak válnának a’ világ előtt; óh de gondol e 
a’ kebel a’ világ’ ítéletével, érzelmei’ zajlásában?!— 
Majd ismét a’ kormos éjjel juta eszembe, melly hos
szú vala, mint mikor Jupiter Alkmenével m ulatott.... 
O , de hogy is juthata illy gondolat eszembe ; való
ban képes volnék nevetni nyugtalanságomon vagy 
Őrültségemben. Uly fellázadt helyzetben sohasem valók.

Végre felvirrada, s én kocsisomat hátrahagy
va , friss lovakkal valék megteendő a’ hátra levő utat. 
De frisseségök rám nézve csigamászás vala, ’s az 
órák, mindannyi dacemberi álmatlan éjjelek. Közel 
falunkhoz az eddigelé hallgató pór is megszólala.

,A’ téns urfi is—úgymond — épen jókor érkezik 
a temetésre.*

Elszörnyedtem e’ szavakra. Gépileg kérdém a’ 
halott’ nevét.

,llát nem tudja még a’ téns urfi, hogy Szalon- 
tayné asszonyom meghatt ?’

„Anyám?!“ —ordítani magamon kívül, m erte’ 
gondolattal nem tudek megbarátkozni, bar mennyit 
társalkodóm is vele

,Dehogy ; — válaszoló a’ pór—hisz téns uifit is
merem , még a’ múlt rastauraiioról, s asszony anyjá
nál is gyakran megfordultam.*

„Hat anyám* mibenlétéről mit tud kend ? csak 
szóljon , tartózkodás nélkül.“

,Már ott engedelmet kérek a’ tens urfítól, arról 
semmitsem tudok; hanem azt tudom, hogy Szalon- 
tayné asszonyom meghalt; de nem a téns nrti’ anyja.* 

Hallgattam, mit is tehettem volna egyebet. A’ 
pór akaratlan egy húrt pendíte meg keblemben, melly 
minden idegeimet mcgrázkodia'á. Meg tovább is foly
tató megkezdett beszédét, de én nem válaszolok. 
Égve fáztam, reszkettem.

Mintegy tíz óra lehetett hazaérkeztemkor. A’ 
kapunál Miska kocsisom fogada nagy örömmel, kur- 
jongva emelvén le süveget.

,El-e még?’ — kérdém, ülve maradva.
„Nem biz az téns úr.‘*
,Meghalt ? !‘
„Megdöglött biz az, szegény pára.“
,Oktondi, anyámat kérdem.*
„Isz az frissen vau, csak szalljon-le a’ téns ur; 

azt gondolám , hogy a’ Tatárt kérdi mellyet betegen 
hagyott hátra.“

Anyámat ágyon kívül lelem, de örvendeni nem 
tudék. Erzém, hogy karjai közé szorított, de visz- 
szaszorítni őt nem vala elég erőm. Emlékezem, hogy 
kérdé okát véletlen ’s egyedüli jöttémnek, miután 
UíCgigérém neki nőmet magammal hozandó; de vá
laszomat nem tudom, tán nem agyamban kelt.—A- 
nyám sápadtságomat tekintve, megmagyarázó magá
nak beszédem, mellyet különben nem érthete. Én

pedig még hirtelen felgyógyulása okát sem kérdhete'm, 
s ebből szármázó örömem sem nyilvánítóm j annyira 
gyönge valók, hogy érezni sem tudék.

Egyszerre Miska betoppana. ,Képzelje csak téns 
asszony —úgy mond—Jakai Gyuri, kit Szalontayek 
Pestre küldöttek, hogy Károly urfit haza hozza, ü- 
resen érkezett vissza, ’s épen most járt be!

„Azon pór engem hozott *—mondám én.
„bizonyosan eltévesztette a’ dolgot — mondó 

anyám — ’s Károly helyett téged szólitolt-meg.“
„Tehát kedves anyám beteg sem volt ?“ —* A- 

nyám nemmel válaszolt, ’s én előttem az egész vi
lágos lön. Egészséges állapotomban, a’ miilyen sze
les s ingerlékeny valék , e’ tévesztésért kész lettem 
volna a’ pórt agyonlőni.

Az ügyvédi vizsgálatra készülés, három napi- 
deczember’ nedves lég-körben tett utazásom forró 
lázba vetének, ’s én valóban csupán anyám’ hű ápo
lásának köszönhetem felépülésem. De nyavalám nem
csak testemet , hanem lelkemet is próba alá veié. 
Betegségemmel latszik végződni ifjú korom, ’s vég- 
zó'dtével a féifi korba va!ó lépésem. Testem még 
gyönge vala, ’s és csupán lelkemet foglalatoskodta- 
fám. De ezen magamba szállás, inel’y előttem eddig- 
elő ismeretlen vala , felkutatni segelé hibáimat, mel- 
lyek , épen azért hogy nem valónak feltűnők , gyö
keret verhetnek keblemben. — ’S midőn anyám, gon
dolatimat kedvencz tárgyamra vezérelni kívánván, 
menyasszonyom fe öl kérdezözködék $ miként tudni 
kivaná ’s ismerni szerelmem tárgyát, valljon bírna-e 
azon erényekkel, melyeknek példánya ő maga vala: 
mennyire szegyeiéin , hogy csak egy vonást nem tün
tethetek ki, inelly szerelemreméltóságát igazolná. 
De én erre eddigelé nemis gondolák. A’ leányban 
csupán érzékiség’ csiklandoztatásomat szeretem , mert 
ő szop vala. Most azonban távol tőle, vizsgálni kez
dem ő t, ’s szerelemreméltói vonások helyett benne 
hibákat lelek ; szemeim előtt csupán csak az érzéki
ség’ kielégítésére teremtetett nő vala, kiben könyel- 
müség, ármánykodás, hiúság, tefszvágy foglalónak 
helyet, hogy az ifjú’ hevüiő képzetét igereljék ’s 
erősen lelánczolhas>ék, őt még a’ meggondolástól is 
feltartóztatván. — ’S én egy illy nőt szerethetek, olly 
ellenkezőt anyám tiszta lelkületével , mellyet csak 
most ismerheték-meg,—egy illy nőt akerék örökre 
magamhoz lánczolni, mintha a’ kínokat kívánnám 
társaimul— S ha vizsgálóm neveltetésemet, kitiinék 
rugója lelkemnek. Atyámat korán , eszméletlen ko
romban vesztém el. Egy szerető anya nevele föl, 
kinek életem élete volt. Nem csoda, hogy lelkem nem 
érezé még gyermek koromban is a’ fájdalmat, mert 
anyám jó birtokú lévén, csak egy kivánatomat sem 
hagyta kielégítetlenül, Bánásmódja példa vala előtt- 
tem, ’s kivánataim azért sohasem valónak tulcsapon-
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gólt. Innét ritkán érezék boszúságot, mert anyám’ 
részéről minden teljesítve vala, másokkal pedig rit
kán jövék szoros érintetésben.—Pesten egy mulatság 
alkalmával ez utósó menyasszonyomat pillantám meg, 
meliy elég vala, hogy őt birni óhajtsam. Megkérém 
őt özvegy anyjától, ki miu án hozzá anyám’ enge- 
delmét ’s gazdasági körülményeink felőli tudósításo
kat, előmutatám, szövetségünkben megegyezék.— Ek
kor történt, hogy értem, vagy inkább csupán téve
désből engem vittek haza, ’s hogy kéntelen valók 
búcsúzni kedvesemtől, rövid idő múlva visszatérendő.

Felötlött néha eszemben azon gondolat, meny
asszonyommal a’ kötött egyezkedést végre nem haj
tani ; de ezen gondolatot jobb lelkem kiüzé agyam
ból , ’s én készületeket tevék még a’ farsangon Pest
re értté menni. ’Smegtevém. Az utón ismét eszem
be juta, milly boldog valók mellette, ’s mi szép ő, 
mi édenné varázsolhatja éltemet. Reményt táplálék 
keblemben , hogy még mint fiatal növény, anyám’ 
példájára okulhat, ’s bizonynyal lelke’ szépsége fe- 
lülmulandja testéét. F.* remény Pesthez közeledésem
mel bizonyosságra é rt,—és semmi kétség nem táma- 
da ellene keblemben. Vágyva vágytam őt minélelőbb 
megölelhetni.

Délbe érkezém Pestre, ’s azonnal házához in
dulók. Sebbel nyitám be az ajtót ’s Luizám’ szobájá
ba sieték. Az előszobába találkozóm anyósommal, 
de vágyómnak élve, most az egyszer illendő tiszte
letemet sem tevém meg előtte. ’S most Luiza’ szo
bájában valók; de szemeimnek nem hineték; tükört 
vélék magam előtt lenni, vagy festvényt, nvdlven 
egy szerelmes pár enyelgése ábrázoltatik. Azonban 
a’ személyek mozognak , — ’s a’ nőben csakugyan 
Luizám ismerém meg, ki a’ pamlagon egy fiatal em
ber’ oldala mellett ült. A’ fiatal emberben Szalontay 
Károlyra ismerék.

,Nagyon lekötelezesz kedves bátyám—mondám 
kissé hidegen őket üdvözölve, mert Hlyen fogadta
tásra nem valók elkészülve—hogy távollétemben szi- 
a es valál menyasszonyomat mulatni.

Mindketten hangos kaczajra fakadónak,—’s én 
megvallom, nagyon különös majom-ábrázattal állha 
ték előtttök. Nem tudóm nevessek-e velők, vagy 
boszankodjam.

„Kedves öcsém—mond rövidszünet után Sza- 
lortay — tudhatod mennyire őrző vagyok én , ’s hogy 
más iránti szívességből nagyon keveset szoktam ten- 
n i; nagyon csalatkoznál tehat itt is. ha ezt nem ér
dekből vagy magyaran kimondva szerelemből erede 
dőnek vélnéd, midőn Luizával mulatok. Tudd meg 
kedves öcsém, hogy Loiza csak volt menyaszszo- 
nyod; jelenleg van szerencsém őt mint az enyémet 
neked bemutatnom.

Tudtam Károly’ szokását, mennyire szeret ő 
tréfálni, jóllehet jelenleg. anyja’ halála után három 
héttel, roszaliám benne, hogy velem igy incselkedek. 
Tudtára adtam azon gondomat. Ő azonnal Luizára u- 
talt, ki mosolygott, ’s igazlá a’ mondottakat.

„Kedves Szalontay ur — monda Luiza hozzám 
fordulva — én az igaz önnek menyasszonya valék ’s 
ha jól emlékezem, tán örök hűséget is esküvém ön 
nek; azonban nem fogja vétekül venni, ha én hirte
len távozása' okát, másban mint ön előadá. vélem 
rejtezni. Ehhez járult annak megtudása, hogy ön
nek anyja nemis volt beteg, ’s hogy önért nemis 
küldetett kocsi. En Szalontay úr, habár fiatal vagyok 
még, példákon okulva, ’s anyain’ tanításai után , bí
rok annyi tapasztalással ’s okossággal, hogy midőn 
egy férfi bolonddá vél tartani, én gyözedelinét sem
mikép sem akarom egészíteni, ’s nem búsulok. Nem 
fogja tehát vétekül venni, hogy azalattjátjávalmeg
ismerkedvén , ki mindjárt neve által bizalmamat ’s 
öniránt táplált vonszodásomat megnyerd , általa meg
kért kezemet tőle meg nem tagadóm.—Azonban, ha 
ezen úr jogáról lemond, én kész vagyok most is az 
ö .é lenni.“

Végzé — ’s én Lóth’ feleségeként állék. — Nehány 
perez múlva gépileg tekinték Károlyra. Ő tán kér
dést olvasa szemeimben, ’s fejét csóváló. Hihetőleg 
válasz vala a’ fentebbi kérdésre.

Szótlan hagyám el a ’ teremet,— ’s a’ szabad, 
tiszta levegőre jutva , nagyott nevettem: nem tudom 
azonban bizonyossággal meghatározni magamon-e vagy 
a’ szerelmes-páron.

Néhány nap múlva Pestről búcsút vevén , egy 
hét tölte után ismét anyám’ karjai közt valék.

De ezért nem maradék nőtelen. Jó anyám szá
momra olly kecses hölgyet kerese ki, a’ kinek olda
la mellett a’ valóságban boldogabb valék , mint ak
kor képzetemben , ’s ki mellet, ha emlékezetemben 
még egyszer átfutom pesti utósó jelenetem , a’ pitvar
nál nagy hahotára fakadok; én szegény tudatlan a’ 
valóságban sóhajtek.

Nehány év mult-el, boldogságomnak minden új 
év csak nagyobbifására szolgáló, midőn Pestről le
veleket vevek, mellyek Szalontay Károly’ kicsapon
gásairól tudósítónak, ’s mellyek minden ingatlan ja 
vai' elkoboztatását siettetek. Ez alkalommal ezen 
ügyben Pestre kelle mennem, hol Károllyal szer
ződni kívántam javai iránt. Tőle tudóm meg egyszer
smind , hogy ő elhagyván Luizát, az még most is , 
a’legnyomorultabbállapotban van.Meglátogatóm őt, azt 
hívén, hogy benne egy megjavultra találok ; azon
ban iszonyodva távoztam tőle, ki leendő nőm vala ,* 
’s kitől csupán egy véletlen eset, egy pór’ tévedése 
mente meg , hogy felszabadítson ezáltal a’ legnyo
morultabb élettől. mb.
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M á so d ik HIRDrrESEK. O c to b e r  IC rrii

f é l é v .

Concnrsus*
( I )  A’ n a g y v á r a d i k ir . a c a d e m iá n á l ü r e 

se n  lé v ő  p o lit ic a l  tu d o m á n y o k 5 v á l t ó - t ö r v é n y  
é s  c u r ia lis  s ty lu s i  ta n it ó s z é k r e , m ellé  h ez  5 0 0  
p g ő  fo r in t  e s z te n d e i f iz e té s  v a n  k a p c s o lv a ,  a ’ 
p e s t i  k ir á ly i tu d o m á n y o s  K g y e te m n é l ú jo n n a n  
ta r ta n d ó  c o n c u r su s  h atár id e je  y j ö v ő  1 8 4 0  é v i  
}a n . 3 0 d ik  n ap jára  o l ly  m ó d o n  v a n  k i t ű z v e ,  
h o g y  a z o k b a n ,  k ik  azt e ln y e r n i  ó h a jt já k , a ’ 
m a g y a r  n y e lv n e k ,  m e l ly m  a’ c u r ia lis  s ty lu s  
ta n ita tn i f o g ,  tö k é le te s  ism é r e te  fő  f e lté te l  g y a 
n á n t  m e g k iv á n ta t ik . K ö lt  P e s te n  o c t . 5 é n l 8 3 9 .

Szoblahói Pálma Elek
a ’ m a g y a r  k ir . tu d . E g y e t e m i  ta n á cs  jegyző je*

Baromorvosi hivatal.
( 2 ) A ’ n m . m . k ir . H e ly ta r tó s á g ’ r e n d e le té b ő l  

k ö z  h írré  té te t ik  : h o g y  k ik  a ’ te k . B o r so d  m e 
g y é b e n  k e g y e lm e s  jó v á h a g y á s n á l fo g v a  fö lá llíto t t  
s 1 5 0  p. ft. é v i  f iz e té sse l járó b a r o m o r v o s i h i

v a t a lt  e ln y e r n i k ív á n já k , e z ir á n t !  fo ly a m o d á 
s u k a t ,  a ’ b a r o m o r v o s i p á ly a ’ v é g z é s é r ő l é s  e z e n  
o r v o s lá sb a n  sz e r z e tt  g y á k o r la tr ó l sz ó ló  s z ü k s é 
g e s  b iz o n y ítv á n y o k k a l  e l lá t v a ,  f. é . n o v . l i g  
te k . B o r so d  m e g y e ’ e ls ő  a lisp á n y á h o z  n y u j t -  
s á k - b e  ( 3 ) .

Egy ifjú  ember kivárnia valamelly m agyar 
városban vagy helységben gyermekeknek a né
met nyelvben: oktatást adni; legfőbb óhajtása  
az hogy ő maga a9 m agyar nyelvben vehetne elő
menetelt Tudósítást ád  hol lé térő l az ujság- 
iró-hivatal.

Hirdetmény.
( 3 )  A ’ n m . m . k ir . H e ly ta r tó  - T a n á c s’ s e p f .  

3 k á n  2 9 ,1 1 3  s z . a. k ö lt  r e n d e le té b ő l k ö z h ír r é  
té te t ik :  h o g y  k ik  a ’ p o l i t .  a la p ítv á n y i jó sz á g o k  
c sá k o v a i k e r ü le té b e n  L in d e m a je r  B e r n á t1 halá^  
la  á lta l m e g ü r ü lt  u r a d a lm i s e b o r v o s i  h iv a ta lt—  
m e lly h e z  3 0 0  v . ft. é v i  f iz e té s ,  ir n o k i k ö lts é g e k 
r e  8 v . ft ., s z á l lá s , 8 0  p o z s o n y i m é r ő  k é t s z e 
r e s ,  3 0  p . m . z a b ,  8 p . m . k u k o r ic z a , 12  ö l 
k e m é n y  tű z i  f a ,  4  s z e k é r  s z é n a ,  2  s z e k é r  s z a l
m a  já r u l— e ln y e r n i k ív á n já k , s z ü k s é g e s  b iz o 
n y ítv á n y o k k a l  e l lá to t t  fo ly a m o d á sa ik a t  f. é v i  
O ctob er  v é g é ig  a ’ n m . m . k . H e ly ta r tó -T a n á c s -  

. hoz n y u jtsá k -b e*

Hirdetmény.
( 3 )  G y a p ju k e r e sk e d ő k  , k ik  az idén  C zeg -  

lé d , P ü s p ö k - L a d á n y , K é n d e r e s , S o m ly ó  V á sá r 
h e ly ,  V e r e s  B e r é n y ,  C s a tta , M ária - N cstre  l z -  
g á r p o lit . a la p ítv á n y i jó sz á g o k b a n  term et g y a p jú t  
m e g v e n n i k ív á n já k , ír o tt  a já n la ta ik k a l f. é .o c t .  
2 4 ig  a’ p e s t i  p r a e fec to ra tu s’ h iv a ta lá h o z  f o ly a 
m o d ja n a k ; a ’ p rób a  g y a p jú k a t a ’ n m . m . k ir . 
H e ly ta r tó s á g ’ille tő  e lő a d ó já n á l sz e m lé l h eti k -m eg ;  
az  a la p ítv á n y i p én z tá r ’ b iz to s ítá sá ra  m e g k ív á n 
ta ié  5 0 0  p. ft . ca u tió t  p e d ig  v a g y  p r a e fe c to ra 
t u s ,  v a g y  a ’ fő íiz e tő  h iv a ta ln á l, id e ig le n i n y u g -  
ta tv á n y  m e l le t t ,  t e g y é k  le . ( 3 )

(1) Tűzi viz fecskendők mii-
helyének hirdetése. P esten  az o r sz á g 
ú ton  6 4 7 d ik  szá m  a la tt m aga a ’ jelen  t ő , 's a ’ 
m ű h e ly  tu la jd o n o sa  k ö z h ír é  t e s z i:  h o g y  nála  
v a la m in t e d d ig  ,  ú g y  je le n le g  s ’ ezu tán  is 
k észen  ta lá lfa tn a k 3 — » C a k ó  v iz e t  tartó fe c s k e n 
d ő k  m e lly e k  a ’ v íz  - s u g á r t  sza k a d a tla n u l « ’ 
k ö v e tk e z ő  a rán yb an  lö v e llik  k i:  a ) E g y  három  
a k ó t tartó  h o rd o zh a tó  fe c sk e n d ő  k é t e m b e r  á lta l  
n é g y  p e r c z e n e t a la tt 3 a k ó  v iz e t  8 ö l m a gasság 
ra l ö v e l l ,  e n n e k  ára 4 0  fo r . p e n g ő  p én zb en . —  
b .)  E g y  n- g y  a k ó t  tartó  h o rd o zh a tó  fe c sk e n d ő t ,,  
b e lü lrő l k ib é l le l t ,  fo rg a th a tó  é r e z  c s ő v e l , é s  sró -  
f o k k a l ,  m e ily  a’ b en n e  ta lá lta tó  v iz e t  10 Öl m a
g asságra  lö v e í l i  4  p e r c z e n e t  a la tt , k e r ü l 1 0 0  for. 
p e n g ő  p é n z b e n .—  c . )  E g y  h ord ozh ató  5 a k ó s  é s  
e g y sz e r ű  n y o m ó s z e r r e l ,  ’s  n é g y  k erek ű  v a sa s  
k o c s iv a l 1 8 0  for . p e n g ő  p én zb en . T o v á b b á  ta lá l
ta tn a k  n á la  6 ,  8 ,  1 0 , 12,  1 4 ,  16 a k ó  v iz e -  
tartó  k o csira  h e ly h e z te te t t  fe c sk e n d ő k  : m e lly e k  
a ’ v iz e t  sz a k a d a tla n u l e ’ k ö v e tk e z ő  arán yb an  lö 
v e l l ik  k i :

6 ak ó t tartó  ő  p erc z e n e t a latt 6 a k ó  v iz e t*  
10 ö l r e ; ára  220  fo r in t p en gőb en . —  8 a k ó t ,  
tartó  5 p er . a. 8 a k ó  v . , 12 ö lre  ; ára 2 4 0  for. 
p. —  10 a k ó t  tartó  5 per. a 10  a k ó  v . , I I ö l
r e ;  ára 2 6 0  for. p . —  1 2  a k ó t tartó  5 per. a. 
12 a k á  v . ,  l ő  ö l r e ; ára 2 8 0  for p - —  14 a k ó t  
tartó  5 p er. a . 14  a k ó  v . ,  16 ö lr e ;  ára 3 2 0  for. 
p. — 16 a k ó t tartó 5 per. a 16 a k ó  v . * 1? ö l 
r e ;  ára 4 0 0  fo r in t p e n g ő b e n .

V Z Í.H ogy  haj p e d ig  a* fe n te b b i tű z i-  v íz fe c sk e n -  
d ó k  b e l ü l r ő l  v e r e sr é zz e l k iv á n ta tn á n a k  k ib é l-  
l e l t c t n i ,  a k k o r  m in d e g y ik n e k  az ára  2 0 ,  3 0  fo -



X
rinttal pengőben többe keiül $— czinezve mind* 
azáltal jobbnak , és hasznosabbnak találtatik.

A’ fentebb em lített helyen mindennemű 
tűzi vizfecskendők megrendeltetése clfogadtatik, 
úgy nemkülönben mindenkor kész vizfecsken
dők is találtatnak , a’ megrontsoltak pedig ja
vítás végett elfogadtatnak. Pesten , júliusban 
1839. N , R e m e k h á zy  K á r o ly ,

a’ fentebb említett tűzi vizfecskendők
műhelyének tulajdonosa. (3).

Könyvjelentcs.

Néhai Beregszászi Pál
nak) a’ napkeleti nyelvek’nagy 
búvárjának’s első nyelvtudósunk
nak következő két nevezetes mun
kája:

Über die Heimlichkeit der hun- 
garischen Sprache mit den mor
genländischen 9 nebst einer Ent
wickelung der N atur, und man
cher bishero unbekannten Eigen
schaften derselben. Leipzig  1796. 
(1214 lap negyedrétben.) és

Versuch einer magyarischen 
Sprachlehre, mit einiger Hin
sicht auf die türkische und ande
re morgenländische Sprachen. 
Erlangen 1797. ("288 lap nyol- 
czadrétben)

Megszerezhetők a’ H azai ’s 
Külföldi Tudósítások’ szerkesztő  
hivatalánál zöldkert ( Kohlba- 
cher) utczában 498. szám alatt. 
Az elsőnek ára kötetlen 1 f. 24 kr. 
az utóbbinak 1 for. pengő pénz
ben.
K l a d Ó  S Z Ó I Ö .  pesti kőbányai 
úgynevezett ö r e g h e g y e n  (Altgebürg) kelle
mes és hasznos helyen fekvő 7 ’la fertályból álló 
igen jó mivejésben lévő , rajta egy alkalmas kis

épü'eltel és igen könnyen "s kevés költséggel ah* 
kalmazható pincze hellyel, úgy hozzátartozó kő
bányával ellátott s z ő l ő , szabad kézből minden 
órán eladó. —  A’ megvenni kívánók bővebb 
értesítést iránta vehetnek Pesten, Z ö l d k e r t  
u t c z á b a n  ? ©aj]e) 498 sz. al*tt
a’ „ H a z a i 's K ü lfö ld i Tudósításokf< szerkesztő 
hivatalában. a i

Hirdetmény.
(3 ) (362). A ’ nagymélt. m. kir. helytartó ' 

tanácsnak e’ folyó I839ik esztendei julius 30- 
kán 25505ik szám alatt költ kegyes rendelé
sének következésében ezennel közhírré téte
t ik ,  hogy a’ tettes S. Vásárhelyi egyházi ura
dalomhoz tartozandó Tüskevári úgynevezett» 
kamarális m alom , a’ hozzá való négy hold 
szántóföldekkel, és két hold réttel, az e’ folyó 
1839ik esztendei Iső novembertől kezdve, — 
nemkülömben a’ Pápa mezővárosa vidékén 
helyhezett Agyagliki vendégfogadó és mészár»* 
szék hozzá tartozandó 24 pm érő alávaló szán* 
tóföldekkel és 15 kaszás réttel az e’ folyó 
1839ik esztendei lső  octobertől kczd\e három 
egymásután következő esztendőre , az e’ 
folyó September hónapnak 23án ugyan S. Vá
sárhelyen az uradalmi tiszttartói hivatal iró- 
szobájában reggeli 9 óra tájban tartandó nyil- 
ványos árverés utján a’ legtöbbet ígérőknek 
újonnan haszonbérbe adatni fognak; —  az ezen 
haszonvételeket kibérleni kívánók tehát a’ 
szükséges bánatpénzei ellátva a1 fentebb k itű 
zött helyre , nap ra , és időhatárra illendően 
m eghivatnak. Költ Somlyó-Vásárhelyen sept. 
7én 1839. Zsoldos János

uradalm i helyettesTiszttartó. 3)

Gabonaár Pest ’s más vidéki városink piaczin pozsonyi 
mérője váltógarasban.

September 2Sái> |Bnza. Kétgz. Hoz* Árpa. Zab. Kuk. Xöleg.
Pécs 90-80 f 80-75 65-02 60---| 40— | 75-- —

oet.l.Debreczer 75-05 | 05-00 | 55-50 35-33 j 31-30 | 05-00
3. Cnghvar 94-90 | 83-79 1 7S-74 55-33 I30-27 1 80-70 | -----
3. Mogony 125-82 ! 80-70 | 86-72 07-55 | 50-40 1 80-71 -----
4. l'emesvár 87-78 | 09--- | 50--- 40---| 35---| 45—
4. Uj-Becge 100-85 70-00 1 ----- 45— | 40-— 1 50--- | 45---
4.X. Becgkerek 90-00 | ----- 1 ----- 40--- 40--- 1 45- | 50 —
4. Arad 80---] 00--- | 60--- - 35— 38--- 40— | -----
5. Szeged 
5. Komárom

85-80 70-05 i ----- 40-45 40-45 60 — 1 00—
100-90 | 85-73 1 07-05 03-55 | 44-42 | 68-03 00-58

5. Körmöcr 104-100| —--- 90-88 | 80-70 | 45-3S 1 ------ 1-----
5. Baja 87-73 | 70-00 00— | 55---i 37---j 80--- | 55—

Pegten, oct. 15» 105-140 1 120-105 104-90 | 90-80 j 05-00 | 110-95 1— --

Dutiavizállás: oct. 6 án: 5 y 3 " 3 " y; 7én : 5' 3 '' 0" ' 8 án : 
5 / 2 0  o//J; 9én; 5 ' 0" 6 '" ;  lOén : 4 ' 11“ 0 '' ';  
l l c n :  4'10"0"'; 12én : 4' 1 0 " 0"' ; 13án: 4 ' 10" 3'"; 
14én: 4' 10" 3 " ';  15én! 4 ' 8 " 0"';i6án: 4' ti" 9“*,
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Szombat O c to b . 19én H lj y P
A e s t  h é t  i  c n i  t ö r e d é k e  k.

Színészeink vannak, de színművészét ünk meg
alapított nincsen. A1 regiek bírtak azzal, mert e’ 
részben is sokkal egyszerűbbek voltak, mint mi. 
Sok ugyan a’ fecsegés korunkban is, de mindent kiele« 
gítő szabályokat, mellyek után bármelly színészt meg 
lehessen ítélni, eddigelé nem ismerek.

A’ physiognomica, mint tudomány szilárd ’s 
tartós vonásokban tünteti ki a’ character belsejét; 
a’ mimica ellenben az átmenő érzelmeket tolmácsol
ja  az arczon.

Igaz ugyan, hogy a’ lelek—állapotból folynak 
elő a’ testen történő változások, és pedig csaknem 
fáradság nélkül; az is igaz, hogy minden ember tu
lajdon egyénisége szerint legtökéletesben fejezi arcz- 
játékával indulatit, és pedig igen különbözőleg; de 
a’ színen nem akarunk mi gondolatot ’s érzelmet egy
oldalúig ’s egyénileg látni, nem úgy mint azokat 
egyes ember kifejezni szokta; hanem a’ legtökeljes
ten , ’s miként azt jobban nem is lehet. Erre nezve 
szükséges a’ színésznek széttekinteni a’ világban, 
összevetni, ’s ezen összevetés által tulajdon arczjá- 
tékát alkalmazni, annyira tökélyesen, hogy az bar 
utánzás , annak mindazahal ne iátassék. ’S ebben áll 
a’ színész művészete.

Kár sőt teljességgel rósz a’ színésznek magát 
szenvedélyeitől elragadtatni. A’ legnagyobb művész 
benső nyugalommal, mint egy szemlélő játszik. Szen
vedélyes kitöréseknél tán ezen önelragadtatásnak még 
nagyobb erőt adhat; de rovására történnék akkora’ 
nyugalmasb helyzeteknek, mellybe való átmenetei 
nem történnék, a’ mint történnie kellene. Elragadta
tásában szokta leginkább némelly színészünk feledni 
a kiemeléseket, szükséges részeit a’ jó szavalásnak.

A’ természet sokra segíti az embert de szorga
lommal párosulva még tovább mehetni. Gyakran két- 
ségeskedik a’ színész vájjon ezt erősben vagy hal
kabban fejezze k i, mert igy is, amúgy is láta: ily- 
lyenkor szabályokat természetesen maga a* szinész 
is hosszú gondolkodás által megalapíthatná; de épen 
ezért haladhatunk hogy a’ megtört utat többször nem 
járjuk.

A’ valódi lángész a’ hamis és álszabályok mint 
lánczok ellen kikel; de nem úgy a’ jók ellen; mert 
minden lángész tökély után törekszik, ’s minden jó sza
bály útmutató arra.

Meg kell azonban jegyeznem, hogy a’ genie 
e’ragadtatásásában orkán,mindent megrázkódtató; de 
erre születni kell, s igy minden színésznek meg kell 
magát vizsgálnia, ha genie-e, ’s vájjon Shakspeare 
szerint képes e a' folyó vagy zivatar, szóval a’ szén
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vedélyek vihara közepette is egyszerre magát mér 
sékelni: a’ valódi lángész illyenkor bennünket meg 
rázkodtat, mig többnyire a’ művész csak megindít’

Való ugyan, hogy minden mozdulatot, kifeje
zést , mivel az a’ végetlenbe terjed , szabályok sze
rint meghatározni nem lehet, mind e’ mellett is van
nak olly általányos szabályok, mellyek az illy egye
seket magában foglalnak.

A’ szavalás és arczjátékot ha megakarjuk ha
tározni amarról azt kell mondanunk , hogy előadja, 
mit erről hogy gondolkodunk.

M hnicai észrevételek és képek. Az olasz igen 
sokat fejez ki arczával; igy ha valakit gazságtól meg 
akar óvni, kezét mintegy háti a tolja, a’ másik’ mu
tató ujjával az egyik pofát lehúzza, hogy igy az e- 
gyik szem nagyobb legyen. ’S ez mintegy azt is mu
tatja , hogy két arcz egymástól egészen különböző , 
’s a’ szemnek megnyitása nagyobb figyelmet kivan é- 
bresztetni, ’s igy el is kell fordulnia. — 2) Midőn meg
vetést akar állítani felemeli fejét ’s egyik kezét e- 
gészen felemelve, félre nézve nyakrava óját igazít
ja.— 3) A’ kevély fejét felüti, egyik kezét keblébe 
teszi, lábát előre teszi, a’ másik kezét csípőjére 
—A’ lelki tehetlenség a’ testével párosul ’s itt sok 
kép tűnik élénkbe mindenekelőtt szemekben ’s a’ ma
gaviseletben a’ testnek, melly lehanyatlik sat. A’ kik 
hátra teszik kezeiket, fejőket lehajtják, szemeiket 
félig behunyják. A’ kevély is lehet illy állásban, 
de egyenes testtel élénkebb arczczal ’sat. Lekonyuló 
inak, kitolakodó has, egyenesen leeső kezek, a’ 
mellre eső íej , nyitva álló száj félig behunyt szem 
a’ lélek’ tehetlenség jelei.—4) A’ nyngott ’s kíván
csian előre néző köztti különbség az, hogy az első 
valamit hátradőleszkedik karjait egymásba veti, el
lenben a* valamire’ ügyelő szemeit jobban kinyitja y 
lábait szétteszi, kezeivel rá támaszkodik, egyenesen fii. 
’s a’ többi.

Nagy különbség van az arcz ’s minden érzel
mek kifejezésében, midőn teszem Hamlet tépelődik 
az öngyilkolásról ; vagy midőn egy philosophus akar
ja problémaként megfejteni.

A’ lélek ha hánykodásban van, követi ezt külső
leg a’ test járásban ’s kézmozgásban. Ha a’ gondo
latok könuyen jőnek a’járás szabadabb ellenkezőkép 
mindig lassúbb, ’s a’ fennakadás által a test is meg
áll illyenkor: vagy lehajtja fejét merőn egy pontra 
néz, karjait egymásba veti, majd egyik lábát előbbre 
teszi; vagy ha valami főtárgyban egy csekélységet 
hirtelen felakar találni, felnéz egyenesen ’s kezeit dere
kára teszi.

Lehet a’ leltek olly állapotban, hogy a’ tárgyat 
szem előtt nem látja csak lelketlen, ’s még Is leiig
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elfordul, mintha kezével eltolni akarná. így Lear, 
midőn ie.ínyiról szól, vagy H a m l e t  midőn a’ cső* 
mót feltalálja, ’s ezt mondja: „Ali itt van a’ 
csomó. 'k

Il y külső jeleknek tekinthetők, midőn az em
ber valakit erősen hallgat, szemét behunyja, fülét elő
re tolja, mintha mindannak erejét fülével akarná 
párosítni.—lIlyenek a’ fejcsoválgatások, midőn vala- 
melly eszme nem tetszik.

Illyen valami elbeszélés hallásánál, midőn to» 
vább dolgozunk teszem egy kovács, ’s egyszerre 
hall valamit; meg sem mozdul , úgy áll folyvást 
még a’ kalapács kezében , mint midőn hallotta, csak 
a’ beszélőre tekint szájtátva.

Két kezét szájára teszi ’s égre emeli fel sze
meit az ember, midőn valami rettenetest hall.

Általrinycs szabály a’ mimicában, hogy azon 
tagját mozdítja vagyerőteii meg az ember leginkább, 
mellyel dolgozni vagy hatni akar. Ha valamit halla
ni akarok fülemet, ha valami elől futni, keblemet, 
szememet takarom el; azt tolom mindenütt előbbre; 
de mellette ha különösen annak tudása nagy beha
tással van rám nézve, egyéb tagjaim sem marad
nak mozdulatlanul. Teszem ha valamit hallgatok fü
lemet e'ore tolom, lábhegyen vagyok, ’s egész tes
tem meghajol; de szemeim is* nyitva állnak, lá
baim , testem meggőrbednek, lélekzetem is vissza 
tartom.

Gyakran két ellenkező állásban visszük ugyan
azt végre. Teszem valami iszákos, ki többet iszik 
a’ keletinél hátra hajol, ’s lassan hörpöget; ki el
lenben nagyon ihatnék, csaknem lehajol egészen; 
amaz könyeden egy kézbe tartja poharát; emez két 
kezével szorítja meg azt, kezei reszketnek.

Mi különbség van midőn egy nagy vagy törpe 
lelkű, eszelős vagy ép eszü ember sorsáról valami 

• eldöntőt hall. Az egész testében égőről; amaz fel
egyenesedik ; legfeljebb egy kéz mozdulás, fájdal
mas arcz kifezés és sóhaj száll ki kebléből.

Hlyen két küiönböző érzést ’s külsőséget gyu- 
laszt a’ gyönyör és a’ bujaság érezete. Az elsőben 
felugrunk, tánczolunk, minden vidám -rajtunk , a’ 
másikban foly vásti vágyat érezünk , leülünk, min
den tagjaink lekonyulnak, fejünket hátia bocsát
juk ’sat.

Az erőtetett bátorság és valódi bátorság is 
fennen hordozza eredeti bélyegét. Amabban látjuk 
hogy akar, egész testét neki erőteti, itt arezban 
semmi test erőtetés nincs; sőt a’ nyugalom mutatja 
épen benne a’ bátorságot —Némellyik összeszorítja 
markát ’s hátra tolja; másik nagy lépéseket tesz ’s 
kiabál, a‘ harmadik üt ver össze mindent ’sat.

Nagy Etele*

É js z a k  és tiél.
Az egyensúly’ nagy törvénye, melly szerint az 

éjszak és del népei viszonyosán közlik egymással 
a felvilágosodás’ jóléteit, napjainkban is az , a’ mi 
ez előtt volt. Az éjszak, melly mindenkor utoljára 
ke.esteték föl a civilisatiotól, határozva látszatik 
magasb tökélyfokot adni a’ civälisationak ’s több 
energiát és erőt, sugarai1 számát tőbbítni, ’s később 
az állomásozó délre visszalökni, melly bár a’ bölcső, 
hol e’ mozgalom alakúit, de maga e’ mozgalmat na
gyobb tökélyre vinni nem vala képes. E5 tünemény 
egy neme a’ szükségnek. Mindenhol leljük , mind
egy nagyobb vagy kisebb körben-e; uralkodik az ó 
mint az új histórián. Az első fénysugár Indiából jött 
k i, tán épen Chinából, ment aztán Assyrián, Ph&- 
niezián, Judaeán, Persián, Kisásián keresztül, gyúj
tott Görögországban ’s mindig tova siete éjszak felé. 
Mivel az utósó tájak, miket a’ sugár éré, más né
pektől már táplált civilisatiót, nagy és dús felvilágo
sodást, mindig tökélyesbült művészeteket ’s az idők’ 
folyamában , felnövekszett tudományokat kaptak: ba- 
fárzott elsőségük is van az első tájak fölött. így 
megy a’ fény délről éjszakra (tulajdonkép keletről 
nyugotra), mindig nagyobb pályákat tör, mindig szé* 
lesb medret alakit, egy sugarát sem veszti e l, sőt 
ellenkezőleg, növeszti azt, a’ tökélyesbíílés’ külön
féle fokainak aránya szerint, mellyekre az emberi 
szellem emelkedik.

Ugyanazon arányzat mutatkozik a’ új históriá
ban Roma, Hyzancz, mindkettő Görögországtól ct- 
vilisált 5 Galliát civilisáljak ism ét’s Britanni.it és Ger- 
maniát, a’ legészakibb szigetekig, miket cimeri sö
tétség leplez. A’ civilisatio’ geographiai históriája még 
egyesben is , e’ magasb törvény alá van vetve. Spa
nyolország’ ragyogása az arabok alatt ’s a’ provenczá- 
loké a’ középkorban, az európai élet’ költészetiségéi 
szülte ’s tápláló. Belgium ’s a’ közép Gallia, ama
zok’ közeléte daczára vadságba volt sülyedve. Anglia 
még inkább. De ezóta a’ körülmények megválioz- 
tak: dél és éjszak mintegy fölcserélék szerepüket ; 
az utolsó olly jól használta amaz’ tanait, hogy meg- 
előzé. Az éjszak’ sajáta a’ míüpar, leleménydús, 

, rendkívüli kifejlődéseiben; hatalmába keríté a* mű
vészeteket ’s több tudománynyal és energiával mű
velte k i , mint a’ dé l, ha nem azon képzeménynyel 
és kellemmel is. A’ Zene Németországé, ’s maga 
a’ képfaragás is Daniéban, a’ civilizált Europa’ éj
szakában, leié leghíresb művészét. Skandinávia és 
Finnland daczoltak a ’ civilizátionak, geographiai 
helyzetök’, égaljok’ durvasága ’s foldjök terméket
lensége, meggyőzhetlennek látszó gát, által. ’S mégis 
Svéczia és Dania, Irland és Norvégia, előbbre ha
ladtak , Spanyol- és Olaszország egyes részeinél. 
Mérsékebb, okosabb kormányok alatt, a’ belátás’
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hatalma folvilágosodotlabb, okosabb ’s erőteljesebb 
ott a’ nej/ nézeiés igazságosabbak ’s erkölcsiebbek, 
A’ civilizátio hasznosabb gyümölcsöket terme itt, e’ 
jeges tartományok helyzete ’s belső mivolta daczára. 
A’ nemzetek forradalmas mozgalmában, ama népek 
csendesen, de okosan és szilárdon haladtak elő, nem 
dön ögetiek fél trónokat, nem pusztítottak el biral- 
makat. Nagy Péter óta Oroszország is az európai 
civilizátiohoz csatlakozozott ’s csak nyugodt és csen
des, de okos és szilárd saját fásában ép’ úgy lelhet 
magának jövőt. mikép’ eg>>z<*rsmind látszik a’ felvi
lágosodás sugarait keletre, In^nian ez ki jőve, visz- 
szavezérlenű

(F. P.) K. G.

Biomoeop. orvosokat illető k ivona t.
l>r. Iluubold-uak f. évi oug. lOdikcu Lipcsében tartott 

beszédéből ; és Felszólítás.

H a h n e m a n n  a k ,  a’ hasonszenvezi gyégy- 
rendszer'j alkotójának - ki ^hatvan év előtt lükén or
vostárrá koszorúztatott, —emlékéül az ő tanitmányát 
gyakorló német orvosok évenkint középponti egye
sület *) czim alatti német honuak különféle nagyobb 
városiban s f. é. Lipcsébenjöttek össze, hol a’ je 
len évre választott elnök dr. Haubold, hosszú velős 
beszédében a Homeopathia1 jelen állásáról többek 
közt eznket mondja : ,,A' múlt évről is mondhatni, 
hogy a’ Homeop. naprulnapra terjed, ’s ez által an
nál világosb jelét adja nagy értékének, minél több 
akadálylyal kell vínia- Philadelphiában—igy ir dr. 
Keidhardt—annyira terjed itt a* Homeopathia , s an
nyi megbízatásnak kell megfelelnem a’ hasonszenvi 
gyógyszerek s más e’ tudományhoz tárgyak iránt, 
hogy valóban kénytelen vagyok Németországban le
velezőt keresni. *— Említvén továbbá más országokat 
’s némethont i s ; ezekben az egyesületek’ ’s egye
sek’ fáradhatlan munkálatit, áltmegyen a’ tavaly a- 
lakult siléziai uj egyesületre ’s ennek szabályira, 
mellyek között ezek foki 1) a’ homoeopathiaigyógy- 
rendszer igazságának világos lettdolgok általi folyto
nos bebizonyitása.; 2) a’ tagok tehetségeinek a’ tu
dómé ny minden irányában ’s eszközei által kimüvel- 
tetése. 3) a nevezett két eszköz általi méltó ter
jesztése az üdvös igazságnak; 4) az egyetértésnek 
magok ’s régibb felekezetű ügytársaik között, melly 
■oktalanul a’ tudomány ’sat. nagy kárával felbomlott; 
minden telhető eszközök által minélelőbbi tökéletes 
helyreállitása.“ Adja az ég , hogy a’ ns czélzatu e- 
gyesület lehető legnagyobb sikerrel hasson, *s hason-

Van a’ homoeop. orvosoknak Németországban több 
egyesületük is ;  illyenck á’ badeni, lausicz- szilé
ziai, az éjszaki ném et, a ' szabadelmü lipcsei, ’et.; 
a ' francziáknál ’s amerikaiaknál még számosabb.

lóra lelkesítse a’ magyarországi, eddig semmi közre
ható életet nem tanúsított, orvosokat is. Homoeopa- 
thia minden előítélet s más akadályok’ ellenére is 
szépen terjed, tudja mindenki; de hogy az azt gya
korló orvosok egyesüléséről mindeddig csak gondol
koznak, fájdalommal ismerjük meg. Számtalanok az 
egyesületek’ hasznai mind a’ társaságra mind pedig 
egyedekre nézve; ez különösen tudva vagyon, azért 
nem lehet eléggé siettetni e nagy dolgot; minden 
nap melly a’jónak létesüiése nélkül múlik, a’ tárgy
ra nézve el van veszve. Csak külföldtől várni a’ tu
domány haladását, sem nem dicsőség, sem nem ha
szon; mert a’ mi éghajlatunk, természetünk, viszo
nyaink ’sat. csak nálunk vannak, ezekhez képest 
kell tehát a tudományt is alkalmaznunk, ide pedig 
tapasztalás, rostálgatás, közlekedés: a’ legbiztosabb 
ut. Nem szándék az egyesület felállításával a’ régi 
gyógytanhoz hív ügyfeleink ’s magunk között vala
mi elkülönző ’s közlekeést gátló vonalt húzni , ha
nem csak a ’ tudományt tökélesíteni, ’s minél több al
kalmat adni az igazságróli meggyőződésre; a’ forra
dalom ’s czivódás szakán túl estünk , közel van te
hát már az idő, hogy az igazság győzzön. A’ ha
sonszenvi orvosak közölt, kik Magyarhonban van
nak , alakítandó egyesületről mi legyen az ügytársak’ 
véleménye, elvárják a pestiek .

A ' ruházatról.
A’ levegő változásinak kitéve, mellyekbe min

den éghajlat részesül külömbféle mértékben , szüksé
ges vala az embernek is , az ő első zsengéjébe, e- 
zeknek ellent állani. Azon eszközökre nézve, mel
lyek által ő magát inkább ohatja kevésbé áldva meg 
a’ természettől mint más állatok, kénytelenjeit mind
járt eleinte olly eszközökhöz folyamodni, mellyek e- 
zen hogy úgy szóljak természet feledékenységét pótol
hassák. Képzelhetjük magunknak azon próbákat, 
mellyeket az emberek az ő gyermeki korukban tet
tek , csak abból is , a’ mit azon nemzetek tesznek, 
kiket mi vadaknak hívunk. Barlangok voltak az első 
lakhelyek ruházatjok az állatok bőre, vagy csak 
©Ily növevények levelei, mert illyenek, még a’ 
mostani lakhelyet is azon nemzeteknek a’ hová a’ 
csinosodás nem hatott. Későbben midőn a’ mestersé
gek az emberekre az ő jótévő hatásokat bebizonyi- 
ták, mindenféle szövetek készültek, mellyek két- 
sé°- kívül, az első próba után tökélledenek voltak, 
’s mellyeket ők nemcsak a’ légvédjéül hanem mint 
czifraságot is használtak , mert a’ tetszeni való kí
vánság olly természetes az embernél, mint az ő fenn
tartása, de kétség kívül sok idő kellett arra mig a’ 
Fenicziabeliek purpurral festének, ’s az Indusok Ca- 
thenurt szővtek. Mi ugyan nem tudunk semmi bizo
nyost a* régi népek öltözetjebről, csak azt, hogy
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a’ Zsidó Leviták hosszú vászonruházaftal jártak. 
Csak azt jegyezhetjük  meg, hogy a' görögök és a ’ 
Romaiak mint m esterjeink jelennek meg a’ ruházat
ra nézve, a ’ mi az egésságet illeti. Nem  csudálha- 
tunk-e elegendőképpen azon milly elmésen kikerü l
ték ruházat jókkal azon külömhféle nyom ásokat a 
mellre' és a ’ hasba fekvő részekre mint mélyen bé- 
láttak  azon veszélyekbe m ellyeket a ’ Circul á ra  te
h e t, a’ ruhák nyom ása, noha a ’ test alkatát nem 
ismerték.

A s.ze /ív e d  e l  m e h r  6 1.
Tagadhatlan nagy béfolyása van a’ szenvedel

meknek a* mi alkatás tnkra, mellyeknek következe- 
tit mi e r k ö l c s e  rő hatásának tulajdonítjuk ’s a’ 
mellyek a’ legnagyobb gyönyörűségeket de fájdalmakat 
is szülhetnek , ők képesek a’ legnagyobb veszélyeket 
az ember testée háritni, de más részről a’ legna
gyobbakat is ki kerübetni. Ezer pétink vannak, hogy 
ők nemcsak a’ legnagyobb nyavalákat , hanem még 
halált is okoztak, de más részről vannak arra példák 
hogy nem egy szerencsétlent ragadtak ki a’ halál kar
jaiból. Nem tudhatjuk mostani állapotja szerint a’ tu
dományoknak , hogy ők ’s az ő következés! az agy
velő közben járása által történnek. Ezen alkat, melly 
minden részibe a' testnek az ő idegeit küldi, szük
ségképen olsy változásokat közöl vele mellyek őtet 
is érintik. H ajó helyzetben van, szükséges, hogy 
munkálatja is hasonló, ellenkezőleg pedig káros az ő 
béhatásában, lehet valamennyire érteni az erkölcsi erő 
befolyását a’ természetire’s viszont ezen jó vagy rósz 
helyzete az agyvelőnek mellynek jó vagy rósz követ
kezés! vágynak azon gondolatra vihet minket, hogy 
a’ szenvedelmeknek legjobb felosztása az , mellyel mi 
őket örömileg, vagy szomomlag tekintjük, és igy 
vagy szerencsések vagy szerencsétlenek , akár milly 
különböző charakterrel bírjanak. Édes volna a’ mi 
életünk ’s szép ajándék ha minden keserüség.- 
től ment volna és mindig gyönyörűség párosí
taná , az illyen állapot nem lehet az emberé mert a1 
tökéletes szerencse csak képzelet , ’ nem is lehet tet- 
leg bébizomitani, hogy a’ gyönyörűség állandó legyen. 
A’ gyönyörűség tudniillik a’ kívánságoknak kielégí
tésében a ll, kívánnunk kell tehát, hogy szerencsé
sek lehessünk , de azon piJlanatban mikor kívánunk 
még nem vagyunk szerencsések, ennelfogxa nem is 
lehető az állandó gyönyör. Más részről pedig maga 
után vonja a’ kívánságok teljesítése az unalmat, ’s 
azon ember a’ kinek a’ legcsekélyebb kivánati mind
járt telyesitethetnének , legunalmasabb életet élne , ’s 
utoljára unalomból már életétől is megfosztaná magát, 
mellynek gyönyörűségit már kimenté. Hogy tehát tűr
hető legyen életünk, ollyanoknak keli lenni'aj mi ki- 
vánságinknak , mellyel nagyobb erőlte.éssel érhetünk

és elégíthetünk ki, ez azon egy szerencse mellyel a’ 
mi bölcseink az arany közép útnak hívtak, azon sze
rencse mellyben a' mi dús gazdagaink, kik az ő leg
csekélyebb kivánságikat tüstint kielégíthetik, és a’ mi 
szerencsétleneink, a’ kik sohase elégíthetik, része
sülhetnek. —

A’ mérsékleti gyönyörűség az agyvelőnek jóléte. 
Akár micsoda okoktól ered is elég az t hogy olly hely
zetben van, melly nyájas, kellemetes, és megelé
gedett , és a’ melly a’ létet érezhetővé és méltóvá te
szi. Látjuk ezt a’ mi testünkön , mert egy kellemetes 
érzés hat keresztül bennünket szivünk erősebben ver , 
a’ vér folyása az erekben serény , az arcz pirosodik , 
szemünk csillog, ’s ajkainkon a’ nevetés nyugszik, lé- 
lekzet vételünk gyakoribb, az emésztés jó karban 
’s a’ tapasztalás a’ legjobb karban van. Lelki tehe
tségeink kifejlődnek, idaeáink számosak, különbfélék, 
’s az ember ki ezen helyzetben van, alkalmatos min
den szebb érzések eszközlésére ’s kivitelére. — Azon
ban ha rendkívül túlhágó a’ mi gyönyörűségünk mély 
bényomást teezen az agy velőre és a’ gyomortáj fájdal
mas érzést hoz elő, szívdobogással, lélekzésvéteSaka * 
dozásával párosítva, minden munkálati a’ testnek meg 
semmisítve látszatnak lenni, ’s akarat ellen könnyez
nek a’ szemekeink Az agy velő semmi külső hényomáso 
kát magába nem vészén, minden kivánatok elhalnak, 
el hal a’ szózat az ajkakon, reszketnek a’tagok, "s eze
ket az ájulás is követi néha, hol csak egyedül a’szív és a’ 
tüdők munkálódnak egy kevéssé. A’ történettudomány 
számtalan példákat jegyzett fe l, hol a’ nagy öröm 
és gyönyörűség halált okozott. Sophocles halva ro
gyott össve hogy Tragoediája, a’ dijt nyerte e l, 
szinte Diagoras örömébe halt meg midőn 3 ifjait 
karjaiban tartá a’ kik az Olympusi játékokban győz
tesek voltak, tizedik Lessápa hasonlóan halt meg 
midőn Francziaországrol egy szomorú hírt hallott. 
Mindezen feljegyzett személyek már öregek voltak 
a’ hol már a’ szívnek ’s agyvelőnek munkálatja 
egyidőre lehetetlenné tévé munkálodásukat.

Czukor difik.
Türelem a’ juhok’ ösztöne, ’s az emberek’

erénye.
Egy szerelmes és udvarló közt az a’ különbség , 

hogy ez tiszta fehérneműt hord, amaz mindig pisz
kosat.

A’ mostani férfiak selyembogarakhoz hasonlók ; 
csak ha megöregednek lepték, ifjúkorokban káposz
tát esznek ,  ha öregek, fákat akarnak csemegézni.

Némelly színész spongyia a’ dicséret’, ’s via
szos vászony a’ korholás* számára.

A’ fejet életre, a’ szívet halálra használjuk , 
és mégis az életben a' fej tova szökik a’ szívvel, s 
a’ halálban a’ szív a’ fejjel. Szerényt.
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mébe, ’s nincs is rósz a’ világon, mellytől kiművelt 
lelkem visszarettenne. D e ....  csak azt ne kérdezze 
tőlem valamelly korszellemi lény „ t u d s z - e  vala
mit Furkács Matyi ?“ mert ez volna azon kísértet, 
ki előtt összeborzadnék ijedtemben.

„Hiszen te már költő, bölcselkedő csillagvizs
gáló, természetkutató, történetész, törvénytanuló :sat. 
'sat. voltál; tehát hogy lehetsz idegen e’ kérdés előtt ?4< 
talán ezt lesz valaki ellenvetendő.

Óh Jehova, ura az embereknek, és a’ vadál
latoknak, úgy mind a’ nyálaknak, juhoknak, ve
rebeknek , szamaraknak! hiszen én ezt mint tanulám 
csakhogy semmit sem tudok belőle. A’ Physicából 
csupán annyi maradt koponyámban: miért nem ül le 
a‘ tök a’ vízben?—A’ Históriából annyi, hogy ha 
Mátyás király most is élne, én sokkal többet tudnék, 
mint most.—A’ csillagászat’ theoriájában szép elő
menetelt tevék, de a’ praxisra abból is csak annyit 
tudok, hogy 2 csillag megfosztó a’ napot sugarától, 
’s most nekem éjjel nappal tündökölj "s e’ két csil
lag babám’ szeme.—A’ szám-tanban mintha emlé
kezném azon csalhatlan axiómára, hogy kétszer 2 
se nem ö t, se nem ötödfél, hanem éppen 4 egész. 
— Mikor a’ Philosophía’ elveit akarók fejembe verni, 
soha sem tanultam; mert hiszen minek okoskodjék 
az ember, mikor egyszer tudja: szólj okosat ki rö
högnek. — A’ törvényes pályára már csak azért sem 
vala kedvem, mert gyakran haliám fülhegygyel: 
szólj igazat, betörik ép koponyád’4 ’s valóban nem 
is sokat tudok én ; a’ törvények’ fő elve jut még némi 
homályosan eszembe , tudniillik t ,ne add oda. . . . .  
akarom mondani: neveddel a’ másét4—Költeni soha 
se szerettem, mert gondolám: a’ tyúkok eleget köl
tenek osakkogv mérték nélkül. Avagy igen . . . .  most 
jut eszembe, hogy én költeni tudtam legjobban; hi
szen az atyám örökké arról panaszkodott, hogy végre 
is tönkre teendem.—Még Politiát is tanúltam tekinte
tes Karok és Ken . . .  óh majd mit mondok, bizon 
eltéveszteném, hogy én egészen más publicummal 
szólok , mint az országgyűlés’ rendben ülő Karai. Azt 
akaróm mondani, hogy én már politicus is vagyok, 
az az : észrevetlenül megjárom a’ vendéglőket, ká
véházakat , ’s megkóstolgatva az italokat, nincsenek-e 
a’ jordán vagy duna vizéből megkeresztelve, kikém
lelem egyszersmind a’ rósz emberek véleményeit, ’s 
ha látom, hogy pajtásra akadtam, kezet fogok vele, 
’s vigadunk.

De már most azt kérdezhetné ismét valaki olva
sóim közül: miért örülök tehát olly nagyon a’ vacá- 
tiónak, midőn még úgy is semmit sem tudok ? ’s én 
erre viszont azt kérdem felelet helyett az olvasótól: 
nem örül-e akkor, midőn látja, hogy az illy haszon

talan humor vége felé közelget ? Látja kegyed, én 
éppen úgy vagyok: én is azért verem össze boká
mat, mert a’ sok idétlen tanulás után, végre is sem
mit sem tudva, legalább egyszer elvégzém oskolá-* 
m at, ’s fejem elég könnyű.

Itt azonban újólag két kérdés adhatja elé magát, 
tudniillik: mi annak oka hogy Furkács Matyi annyit 
tanúit, és még is semmit se tud ; ’s másodszor mi
ért mondóm azt, hogy a1 publicum velem együtt ne 
örüljön ?

Ha én, és egy kissé okosabb Furkács Tamás 
bátyám falba vernők is fejünket, még sem lennénk 
képesek az első kérdés’ tökélyes megfejtésére; és 
itt először az orrunkra koppantanának hogy(?) taní
tóinkat hála helyett illy szép humorral tiszteljük-meg; 
másodszor az igazságért tömékbe könnyű koponyán
k a t, harmadszor pedig mit nyerne vele Furkács Ma
tyi? semmit mert én már nem mai csirke vagyok, 
következőleg csontom sokkal keményebb, hogysem 
vessző gyanánt újra hajtható lenne.

Azt pedig hogy ne örüljön velem a’ publicum, 
teljes joggal mondhatám; mert fogadom a’ ragyogó 
csillagokra, hogy, ha még örvendeni fog, midőn 
sírnia kellene, sok párja akad Fnrkács Matyinak; 
ez pedig a’ legkeserűbb pohár, mellyet egykor a 
publicum leendne kéntelen kiűritni.

írtam midőn a 'jú liusi hóesett 19kén 
1839  Furkács Matyi m. k.

L itera tú ra i újdonság.
Epen most je len t meg B ajzától: „ Szózat 

a m agyar színészet ügyében, melly színésze- 
tünk gyakorla ti s valólag életbe ható ol
dalát fe lv é v e , a rég érze tt hiányt póto lja  
ki,— 's még németig sötét fejüekben dongó esz
mékre teljes világot derít. Ä 9 munkát épen most 
vesszük, 's ezért csak röviden figyelmeztetjük  
a t. ez. közönséget megjelenésére, fentartván  
magunknak közelebbről bővebben róla szólni.

Kapható az Athenaeum hivataléiban *s min
den pesti könyárusnál 40 kr, p .  p .

Emlékkönyvbe.
Egy segít hírünk’ tokára 
A ’ szilárd idők’ daczára,
’S egy ad életei.
Túl határin e’ por létnek,
Fennlobogsz, mikint szövetnek,
Hu emlékezet!

Lakner Sándor.
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Második HIRDETÉSEK. O c to b e r  2 6 á n  1 9 3 9 .

f é l é v .

EUiagyá a’ sajtót:
„ D a l fü zér**  Irta Kimoss Endre. Pozsony, 1840. 
X. és 176 lap. Himes borítékban, velinpap. 1 frt 
ezüst. Megszerezhető P e s t e n  Eggenberger és 
Heckenast könyvboltjában ’s általuk egyéb honi könyv- 
kereskedésekben. (3)

Hirdetmény.
(1) A lólirtnak van szerencséjea’főnemes

ségnek és tisztelt Közönségnek hírűi adni, hogy 
nála egészen új módi asszonyi viklerek nagy 
mennyiségben találtatnak. Egyszersmind aláza
tosan megköszönvén nagy érdem ű vevőinek i- 
ránta eddig v iseltetett b izodalm át, Ígéri ezen
túl is, hogy jó minémüségii portékái illendő árok 
által is tökéletes megelégedést fognak nyerni. 
Boltja van Pesten a’ váczi ú tczában, a1 kis híd 
űtczával általellenben, melly ezelőtt „F ekete  
kutyához45 czíméről vaía ism eretes, jelenleg pe
dig czíme:

D©BJ. P E D R O ,
Brasiliai császárhoz.

Egensdorfer M ih á ly , asszonyszabó. (3)

Conciirsiis.
(3) A’ nagyváradi kir. academiánál ü re

sen lévő politicai tudom ányok, váltó -tö rv én y , 
és curialis stylusi tan itószékre, mellyhez 500 
pgő forint esztendei fizetés van kapcsolva, a’ 
pesti királyi tudományos Egyetemnél újonnan 
tartandó concursus határ ideje, jövő 1840 évi 
jan. 30dik napjára olly módon van k itűzve, 
hogy azokban, k ik  azt elnyerni óhajtják, a’ 
m agyar nyelvnek , mellyen a’ curialis stylus 
tanitatni fog , tökéletes ismérete fő feltétel gya
nánt m egkivánfatik. Költ Pesten oct. 5én 1839.

Szoblahói Pálma Elek
a’ magyar kir. tud. Egyetem i tanács jegyzője,

Jószág-eladás.
(2) Táblabiró Kocsi Horváth József  úr 

hitelezői öszvegyülő perebeli végrehajtó bíróság 
ezennel közhírré te sz i: hogy a’ nevezett úrnak 
n. Fejér, Somogy és Komárom megyékben fek
vő, bírói zár alá vett részjószágai, az 1832|6ik 
15iktörv. czikk. értelm e szerin t, árverés’ útján 
következő sorral fognak cladatni, jelesül:

fis. Fejér vármegyében.
1) a’ pettendi részjószág, melly Fejérvárról

Budára vezető országúiban, amattól 3 , et
től pedig 4 ‘1# órányira fekszik , ’s öszvesen 
208 tagosított holdakból áll, hozzá tartozó 
tágos lak ’s cseléd házokkal, gazdasági é- 
pületekkel, jövő nov. 6án Pettenden.

2) a’ baracskai ’s iváncsa i, ugyan a’ nevezett
országútban, melly mintegy 68 holdat fog
lal m agában, a’ baracskai lakházzal, nov 
7én Baracskán.

3) a’ bodm éri, melly öszvesen mintegy 9 hold
kiterjedésű, nov. 8án Bodméron.

4) a’ gárdonyi, melly 24 tagosított holdakat ré
szen lakházzal együtt, nov, 9n Gárdonyban.

5) k. szt. p é te r i, melly mindöszve szinte egy
tagban 20 holdakból á l l ,  novemb. lOkén 
K. Szt Péteren.

ns. Somogy vármegyében.
\ 9 m egyeri, fiadi, ’s ráknyi, öszvesen 77 

holdnyi b irto k , nov. ISkán Megyeren.
fis. Komárom vármegyében.

Tata mezővárosban lévő curialis birtok pe
d ig , melly két darab belső telekből, szántóföl
dek , k e rte k , ’s szőlőből áll és öszvesen 46 hol
dat foglal magában, a’ belső telken lévő épüle
tekkel együtt, nov. 25én Tatában fog áruba bo
csáttatni.

Az árverés, a’ kijelölt napok’ reggeli órái
ban veendi a’ nevezett helyeken kezdetét, a’ 
zár alatti tömeghez tartozó lakházoknál.— Költ 
Sz. F ejérváro tt, oct. 12én 1839 a’ végrehajtó 
Bíróság által. (3)

(3) Tűzi viz fecskendők mii-
helyének hirdetése, Pesten az ország
úton 6 l7d ik  szám alatt maga a’ je len tő , ’s a’ 
műhely tulajdonosa közhíré te sz i: hogy nála 
valamint eddig , úgy jelenleg s’ ezután is 
készen találtatnak 3— lö a k ó  vizet tartó fecsken
dők mellyek a’ viz - s ú g á r t  szakadatlanul e’ 
következő arányban lövellik k i : a) Egy három 
akót tartó hordozható fecskendő két ember által 
négy perezenet alatt 3 akó vizet 8 öl magasság
ra lövell, ennek ára 40 for. pengő pénzben. — 
b.) Egy négy akót tartó hordozható fecskendőt, 
belülről kibélleit, forgatható érez csővel, és gró
fokkal, melly a’ benne találtató vizet 10 Öl ma
gasságra lövelli i  perezenet alatt, kerül 100 fúr.
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pengő pénzben.— c.) Egy hordozható 5 akós és 
egyszerű nyom ószerrel, ’s négy kerekű vasas 
kocsival 180 for. pengő pénzben. Továbbá talál
tatnak nála 6 , 8 ,  10, 12, 1 4 , 16 akó vize- 
tartó kocsira helyheztetett fecskendők: mcllyek 
a’ vizet szakadatlanul e’ következő arányban lö
vellik k i :

6 akót tartó 5 perczenet alatt 6 akó vizet, 
10 ö lre ; ára 220 forint pengőben. —  8 akót, 
tartó 5 per. a 8 akó v 12 ölre ; ára 240 for. 
p. — io  akót tartó 5 per. a. 10 akó v . , 14 öl
re ; ára 260 for. p. —  12 akót tartó 5 per. a. 
12 akó v., 15 ö lre ; ára 280 for p. —  14 akót 
tartó 5 per. a. 14 akó v . , l6  ö lre ; ára 320 for. 
p. — 16 akót tartó 5 per. a 16 akó v . , 17 öl
re ; ára 400 forint pengőben.

iVZ?.Hogy ha pedig a" fentebbi tűzi- vízfecsken
dők belülről veresrézzel kivántatnának kibél- 
le lte tn i, akkor mindegyiknek az ára 2 0 , 30 fo
rin ttal pengőben többe kerül ;— czinezve mind- 
azáltal jobbnak , és hasznosabbnak találtatik.

A’ fentebb említett helyen mindennemű 
tűzi vizfecskendők megrendeltetése elfogadtatik, 
úgy nemkülönben mindenkor kész vizfecsken
dők is találtatnak , a’ rnegrontsoltak pedig ja
vítás végett elfogadtatnak. Pesten, júliusban 
1839. N. R e m e k h á zy  K á ro ly ,

a’ fentebb em lített tűzi vizfecskendők
műhelyének tulajdonosa. (3)

Könyvjelentés.

Qg&g Néhai Bereászi Pál
nak, a’ napkeleti nyelvek’nagy 
búvárjának’s első nyelvtudósunk
nak következő két nevezetes mun- 
k á j n :

Über die Aehnlichkeit der hun- 
g arischen Sprache mit den mor
genländischen, nebst einer Ent- 
Wickelung der N atu r, und man
cher bishero unbekannten Eigen
schaffen derselben. Leipzig 1796. 
(214 lap negyedrétben.) es

Versuch einer magyarischen 
Sprachlehre, mit einiger Hin

sicht auf die türkische und ande
re morgenländische Sprachen. 
Erlangen 1797. ("288 lap nyol- 
czadrétben.)

Megszerezhetők a’ H azai 's 
Külföldi Tudósítások’ szerkesztő  
hivatalánál zöldkert ( Kohlba- 
cher) utczában 498. szám alatt. 
Az elsőnek ára kötetlen 1 f. 24 kr. 
az utóbbinak 1 for. pengő pénz
ben.

E l a d ó  s z ő l ő * A’ pesti kőbányai 
úgynevezett ö r e g h e g y e n  (Altgebürg) kelle
mes és hasznos helyen fekvő 7 1U fertályból álló 
igen jó mivelésben lévő , rajta egy alkalmas kis 
épülettel és igen könnyen ’s kevés költséggel al
kalmazható pincze hpllyel, úgy hozzátartozó kő
bányával ellátott s z ő lő , szabad kézből minden 
órán eladó. —  A1 megvenni kívánók bővebb 
értesítést iránta vehetnek Pesten, Z ö l d k e r t  
u t c z á b a n  (\^of)íbad)er f @affe) 498 sz. alatt 
a ’ , , H aza i 's Külföldi Tudósításokfi szerkesztő 
hivatalában. 31

Pénzfolyamat: Becs, oct. 22én : 5 pctes stat. kötelez. 
108; 4 pctes stat. kötelez. 100%; 3 pctes stat. 
kötelez. 807(8 ; lS39ki stat. költs. 266J/4; 2,f2 pctes 
bécsvárosi bankóköt. 65!f2; bankrészvény 1578.

Dunavizállás: oct. 17én: 4' 5 '  9"'; 18án : 4' 4“ 9"'; 
19én; 4' 3'‘ 9"'; 2oán: 4' 2" 9 '" ; 21én : 4 '1" 6"'; 
22én: 4 ' 0" 3'"; 23án: 3' 11" 3"'; 24én : 3' 10" 9" '; 
25én: 3' U " 0 '" ;  26án : 3' 10"6'".

Gabonaár Pest ’s más vidéki városink piac/in pozsonyi
mérője váltógarasban.

October ődikéu Búza. Kétsz. Kozs Árpa. Zab. Kuk Köles
Pécs 90-80 80-75 1 65-60 | 65— | 42— ( 80— i ___

8- Debreczen 80-05 85-80 55— | 35-33 | 30-28 ! ---— 1 70-60
10. Unghvár 98-94 85-81 80-76 | 56-53 j 30-26 | 82-78 | —
10. Mosony 128-85 82-72 90-76 | 68-55 | 60-49 | 79-68 | —
I 1 T emesvár 88-80 71—• 50— | 40— 135— | 49-- 1 ____
11. Új-Becse 100-90 85-70 ----- 1 45— | 45-40 | 40--- 40—
ll.N. Becskerek 90-85 60— 40— j 40---I 50---1 50---
12. Szeged 90-85 70--- 1 45- | 45— | 60---| 60---
12. Komárom 97-90 87-75 1 70-68 | 60-57 44-40 70-65 72 —12. Körniöcz — — —--- 90-86 1 80-76 | 44-40 70-65 72—
I2."Baja 87-73 70-60 1£59--- 53--- | 36— 80--- 56---
Pesten, oct. 2ön 180-130 113-100 1 100-90 | 93-83 | 66-60 105-94 1-----



H A S Z N O S
Pest. 1839.

S z e r d a  O e to b . 30ikán mm.a t &

35dik szám.

•Második, félév.

Könyvism ertetés.
Szóza t a p es ti m agyar színház ügyében. 

B a j z á t  ól. B udán az egyetem betűivel 1 8 3 9 .
Olly iratoknak , mellyeknapi eszméket vesznek 

fel tárgyul ’s a1 fonák eszmékre világot deritnek, mely- 
lyek korszerűségük mellett egyszersmind gyakran egy 
szép jövendőnek veiik meg alapját: leginkább érez
tük eddigelé hiányát. A’ jelen röpkeirat ösvényt tör 
erre; mellyet leginkább a’ nyilvánosság hóditó szel
leme hoz magával,—’s ezen kezdet annyi energiá
val téteték meg, a’ mennyi csak illynemű pálya meg
alapítására szükséges.—Színházunk á ll; nem tagad
hatni , hogy az olly kormány alatt , melly azzal 
sohasem foglalkozék; épen illő idejében jőve tehát 
Bajza urnák ezen értekezése, hogy az, miután a’ szín
ház országos intézetté léteiéről van sző, belsőleg is 
a’ legjobban elrendeztessék.

A” röpkeirat tartalma: I. Általános eszmék. II. 
Kell-e magyar színházat országosan pártolni? III. 
Operák és színdarabok. IV. A’ pesti magyar szín
ház országos pártoltatásáról. V. A’ színház párto
lása érdekében áll minden magyar hazafinak. VI. 
Koldulás. VII. Alaptőke. VIII. Igazgatás. IX. 
Igazgató. X. Színházi épület. XI. Eredeti színmű
vek jutalmazása XII. Országos ellenőrség. A’ pesti 
magyar szinésztársaság törvényei.

Mi ezen tartalomdús könyvből nem tartóztathat
juk meg nehány töredékek közlésétől magunkat,— 
a’ többire olvasóinkat egyenesen és sürgetőleg a’ 
röpkeiratra utasítva, mellyben színházunk leendő meg
alapítása a’ mostani állapot megismertetésével a* leg
következetesebben adatik elő.—A’ mit Bajza úr az 
általános eszmékben 2ik lapon mond, ránk magyarok
ra nézve betű szerint megtanulandó:

„Nekünk magyaroknak, kik a’ színházzal nem
zeti czéiokat remélünk és fogunk is egybeköthetni, 
sokkal fontosabb az, mint a’ német, franczia vagy 
angol nemzetnek; nekünk az, ha akarjuk, lételünk’ 
egyik alapkövévé válhatik, ’s ez okból ártalmi olda
lai ellen legkevésbbé lehetne józanon panaszkod
nunk, és ha vizsgálatra vesszük napi renden levő 
és gyakran szóba hozott országos intézeteink’ hasz
nait és szükségét, látnunk kell, hogy közöttük ke
vés van fontosabb és előlegesebb mint e’ játékszi- 
ni ügy.—Vannak a’ magyar színügynek olly ellenzői, 
kik magokat elvek’ embereinek vallják. Ők elvből 
minden néven nevezhető játékszínnek ellenségei, 
következetesen a’ magyarnak is. Ők nagy tekinte
tű tudós férfiak’ munkáiból tanulták, mi kártékony , 
szellemileg ártó befolyású intézetek legyenek a’ sta
tusban a’ színházak, ’sat. ’sat. ’sat. ’sat.

Nem kicsiny közöttünk azoknak száma is , kik 
hazafiútlanságokat művészet’ szeretetével palástol
ják ; német színházakba járnak magyar létökre, 
mert, úgy mondanak, ott a’ művészet a’ tökély’ 
magasabb fokán áll. sat. sat. sat.

Csak arra vagyok bátor az illyeneket fi
gyelmeztetni , hogy ha örökké n é m e t  színház
ba fogunk járni a1 művészet’ szeretete miatt ’s 
örökké azt pártolni, mikép fognak a’ magyar szí
nészet’ tökélesedesének forrásai megnyílni? Tán 
a’ magyar színészet, ellenkezőleg minden tapaszta
lással, pártoltatás nélkül is kifejlendik? Adná az 
ég, hogy e’ növény istennek csoda terméke volna, 
melly ne szoruljon ápoló kezekre, akkor nem vol
na szükség elfajult honfiak’ megtérítésében fáradni 
akkor felvirulna az maga erejéből, megszégyení
tésére a’ bűnösen tévelygőknek.’sat. ’sat. Nem le
hetne-e valljon néha egy kis áldozatot is tenni azon 
nemzetért , mellynek tagjai vagyunk , mellyhez 
nemcsak vér hanem nagy érdekek is kötnek, melly
nek felvirultából unokáinkra is egy jobb lét fog 
felvirúlni ? Egy kis áldozatot mondom, mert a’ pes
ti magyar és német színház között nincs olly művé
szi különbség, hogy a’ magyarba járni nagy áldozat 
legyen.“ ’S  ismét más helyett ezt mondja :

„Tessenek bár szavaim , vagy ne , kénytelen 
vagyok itt minden tétova nélkül kimondani, hogy 
ha neküok a’ magyar színházban csakugyan opera 
a’ fő dolog, nem pedig színmű, akkor ezen színház 
nem érdemli, hogy felsegélésére még most a’ nem
zet csak egy fillért is adjon. Mert valljon, mi or
szágos czélt érünk mi el ezen, bár a’ magok ne
mében jeles Normákkal, Bentricékkel; Bájitalokkal 
’stb ? Nyelvet terjesztünk-e vagy nemzetiséget ? En 
azt hiszem , egyiket sem. ’sat. ’sat. Mi legyünk előbb 
nemzet, aztán gondolkodjunk művészetről ’s művészi 
ízlésünk nemesítéséről. Nemzetiségünket ügyekezzünk 
idegen befolyás nélkül saját magából kifejteni, úgy 
lesz az majd valódi, hasonló a’ francziához, angol
hoz és spanyolhoz , hol az idegen is elváltoztatja 
characterét és a’ nemzethez simul. Nekünk mindent alá 
kell rendelnünk ezen fő eszmének : nemzetiség, ’s  
mindent ’s így a’ művészetet is ennek gyarapítására 
használnunk. Legyen bár a’ művészet magában és 
magáért is becses, ha az még most nemzetiségünket 
gátolná , nem segélni, hanem inkább káros befolyá
sát akadályoznunk kellene.“

Berekesztésül szolgáljon meg a következő két 
czikk megismertetése:

,,A’ s z í n h á z ’ p á r t o l á s a  é r d e k é b e n  ál l  
mi n d e n  m a g y a r  h a z a f i n a k .  Midőn egyszer
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másszor a’ pesti színház* építésére teendő önkényes 
adakozásokra szólíttattak fel a’ hazafiak, azok, kik 
Pesttől távol laknak, vagy kik a’ renddel, mellynek 
tagjai, nem egyeztethetik meg a* színházba járást, 
azt mondák és mondják ma is; „Minek adakozzam 
én a’ pesti színházra, én ki annak soha hasznát nem 
veendem, ki talán életemben nem fogok belépni 
küszöbén.“

Megvallom, ezek pusztán csak önzés’ sugalmai. 
Egyedül azt kell-e előmozdítanunk, a’ mi személyes 
érdekeinkben áll ’s a’ közért semmit nem tenni? ’S 
midőn a’ közért áldozunk , nem áldozunk-e magun
kért is egyszersmind, mert hiszen a’ közben ma
gunk is benn vagyunk. Felebb éríntém, hogy a’ 
színházat nem időtöltésül pusztán ? hanem nemzeti 
czélokért kell akarnunk és igy tagadnom kell, hogy 
legyenek hazafiak, kiknek a’ pesti magyar színház 
ne legyen érdekökben, lakjanak azok bár Pesten, 
bár Pesttől távol, és tartsák a’ szinbázba járást 
saját személyökre nézve bár illetlennek. Ki magyar 
ny elvetés nemzetiséget akar, ki azt hiszi, hogy e’ ket
tő rán'< nézve nagy következéül, annak azt nem csak 
egy, hanem minden czélra vezető eszközökkel kell 
akarnia, legyen a* színház, vagy iskola, vagy bár
mi egyéb.

De ha pusztán személyes érdekeinket tekintjük 
is , gondolkodjunk csak keveset, látni fogjuk, sok
kal h hetőbb, hogy a’ marmaros-megyei ember me
gyéjében idővel jó magyar színészt látand , ha Pes
ten egy színház leszen alapítva, mintha Marmaros
ban alapíbat ik egy. ’S ez csupán azon egyszerűnk
ből, mert a’ pesti közönség" naponként kifejezett 
tetszése vagy nem-tetszése sokkal jobb iskola szí
nésznek, mint példáid a" viski közönségé. Ha Vis- 
ken építünk egy magyar színházat, száz év múlva 
is alig fogunk benne jó magyar színészt látni, de ha 
Pesten építünk, sokat merek föltenni, csak hvísz 
év múlva is , magyarodásunk haladván, lesz olly 
vándor társaság , melly igen kielégítőleg játszhatik 
 ̂ isken. Illy nagy a’ különbség hely és hely között 

művészi előhaladás’ tekintetében. Gróf Széchenyinek 
teljes igaza van, midőn azt mondja „Játékszínről“  
írt munkájában, ha szinházainkra nézve is nem ex- 
hanem concentrice dolgozánk vala, azóta volna egy 
jó színházunk Pesten, a’ helyett, hogy most egy 
sincs ’s ezen egy iskolája ’s ültetvénye lehetett vala 
régóta több jó magyar színésznek. De saját érde
keinket szeretjük első helyre tenni ’s e* miatt elha- 
nyagoltatik a' köz, pedig a’ közzel a’ saját is csök- 
kcn s így a' legszebb utón járunk, hogy semmi 
czélhoz ne juthassunk.

O r s z á g o s  e l l e n ő r s é g .  Nem re- 
keszthetem be alkalmasban és korszerűbben szin- 
hazróli értekezésemet . mintha azon óhajtásomat

mondom itt ki , hogy én az orsza'gosan ala
pított s z í n h á z a t  egész o r s z á g ’ véleményé
nek ellenőrsége alatt kívánnám látni, az az: olly 
nyilvános intézetté alkotni, mellyről ítéleteket szaba
don lehessen , akár ellen akár mellett, mondani Illy 
ellenőrségnél az intézet’ virágoztatására üdvösebb esz
közt alig fogunk találhatni; azért országosan gondol
nám kijelentendőnek, hogy a’ színház’ jövendő előjá- 
róinak tilalmas leszen a’ szinházróli vélemények’ ki
fejezését szóval vagy írásban gátolni. Szükség, hogy 
a’ haza koronként értesüljön , mi állapotban van az 
országosan alapított középponti színház; valljon 
megfelel-e az a’ várakozásnak ’s nem vön-e bal, a’ 
haza’ akaratától eltérő , irányt.

Jó ügynek nincs szüksége menedékekre, mely- 
lyek az ítéleti szabadságot gátolják. Én sem észszel, 
sem korunk’ haladási szellemével nem tudom aat 
megegyeztetni, hogy egy nemzeti intézetről véle
ményeket mondani, akár írva akár beszélve, szabad 
ne legyen, ’sat. ’sat. ’sat.

Rósz akaratúak és az ügy’ álbaráií azok, kik 
a’ vélemény-kimondásban az intézetre nézve ártalmas 
következményeket hirdetnek. Ezt tapasztalás czáfolta 
meg mán Valljon mit ártott egy másik, szinte or
szágos intézetnek , a’ magyar aeademiának, hogy el
lene és mellette mindenki szabadon szólhat ? ’S mit 
ártott a’ pesti magyar színháznak, hogy az én egész 
igazgatásom alatt egy pár hírlap az ellene írásból 
szinte professiót csinált? Teljességgel, semmit. Ha 
alapos dolgok iratnak, azok csak javára szolgáland- 
nak az intézetnek ’s méltók használatra , a alapta
lanokat pedig meg lehet czáfolni , sőt meg nem czá- 
folva is az idő feldönti. Opiniorum figmenta delet 
dies.............

Egyesek visszaéléseinek leghatalmasabb fékező- 
je ’s ha megtörténtek, ostora a’ nyilvánosság ’s ez 
az , mit én színházunkra nézve ©hajtok és sürgetek.

t i’ történetírás föalapvoucilai.
(Végc.J

Valóséi/ s valódisáfj.— A’ történetíró ne csu
pán a’ külső valóságnak legyen tolmácsa, hanem 
egyszersmind belső meggyőződését is annyira kife
jezze, hogy e’ kettő teljes öszhangzásban legyen. 
A’ valóság tárgyra vitetik ’s ellen van téve neki a’ 
hibás. A’ valódiság a’ személyre ’s ellenne van téve 
neki a’ hazudság. A’ különbség igen lényeges ’s kö
vetkezménydús. Igén nehéz meghatározni, vájjon a’ 
hibák vagy hazudságok diszteleníték-e a’ történetírót 
inkább ?

Becsületes ember sohasem hazud ; de gyakran 
egy csalódott csalóvá lesz. Gyakran hamis és áltant 
hirdet meggyőződése szerint, miután annyira el van 
néha fogódva, hogy elődei csalásit föl nem fedezheti.
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Szükség-e ennek bebizonyítására példákkal einem ? 
Mindenütt szemeink előtt állnak. Némellyik gyakran 
önkényesen megcsalja magát, miután a’ csalódást a’ 
valóságnál inkább szereti, szóval mi esetleg mások 
által hibás útra vezéreltethetünk ’s igy másokat is meg
csalunk a’ nélkül hogy magunk tökéletesen hibások 
volnánk.

A’ hazudó eleinte öntudatból, később szokásból 
hazud. A’ durva hazudók egészen újat koholnak, 
vagya’ valót másítottköiülménynyel megtoldják; az 
Hlyeket könnyű rajta kapni. A’ finomabb hazudók 
elhallgatnak bizonyos lényeges körülményt ’sat. ’sat. 
illy nemű hazudságokat ki tudná mindnyáját elő- 
számolniv Minden hivatalka vagy hivatal, rendke
reszt, édes mosolygás a’ francziának ezen szavai: 
gage & pension mindannyi fontos okok valakinek e- 
.gészen más színt adni tetteiben, mint azt megérde
melné. A’ szenvedélyek ’s a’ szív egyéb hibáji is 
késztetik az embert ollyasok elhallgatására , mik e- 
gyébként valamelly eset egészítésére szükségesek vol
nának. A félénkség elhallgat ’s elmellőz, hizelgés 
szépít, nyerekedés-vágy dicsőit. Ritkán vétetnek fon
tolóra Cicero következő szavai: A’ törtéuetiró vala
mint ne merészeljen hamis dolgokat állítani, szint- 
olly kevéssé igazakat készakarva elhallgatni.

Gyakran a’ hazudság elvtől is vezéreltetik , né
ha szenteskedést is vészén fel, A ’ világ vígy is csa
lódni akar, az ő kedvéért tehát megtörténhető» Né- 
mellyek azzal állnak elő, hogy az igazság fénye ká
práztatja e’ földi szemeket, ’s azért kell zöld fátyolt 
elébe vonni. A’ meggyőződés kimondása a' szerző’ 
életét koczkáztatja; minek magát tehát haszontalanul 
veszedelemnek kitenni,’s meggyőző okokat hoznak fel 
némelly történetirók igazlásokúl; mind e’ mellett is 
örökké áll, hogy igazság bélyegzi a’ becsületes , ha- 
jsudság a’ becstelen embert.

A’ történetírás a’ lélek tüköré ’s annak orvos
lója. — Az orvosnak mindenekelőtt a’ betegnél a’ be
tegség kútfejét, annak valódi állását kell megvizs
gálnia ,—és semmi veszélyes bár mi csekély körül
ményt elmellőznie. Gyermekes kímélésből nem szabad 
a’ beteget a ' keserű de szükséges orvosságtól föl
menteni. Gyakran szükség esetében, ha az egészet 
fenyegeti, egy tagjától is köteles megfosztani. A’ már 
kezdődő javulásnál a’ merész öntudatot vigyázatra int
s e ,— ’s a’ már megnyert egészségűnek is az élet sza
bályait kitűzze. A’ legkétségbeesettebb állapotban 
sem szabad neki kétségbeesnie ; neki enyhitnie kell 
ha nem gyógyíthat. Ha őt vagy a’ körülötte levőket 
veszély fenyegeti, vagy ragadós nyavala, még akkor 
sem szabad neki félénken visszalépni, hanem a’ leg
nagyobb vigyázattal, de egyszersmind bátorsággal a’ 
beteg körül forgolódni. Ha az emberiség fájdalmai őt 
gyakran elfoglalják, úgy éjeit nappallá olvasszon,

elhagyja a nap örömeit, az éjjel nyugalmát ’s ekkor 
magas rendeltetésének megfelel. Neki legnagyobb di
csősége all az emberiség megmentetesében; ő azon
nal háláját aratja s ez legnagyobb jutalma. Ki sze
génységgel ’s félreismeréssel megküzdeni nem tud, 
’s illy körülmények közit örömöket nem bir érezni, 
az ne legyen néporvos vagy történetíró.

Eiettanitó .—Cicerónak ezeu mély értelmű sza
vai a történetírás második főszabályát foglalják ma
gokban. A’ mesternek csekélységeket mellőznie kell, 
de világos fogalmat kell arról adnia, a’mi lényegesen 
szükséges. Gyermekes kíváncsiság ’s hiú pompa- 
vágy őt ne vezérelje. Bizalom és nyíltság bélyegez
ve szavait a’ nélkül hogy méltóságát feledné ’s leala
csonyodnék. Mindenekelőtt hibáitól óvja magát, ne
hogy tavitványai bemérgezzék magokat. Lelke min
den magasztas eszmékre fogékony legyen, tökélete
sen ismerje ’s áthatva legyen azon tárgytól, mellyet 
leírni akar. Mert ki nem tiszta keblű ’s lelkesedéssel 
nem fog történetíráshoz, az bizonynyal szintolly ke
véssé fogja tanítványít lelkesíteni.

Bod// o f  the time.—Shakspeare ezen mélyér
telmű mondása szinte szabályul szolgálhat a’ törté
netirónak. Az idő a’ szellemi élet külsejét szintugy 
változtatja, mint kor az embert. A’ gyermek gyen
gesége hasonlít valamelly ííj nemzedékhez, melly 
minden ezé! nélkül ide ’s tova hánykódik. A’ gyer
mek növekedő ereje olly összecsoportuláshoz hason
lítható , melly magának a’ nemzet nevét sajátítja, ’s 
telve bátorsággal ’s merészséggel kisebb szomszédok
ra rácsap. A’ ifjú virágzó hatása, egy már emelke
dő nemzet tetteiben is szemlélhető, a’ ki merész 
lelkesedésében a’ veszélyeket szereti, hogy bátorsá
gát edzhesse. A’ férfi szilárd ereje, egy már töké
letesen rendszeresített statushoz hasonlítható, melly 
férfias öntudatában folytatja haladását egy magas is
mert czél felé. Az aggság fokonként veszendő ereje 
sokáig fenálló tartományokhoz hasonlítható, melly- 
lyeket a’ rákok kievének, ’s aggsági gyengeségükben 
önmagoktól összedőlnek.

Végűi nem tartóztathatjuk magunkat, hogy Sa- 
mozata nehány sorait ide ne iktassuk, mellyek mind 
megannyi szabályok a’ történetíróra nézve: „Kívá
nom a ; történetírótól, hogy megveszteget hetlen nemes 
szilárd és éplelkű legyen, ki minden viszályok s el
lenkezések daezára a’ comieus költővel el merje mon
dani , hogy a’ füge füge, s a csónak csak csónak. 
Mitsem mondjon- barátságból vagy gyülölségből; mit- 
sem hallgasson el szánakozásból, szégyenből vagy 
tiszteletből. Mindegyik iránt ugyan azon bíró legyen 
miilyennek lennie kell, ’s mindegyiknek megadja 
azt, a’ mivel neki tartozik. Irataiban ne függjön 
semmi hatalmasb lénytől, hanem mondja el a’ tör
téneteket. A’ mi nyelvét illeti, kívánnám, hogy
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minden feszengéstől ment legyen ; később azonban 
mindinkább neki melegedhetik, olvasóit szépségeivel 
magával ragadhatja. Minél összeszoritottabb ’s hal- 
mozottabbak gondolati annál jobb; csakhogy azért az 
előadás csonkulást ne szenvedjen.—Atalányosan kí
vánnám, hogy minden történetíró szemei előtt tarta
ná , miként ő nem jelenének ir egyedül hanem te
kintsen jövendőjére, 's ha amannak dicsőítését meg 
nem nyeri is, bízzék a1 jövendőben. Semmi inkább 
nem emeli fel a’ történetírót, mint annak tudása, 
hogy a’ jövendő azt fogja róla mondani: ez egy sza- 
badlelkü tiszta ép ember vala, ki elég bátor volt 
azt megírni, a ’ mit gondola , olly férfi ki sohasem 
hizelge, soha nem csuszák, de az igazsághoz min
dig hű marada.“ Schneller után.

A z  ő s z  d a l n o k .
A ’ nászi dús vendégsereg 
Fényes teremben ü l ,
És dal között és bor között 
Hú kedve csak terűi.

’S a ’ dalnok jő ,  kezén a ' lant,
Bús arcza halovány,
Ősz fürte szűz ezüst szinűn 
Simúl le homlokán,

,,A ’ dalnok ajkirúl ha foly 
Szelíd szereim d a la ,
Bort oyújt ajáudokúl neki 
E ’ ház menyasszonya.

Imígy az ifjú; ám az ősz 
Arczán ború terűi,
’8  nehéz fohász emelkedik 
Szivének mélyibűl.

,,A’ múlt időt hozd vissza , ó 
Hozd vissza nékem azt:
Letűnt korom vírágszakát,
A z ifjúi tav asz t;

És a’ szerelmek édenét,
Mi e1 szívből kihalt,
És én örülve mondóméi 
A’ szűz szerelmi dalt,—

Szeretni ezt a' nő úgy la 
Vég- és határtalan,
És általa a’ férj ’s atya 
Már boldogítva van.

De hogy szülötteit híven 
’S gonddal nevelje fe l,
Hogy bátran szembeszáljanak 
A’ hon veszélyivei;

És megtanítsa szüntelen 
Azt hőn ölelni á t—
Menyasszonynak azért dalok 
Szabadságot, hazát.

M atisz P ál.

J á t é k s z í n t  n a p ló .
L a b o r f a l v y  R ó z a  k.assz. műutazásából 

visszatért ’s f. hó 28án lépe fel ismét a’ Messinai hölgy
ben. Kolosvártt ’s Nagyváradon adá vendégszerepeit, 
mindenütt a’ legnagyobb tetszésre buzdítva közönsé
gét. Több kolosvári leveleink szerint Laborfalvi Róza 
azon Örökös vágyat hagyá maga után, minél előbb 
viszont körében fogadhatni őt, ki nem csupán mű
vészi játéka hanem társalgási lelkessége, bájoló 
magaviseleté által hervadhatlan koszorút vívott ki ma
gának. Laborfalvy R. k. a. is ottlétét legszebb órái 
közé számítja. Lehetlenazou örömét eltitkolnia, melly 
azon fogadtatáson kelt, melly rá várakozók. Az ifjú
ság szállásról ’s egyéb szükségesekről előre rendel
kezett , hogy a’ művésznő kényelmében semmi cson
kulást ne szenvedjen. Betegsége nehány napra aka
dályoztató őt a’ fellépésben; ’s e’ miatt is vala kén- 
telen szabadságát meghoszabítni, mellyre koránsem 
előtteseinének példája, hanem a’ szükség kényszerűé. 
Minden előadása diadal volt rá nézve : Tudor Mária , 
Griseldis, Teréz, Borgia Lucretia, mind megannyi 
gyöngyei repertóriumunknak,valónak előadásiba szőve. 
Koszorúk ’s versek sem hiányzónak, mellyek közül 
lehetlen a’ kevetkezőket ki nem emelnünk:

Laborfalvy Rózához.
KOLOSVÁRTT,

Septemb. S íkén 1839.

Jó  népe közé szált volt T halia,
Szabályokat hozott le papjainak,—
Példányt adott, és reptet szárnyainak:
’S a’ nép utána mélyen gyászola.

És felesengett, kérve Istenét:
A ’ fény-vezért ismét Ieküldni!
’S az elbusultak1 gyásszát felderífni,
Elküldé RÓZÁT— egyik szellemét.

Megjött a ’ szellem szylfi termetin,
A’ nép zokogva sírt csalattatásán,
És egyéolvadt szíve érzetin;

’S hogy megszólalt bensőbb érzése’hangján,
A’ nép felérze, ’s így tört fel szava :
Nem angyal ez , az istennő m aga!!!



H A S Z N O S
36dik szám,Pest. 1839.

S z o m b a t  H ov. 2ikáo J flá so d ih  f é l é v ,

Néhány figyelm eztető szó a? pesti 
Tagehlattról.

Noha egyfelül az idegen nyelvű időszaki sajtó’ 
terjedésének hazánkban barátja! nem lehetünk, mert 
a’ magyar nyelv, olvasás, gondolkodás es érzés’ 
diszlését semmi formája a’ literaturának nem csök
kenti érzékenyebben ; mégis midőn a’ pesti német 
napi lap’ jelentését olvastuk, némileg megnyugod
tunk. T. i. mellőzvén azon német folyóírásokat, mely- 
lyeket a’ német világ’ korában közöttünk Kovachich, 
Seivert, Windisch, Schedius, Lübeck adtak ki, miut 
a’ mellyeknek kiszabott irányok is egyenesen ’s ex- 
professo hazai, álláspontok nemzeti volt, ’s mely- 
lyekre tudományosságunk’ barátja! csak hálával em
lékezhetnek ; mellőzvén ezeket, ha az újabb idők
ben, az ezelőtt 20 és 15 évvel folyt Zeitblaetter (Fol- 
nesics), Pánnonia ’s Irisre , ha a’ majd 30 éves bu
dai Közhasznú lapokra (Gemeinnütz. B l), de az if
jabb Spiegel ’s a’ vidéki német lapokra tekintünk, 
sőt még a’ Bécsben , M. Terézia alatt ’s e’ század
ban megjelent literatúrai s tudományos lapokat néz
zük is ’■'): félre nem ismerhetni azon jóakaró, a’ 
nemzeti irányt tisztelő szellemet, melly minden ma
gyar érdeket, mennyire telt ’s telik szívesen pártolt 
és pártol. A’ Tageblatt egy olly könyváros’ vállalata, 
kihez nem csak mint egyik középponti könyváros» 
hanem mint magyar könyvkiadóhoz is , különösen a’ 
magyar közönség mindenkor bizodalmát ’s részvétet 
bizonyított, ki legújabban azon kétség kivul nagy 
becsű erkölcsi megtiszteltetésben részesült, hogy a’ 
legismeretesb irók' majdnem teljes száma báró Eötvös 
Józseffel az Árvizkönyv’ kiállítására kész szívesség
gel kezet fogna: ki általában azon hírt ’s kitünte
tést , mellyet más könyvárosaink egyedül a’ pontos 
és szilárd ügyvitel’ sok évei után vívhattak k i , elő
dének magyar könyvkiadásai után öröklötté, ’s maga 
is csakhamar mint magyar könyvkiadó nyeré meg. Illy 
kiadó’ vállalata lévén a’ Tageblatt, ámbár szerkesz
tőül egy nyelvűnket nem értő, ügyeinket csak idegen 
álláspontból megítélni képes, sőt felekezeti viszonyá
nál fogva azok iránt érdekkel nem is igen viseltet
hető férfi választatott: mégis hittük , hogy a’ kiadó 
utasítása, a’ nemzetiség’ napról napra díszesb és ha- 
talmasb állása, sőt maga a’ korszellem is , melly a’ 
mívelt föld’ minden nemzeteinél, a’ kicsinyeknél úgy 
mint a’ nagyoknál, a’ nemzeti elem’ minél teljesb 
kifejlesztését sürgeti, mit nem csak a’ polit. ese-

Priv. Anzeigen 1771től, Realzeitung, szinte 1771.
tói; Vaterl. B laetter, 1 8 0 9 tói ; Archív f. Geogr.
Hist, *stb 18lOtől.

menyek, hanem az írói munkálkodások’ köre Is bi
zonyít , melly egy időben egy világliteratura’ ’s en
nek átellenében ugyan annyi nemzeti literaturának ke
letkezését mutatja, a’ hány nemzet van: mindezek, 
’s ezeken felül az okosság , illendőség, külön nyel
vű hontársak’ jó egyetértése, és minden társi tekin
tetek nem csak nem antinationalis, de nem is közö- 
nos irányt váratlak, hanem szíves és nyájas közre- 
munkálást azon czélra, melly Magyarország’ minden 
jó érzésű polgárait , körökhöz képest, egyformán 
kötelezi; azt vártuk , hogy a’ Tageblatt azon körök
ben hova eddig a’ magyar szó, ’s vele a’ magyar ér
dek még be nem hatott, ennek egyenesen közvetítője 
leszen.

Csalódtunk, ’s e’ csalódást mindjárt az első hét
ben éreztük. A’ magyar lapok mind eddig nem mon
dának Ítéletet ez uj lapról, kétség kivííl, mert illő
nek, szükségesnek tárták azt hosszabb ideig szemmel 
tartani, hogy természetéről teljesen meggyőződhes
senek : de a’ közvélemény megelőzte azokat ’s min
den, kit a’ nemzetiség ügye érdekel, ’s e’ lapot lát
ni szokta, ollyannak tekinti, mellynek iránya, ezer, 
látszólag egyes személyeket, egyes tüneményeket és 
nézeteket illető, apró és aprólékos szurdalások és gú
nyok által, a’ magyarság körüli egész törekvést ne
vetséges , csekélyes, figyelmet nem érdemlő szinben 
mutatni fel. ’S látnánk valamelly férfias egyedisé
get értesitni közönségét a’ magyar mozgalmakról, a 
jelenetek nem mint légben lebegő alakokat tekintve, 
hanem a’ literaria história’ praemissái’ alapján járva, 
’s egyedül a’ fontosra, a’ bélyegzőre, a’ hatóra va
ló ügyelettel: lenne bár az illy koronkénti, vagy akár 
folyvásti szemléje nyelvünk-, literaturánk-, szinmű- 
vészetünknek szigorú, helyenként keserű, sőt táma
dó is : a’ férfias tartás, tudományos alaposság mél
tóvá tennék hogy tekintetbe vétessék, hogy vitatko
zás’ tárgya is legyen: noha magyar dolgokban a 
küzdhomok illőbben ’s több haszonnal magyar téren 
nyittatik meg. Mert mit mondanánk , ha ki házi vi
táit az utczára vinné, hogy ott idegen szemek’ láttá
ra végezze el?

De Heckenast’ lapja sem magyarság’ barátját 
*s igy szükségkép jóakaró képviselőjét a’ magyar ér
deknek ; sem—millyet vázoltunk—szigorú, de férfi
as és alapos előadóját nem választá a’ magyar álla- 
patoknak. Mutatják azt azon suhanczi követeléssel , 
és suhanczi felületességgel oda hányt tudósítások, 
mellyek eleitől fogva ez óráig, különféle elmésnél el- 
mésb czimek alá sorozvák, ’s mellyekben a’ tudat
lansággal és malitiával csak e’ hirhordási kórság ’s 
valótlanság’ szelleme ér fel. Az „unitáriusoktól“ kezd
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ve, kiket a’ Tageblatt embere, mély 'gnorantiájában, 
egyesült görögöknek (graecí r. uniti) mond, egész a’ 
„Vasvári káptalanig“ , mellynek egykori léteztét pu- 
sioi vakságában tagadja, helyette hol Sasvárt, hol 
Sárvárt kívánván olvastatni;— valamennyi hamisított 
fordításaitól ’s Rumy’ antiungariáitól kezdve azon leg
újabb koholmányig, mellynek czélja a’ két év előtti 
zajt az academiai drámabirálók ellen, más formában, 
megújítani: minden e’ szellem bélyegét viseli. ’S 
illy kezekkel fog kezet e’ középponti lap’ kiadója és 
szerkesztője ; ’s illy orgánumok’ segedelmével fognak 
a’ magyarul nem olvasók, a’ magyarsági érdek ’s a1 
magyar literatúrai munkálkodások körűi eligazodni!

Hogy pedig Heckenast úr Tageblatrját hazafiúi 
irányában olvasóink elébe vezessük, a’ sok közűi, 
egyik legújabb a’ m. t. társaság hitele compromissio- 
jára költött czikkelyét, kívánjuk megvilágosítani.

A’ czikkely’ első részében mondatik: ,,A’ 100 
arany drámai jutalomra eddig két szomorújáték van 
kijelelve: az egyik Kuthy Lajosé, a’ másik Tóth 
Lőrinczé , csak arra nézve nincsenek még, minthal- 
l i k, a drámabirálók eltökélve, mellyiknek ítéljék 
oda a' kettő közül a’ jutalmat, minthogy a* mellék
díj akár mellyikre nézve is csekély és aránytalan 
volna.“ *)

Mennyiben legyenek e’ sorok férfiakra nézve 
sértők, nem szükség kimutatni. A’ küldöttség hely
beli tagjai erre a’ Társalkodó Sóik számában (meg- 
jel. oct. 23) felszólalván, az expositio után „ így 
folytatják:

„Alulirí helybenlevő bírálók jelentik , hogy e’ 
tárgyban mind eddig együtt még nem is tanácskoz
tak , véleményeiket a’ pályamunkákról ki nem nyilat
koztatták , annál kevésbbé foglalkodtak, a’ szer
zők nevei találgatásával ’s kihirdetésével, ’s hogy 
igy ez egész hírnek nincs alapja. Mivel azonban ez 
a' drámabiráló választmány’ tagjaira nézve gyanúsító 
is , felszólittaíik ezennel a’ „Pesther Tageblatt^ szer
kesztője, nyilatkoztassa ki.mellyik drámabirótól vette e- 
zen hírét? Pest, oct. 19. IS 39. SchediusLajos,mk. 
Fáy András, mk. Vörösmarty Mihály, mk. Bajza 
József mk.kf

* )  E’ sorokhoz még ez van ragasztva: „Oder wird man, 
wie vor einigen Jah ren , den grossen Preis von 2 0 0  
Ducaten, in Haelften theilen ?“ Az olvasó e’ hozzá
tétel’ logicáját fogja keresni, ’s kérdezni, mitnt lűgg 
a’ drámai 100  arany jutalom össze a’ 2 0 0  arany 
évi nagy j u t a l o m m a l  ? A’ kulcsot azon ta 
pasztalás fogná neki nyújtani, hogy ez urak írnak 
uatyan, de németül nem tudnak. Kétség kívül ezt 
akarhatta a’ hir’ írója mondani: Oder wird man den 
di amatischen Preis auch , wie vor einigen Jahren
, “ gossen von 2 0 0  Ducaten in zwei Haelftentheilen ?

E’ felszólítás’ megjelenését, a’ Tageblatt ban 2 
rendes czikkely előzte meg egy nappal (oct. 22én). 
Az első „A. v. F.“ aláírással, melly megczáfolja a’ 
kérdéses czikkely t minden részeiben, és csak az kár, 
hogy ez az olly jól értesített „A. v. F.« mindig nincs 
a’ szerkesztő körül, hogy őt tévedéseire, ha csak
ugyan nem egyebek , figyelmeztesse.—A’ második a ’ 
szerkesztőnek egy jegyzése , mellyet rövidsége miatt 
egészen közölhetünk : ,,A’ szerkesztőség úgy hiszi, 
hogy valamennyi hozzá beküldött czikkelyek’ valósá
ga és pontosságáról felelőssé nem tétethetik; a’ be
küldőt pedig ezennel barátságosan és komolyan inti , 
hogy jövendőben jelentéseinek kútforrásai után figyel
mesebben ’s lelkiismeretesben nyomozódjék.“

Itt mindenek előtt feltűnő, miképen egy név, 
betű, sőt jegy nélküli czikkely beküldötfnek állít- 
tatik. Lehet; nem akarjuk kétségbe vonni, ’s szer
kesztő nem felelhet minden beküldött czikkelyről, 
igaz: de a’ melly jegy nélkül á ll, azt ha beküldve 
van is , magáévá tette, ’s arról felelős, mert ha ő 
nem, vájjon ki a’ világon fog arról felelni ?—Más, 
a’ mi mulatságos, az a’ naivság, mellyel szerkesztő 
úgy teszen, mint ha nem tudná, nem is gyanitai á 
milly zagyva, ’s gyakran semmi egyéb forrásból, 
hanem ha az epehólyag’ gazdag forrásából, merít- 
vék e’ czikkelyek.—Ha igazságtalanok vagyunk két
ségünkben , legyen szabad őt szemorvoshoz küldeni, 
hogy láthassa saját 1 tpjaiban azt, mit mindenki lát, 
kinek két ép szeme van.

Az „A. v. F.“ úr’ közbenszólása tehát, ’s szer
kesztő’ szabadkozása , véleményeink szerint, nem 
felelet a’ küldöttség’ felszólítására, noha emez an
nak szeretné, az oct. 26kai lapban, vétetni. Ha t. 
i. a’ szerkesztő’ felelőssége alatt megjelent első czik
kely minden részeiben hamis, mint „A. v.F.“ mu
tatja , ki tudja, az A. v. F.’ felelőssége alatt kijött 
második nem fog e egy harmadik által is megczáfol- 
tatni, ’s a’ sértett férfiak elégtétel nélkül maradnak. 
Itt múlhatatlanul vagy a’ szerkesztőnek, vagy a’ be
küldőnek , ha volt (valaki csak irta ama czikkelyt) 
fel kell lépnie, ’s vagy ama csacska embert, ama 
férfiuságáról megfeledkezett, egy v. más szerzőt vét
kesen tudó, ’s még vétkesebben eláruló, sőt a’ mun
kákról is véleményét kifecsegő küldöttség! tagot meg
nevezni , vagy megvallaní, hogy kihordás és men
demondából merített, ’s igy a’ közönséget, melly csak 
tiszteletet érdemel, pletykával tartotta.

—’S a’ miilyen a’ szóban forgott czikkely, 
mellynek nem akar akadni gazdája; mellyet maga 
a’ közlő lap megczáfoltat, mellynek praesumtivus 
szerzőjét szerkesztő magisteri komolysággal inti, ’s 
ez által ki akar azok’ kezéből csusszani , kik 
characteröknek *s a’ társaság’ régi bizodalmának tar
toztak azzal, hogy kérdőre vonják o lly an ------
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KU ny vis mertetés.

Tekintetes P e s t ,  P i l i s  és S o l t  törvényesen 
egyesült vármegyéknek természettudományi le
írása , Homorod. Almási B arra  Is tvá n , me
gyei egyik Főorvos által. Az első füzet’ jöve
delmének fele a ’ magyar szinház’ , fele pedig 
a’ Duna áradása által károsult adózók’ hasz
nára van szánva , levonván a’ nyomtatás árát. 
Pesten, 1839. Nyomt. Trattner-Károlyi’ betűi
vel uriutcza 612. Ara 1 pengő forint.
Ezen becses, és valódi életbeli haszonra czél- 

zó munka, igen helyesen, ajánlva vagyon tekintetes 
nemes Pest vármegye Karainak ’s Rendelnek, melly 
Trattner-Károlyi derék könyvnyomtató intézetében csi
nosan nyomva nagy median Sad formában 176 lapra 
terjedvén már külső csinosságával ajánlkozik.

De tekintsük kopácsán belüli lényét. Ez , mi
helyt beléről, a' kopács levétetik, azonnal egy ve
lős , a’ tudós eszméletgyakorlati szerző álláspontjá
hoz illő, előszóval lepi meg az olvasót, kinek mind- 
gyárt eleve számot ád arról, miért választotta terve 
szerint a’ közép utat ? azért t. i., hogy munkáját köz- 
hasznubbá kivánván tenni , azon előismereteket is 
elő kelle terjesztenie, mellyekre a’ műveltebb résznek 
szüksége ugyan nem volt: noha annak is visszaem- 
lékeztetés és saját nézeteibeni megerősittetés végett 
hasznosak lehetnek : de mellyek a’ természettudomány
ban alantabb álló részre nézve kerülhetlen szüksé
gesek valónak.

Először is földkérget, a’ termények’ szülő any
ját tulajdonságaival együtt föld- és vegyismeretileg 
veszi szemre , azután vizeit, lég , világosság , vil
lám, mágnes jelenményeit, mindezeket szabatosan 
ugyan , de még is kimerítve. írásmódra nézve a’ m. 
t. társaságét azért tartá jónak követni, mivel az a’ 
keleti nyelveknek, zsidónak, arabnak *« kólóinak 
testvére lévén , hozzájok szabva iratik legczélszerűb- 
ben.—A’ természettudomány’ fogalmát érdekes buz
galommal ’s oily tisztán fejti ki , hogy azt minden 
ép elméjű ember azonnal legnagyobb könnyedséggel 
felfoghatja. Földlakunkat továbbá részletesen veszi 
vizsgálóra, t.i. földismereti, víztani, légkörtudomá
nyi, villanytani, fény tudományi, hévtani, mágnes- 
tudományi , növényföldirati, állatban földábrázolati 
szempontokból.

A’ földtudományban a’ földnek alakulását, tör
tént és folyvást történő változását, tökéletesedését 
fontos okerőkkel fejtegi ki és világosítja fe l, minden 
állítására megyebeli példákat hozván fel. A’ sziklák
ról , bérczekről és hegylánczokról, úgy a’ tűzkeblü 
hegyekről vagy vulkánokról is illőn kimerítve és még 
is szabatosan értekezik, szóval a’ hegyekről és szár

mazékaikról , az általuk támadott és folyvást tárna* 
dó földterületekről közhasznú és a’ gazdára nézve 
igen fontos észrevételekkel folytatja tanítását, mellyet 
meg a folyók, tavak s mocsárok medrébe is vizsga 
szemmel kisér, ’s kimutatja , miként lesznek azok 
e’ vegyészeknél fogva idves orvosi hatásúak külső 
vagy belső, vagy pedig mindkétfele használtásuk ál
tal. Vegytanilag részekre osztván a’ földkérget, an
nak a’ termésváltogatás különbféle rendszereire al- 
kalmatasságára uyilt utat mutat. A’ kőszén szárma
zását, tanyája billeget, haszonvételét gyakorlati tu
dománnyal fejtegeti. Am gőzőseinknek nem ez idő
nek köszönheti röpítő életpárát’s a’gazdagító sebes moz
gást?—A’ viztudomány czikk alatt külörösen figye
lemre méltatja a’ budai hévfördőket.—A’ vizlebegmé- 
nyeknek pest megyei természetszerű rendjét, formá
ját 's idejét is velősen előadja. Itt a’ felhő, köd , 
harmat, zúz, hó, jég származását is helyesen érin
ti. Szóval, az egész munka köszhasznu földtermé- 
szettani vezér, mellyet kiki épüléssel ’s haszonnal 
olvashat. lencsés J. A n ta l,

hajdan a’ készthelyi Gcorgikonban a ’ 
gazdasági tudományok” « mesterségek’ 

rendes oktatója.

P íz ie h  cg m  é n  y  e & ( H y d r o m v t e o r a ) ,
A’ földet bepóláló légtömeg, mint a’ légsuly* 

mérő inogása, a’ szél mozgása, a’ melegség feszü
lése mutatja, a’ föld vizével, nedves vagy ázott 
felületével érintésben van j és ezen feltételek kisebb 
vagy nagyobb mértékű jelenléte mellett, a’ légkör 
terjedelme határába, kevesebb vagy több mennyi
ségű párák, és gőzök emelkednek fel. A’ megye 
földére fekvő légtömegben (ámbár a’ természet em
beri észszel egyező rendet nem követ) novembertől 
fogva május végéig, vagy ha az idő hűvösebb 
június közepéig észrevehető mennyiségű párát fe
dezhetni fel. De ezen természeti történetre nézve 
is, a’ légben , mint a’ természet dolgozó műhelyében 
történő kémiai munkák sokszor rend elleni termé
szeti eseteknek szolgálnak szülő ok gyanánt ; 
amennyiben a’ föld, lég , napmeleg módosulásai a’ 
víznek párává változhatását reménytelenül nagyob- 
bitják. vagy rend ellenileg kisebbítik.

A’ föld belső hévségének megfeszűíése , 
vagy a’ nap testtel való vilany mágneses költsö-

*) Az Hlyen természeti ötlcméuyről szóló tadomány gö- 
3 rö g ö sen  lebegmény tudománynak fmeteorologia) ne

veztetik, ezen görög szótól heteoqo; fenlebegő, et
től fiEzn fen, és ouwya lebegés, és loyog tudomány, 
beszéd, értelem. De a’ magyarok így nevezték ez t, 
minekelőtte a’ görögök tudományáról legkeveebct 
tudtak volna.
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nos öszvc ütközés által szármozfatott nagy mennyi
ségű hév anyag, pillanat idő alatt, a’ föld’ kérgé
nek rétegei köztt lévő, és felületét borító víznek 
nagy iészét gőzzé változtatja. Gyakori térmészeti tör
ténet ez , a* megyének tarkő romból álló bérezés vi
déke felett, de e’ sivány homokos lapályokon is nem 
nagy ritkaság. Tikkasztó meleg van illyenkor a’ föld 
felületén , és ezt akkor tömött víz gőzökből és pá
rákból létesült köd borítja.

Ha a’ párák nyárt időkor a’ légkörbe, hol ott 
természetesen hideg van, magosra felszálnak, víz 
eseppé válnak; ha a’ légtömeg fel és lefelé történő 
inogása által még magosabra, mintegy 1600 öl- 
nyi fenségre hajtatnak , dara hóvá lesznek. Mihelyt 
az illyen meleg párák téli időben, midőn t. i. a’ 
levegő hidegebb mint a’ földtömeg, ennek kérge li- 
katsaín a' légkörbe kihatnak, tüstént tíí alakú gér 
idoma változnak, mellyet közönségesen zúzmarának 
nevezünk, ezek egymás mellé tömötten lerakodott 
jég szálkák.

A’ megye különféle földtudományi alkotásához 
képest, a’ párák és gőzök, a’ föld színével érintésben 
lévő légtömegbe kisebb nagyobb inagosságig hat
nak fel. Minél nagyobb mértékben terjeszkedik ki 
a’ központtól á’ föld belső hévsége a’ lég körfelé, 
a’ gőzök és párák ennek udvarába annál magosab
ra rugódnak fel. Midőn pedig a’ nap és föld köz 
szüleményü melege nagy mértékű, akkor a’ föld fel
ületre ülepedett párák és gőzök, mint hidegebb hely
re, a’ föld tömegébe verődnek vissza.

A’ homokos fekete földü tájékokon , föld- 
szín felett magosra emelkedve lebegnek a’ pá
rák: ellenben a’ vizes tájékokat és hegy ormokat, 
közbevetetlenül ölelik , és övedzik. A’ tavaszi na
pokban dél előtt nagyobb mennyiségű mint délu
tán , de ez is módosulva mutatkozik, mert midőn 
hidegebb van , nagyobb mennyiségű mint mikor 
meleg van. Az északi és keleti szél legkevesebb 
párával jár, a1 déli, délnyugszaki nedvesebb, pá- 
rásabb. A' lég bővebb nedvességű, gőzü, párája 
télben mint nyárban; tavaszszal legdúsabh.

Midőn a’ párák és gőzök, akár a’ meghűlt 
föld fölülettel, akár a’ magosabban lebegő, és en
nél fogva hideg lég réteggel érintésbe jönnek, me- 
legségekbül vesztenek, és így folyóvá, csepegővé 
lesznek , akkor a’ föld kéregre lerakódnak, lehul
ltak. De a’ különböző *) alakhoz képest, külön
böző súlynak, a’ vizzé vált párák és gőzök; ennél 
fogva a’ légben különböző ideig lebeghetnek. Me
gyénkben , de másutt is a’ mérsékelt földöv felett, 
midőn igen keveset veszt a’ gőz szükséges meleg- 
aagebül, elsőben a' sűrű párák közt csak igen fi. 
nőm vékonyságú víz lemezek ( lamellae aqueae)

Tovább lebeghet a’ léffkörben a1 lemezzé lapult, mint
a’ teke alakú tseppé vál víz.

származnak t melyek hoszas ideig a’ légben evez- 
getve fent lebegnek. Ez a’ köd, melly hogy a1 me
gye mellyik részén gyakoribb éppen most emlí- 
tém, a’ lég fényeségét homájositja és zavarossá 
teszi, a’ légkörben ide ’s tova ingadozó apró víz
lemezek a’ rajok ható világosság sugárokat, sok
szorosan meggörbítik, megtörik, melynél fogva ho- 
májt támasztanak. A’ köd leghamarább teke idomú
vá , vagy eseppé változik, a’ megyének széles mo
csarai , tavai felett, folyói partja tájékán. Az apró 
víz lemezek lapos voltok miatt reggeli négy órá
iul fogva 7 nyári időben, télben lOig lebegnek a’lég
körben, de akkor elenyésznek; a’ mennyiben a’ nap 
földmeleg (solari-telluricus calor) megfeszülése, na
gyobbodása, a’ vizzé vált lényt, viszont könnyű 
gőzzé változtatja. Nem csak köd lebeg a’ megye 
földére borult légtömegben, hanem gyakorta eső 
cseppsk is, de ezek mivel a’ levegő nehézségéhez 
képest csekély súlyúak , a’ lég tengerben úszó álla
potban vágynak , és csak akkor hulna le , midőn a’ 
légsulyt meghaladják.

Az elkészült, de még a’ légbül le nem hulha- 
tó cseppek kétség kívül kisebb hévfokuak, mint a’ 
még gőz, és pára alakban létezők ezeket az emlí
tett cseppek lassanként meghűlik, nedvmérőleg (hy- 
grometrice) magokhoz csalogatják, igv származnak 
a’ tartós csendes esők. De a’ hirteleniben történő zá
por esők, fellegszakadások mint felyebb Iáltuk egé
szen más ok által eszközöltetnek.

A ’ megye minden részei felett, gyakorta csövei 
és jéggel duskodó sötét tömött felhők sátoroznak, de 
ezek a’ földre még se hulatnak le , mivel a1 terhes 
felhők ellenébe, a’ föld felületről a’ melegebb lég 
mindig folyik felfelé, vagy is a’ légtömeg inog; ily- 
lyenkor az említett lebegmények mind addig le nem 
hulhatnak, mig valamely hűvös légréteg által borított 
földrész felibe nem hajtatnak: ezen okból a’ zápor 
esők, fellegszakadások, sulytó jeget többnyire a’ 
sűrű erdőket, szőlőket, füves réteket szokták el
verni,

A’ harmat is gőzből lett iszonyú apró viz csepp, 
mely az árnyékban nappal is , de különösön nap le
ment után egész éjjel nőttön nőve szaporodik. Midőn 
az úgy nevezett eget vékony, vagy vastag felhő, 
vagy Velleg borítja be, vagy igen kis mértékben, 
vagy teljességgel nem hulhat harmat származhatá- 
sára tehát csendes tiszta éjjeli eg kívántatik. Midőn 
nappal a’ gőzzel teljes fellegeken keresztül nagy me
leg sü t, akkori éjszakán gazdag harmatot várhatni. 
A ’ mi a1 harmat mennyiségét illeti, éjfél után többet 
hullik mint éjfél előtt. Némelykor a1 föld felületén 
fekvő testekre és élő lényekre, némellykor a’ magos- 
sabbra emelkedett tárgyakra rakodik le nagyobb mér
tékben. Minél hűvösebb valamelly test, annál több 
harmat rakodik reá. f  Vége következik J
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F elszó llító  kérelem

a’Hazai ’s külföldi Tudósítások 
és Hasznos Mulatságok iránt

a' közelgető lN 4 0 ik esztendőre.
A ’ két M agyar Hazában és a’ külföldön lé tező , s harmincznégy évek óta Hírlapjainkat 

becsülni tudó tisztelt Pártfogó Olvasóinkat bizodalmas tisztelettel kérjük , hogy kik a’ virulandó 
1840ik esztendőre is , előbbi szokások szerin t, a’ szerkesztő hivatalnál előfizetéseiket rendelni 
kegyeskednek , kivánatuk tellyesitése alkalmául főleg szolgálhatnak a’ most közelgető Leopoldi 
P esti vásárra messzebb vidékről is érkezendő számos kereskedők és látogatók, kik által a’ jövő 
félévre k e t t ő s  l a p j a i n k a t ,  a’ kiadó és szerkesztő hivatalnál, a’ zöldkert utczában 498ik sz. 
alatti házban m egrendelhetik: noha pedig ezen H A Z A I TU D Ó SÍTA SIN K  jövendőre Velin pa
piroson, finom nagy öníetü ’s olvasható új betűkkel je lenend-m eg, a’ mint mintáját miuél elébb 
közleni fog juk , mind a’ mellett is előbbi á r a : fél évre 4 pengő forint megmaradand. Egyébiránt 
külföldi Olvasóink is biztosau megtehetik előfizetéseiket a’ Posta hivataloknál, vagy bérmentett 
levél által a’ szerkesztő hivatalnál. A ’ nemzeti újság szerkesztősége.

Elhagyá a’ sajtót:
„ ncélfüxér**  Irta Kimoss Endre. Pozsony, 1840. 
X. és 176 lap. Himes borítékban, velinpap. 1 frt 
ezüst. Megszerezhető P e s t e n  Eggenberger és 
Heckenast könyvboltjában ’s általuk egyéb honi könyv- 
kereskedésekben. (3)

Birtok rész haszonbérlése.
(1 ) T. N. Pest vármegyéken kebelezett 

törteli pusztában egy birtok’ rész haszonbérbe 
kiadandó.— Bővebb utasítást személyesen, vagy 
bérm entes levelek által vehetni Táblai ügyvéd 
Jakovich Jósef  Úrnál, Czukor uieza Nedeczkg 
ház. (3)

Széna eladás*
(1) A ’ nagy méltóságú magyar udvari K a

mara kegyes helybenhagyása után ezennel köz
re bo tsájta tik : hogy tettes ns Baranya várm e
gyében kebelezett, Sásd és Gödre helységek 
közt fekvő Sz. Mártonyi pusztában f. e. N o
vember l8 ik  napján 2075. mázsa széna, é s 485 
mázsa sarju ,— a’ reá következő novem ber 25én 
pedig Iványi helységben Sellye mváros mellett 
653 mázsa széna nyilványos árveréssel készpénz 
fizetés feltétele mellett elfognak adatni. (3)

Hirdetmény.
(2) A lólirtnak van szerencséje a’ főnenies- 

ségnekés tisztelt Közönségnek hírűi adni, hogy 
nála egészen új módi asszonyi viklerek nagy 
mennyiségben találtatnak. Egyszersmind aláza
tosan megköszönvén nagy érdemű vevőinek i- 
ránta eddig viseltetett bizodalm át, ígéri ezen
túl is, hogy jó minémüségü portékái illendő árok 
által is tökéletes megelégedést fognak nyerni. 
Boltja van Pesten a’ váczi útczában, a’ kis híd 
útczával általellenben, melJy ezelőtt „Fekete 
kutyához44 czíméről vala ism eretes, jelenleg pe
dig czím e:

D O N  P E D R O ,
Brasiliai császárhoz.

Egens dór f é r  M ih ály, asszonyszabó. (3)

Jószág-eladás.
(3) Táblabiró Kocsi Horváth József  úr 

hitelezői öszvegyülő perebeli végrehajtó bíróság 
ezennel közhírré te sz i: hogy a’ nevezett úrnak 
n. Fejér, Somogy és Komárom megyékben fek
vő, bírói zár alá vett részjó^zágai, az 1832|6ik 
15ik törv. czikk. értelme szerin t, árverés’ útján 
következő sorral fognak eladatni, jelesül:
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ns. Fejér vármegyében.
1) a’ pettendi részjószág, melly F ejérvárró i 

Budára vezető országúiban, am attól 3 ,  et
től pedig 4 1lä órányira fekszik , ’s öszvesen 
208 tagosított holdakból áll, hozzá tartozó 
tagos lak ’s cseléd házokkal, gazdasági é- 
p ületekkel, jövő nov. 6án Pettenden.

1) a’ baracskai ’s iváncsa i, ugyan a’ nevezett 
országúiban, melly mintegy 68 holdat fog
lal m agában, a’ baracskai lakházzal, nov. 
7én Baracskán.

3) a’ bodm éri, melly öszvesen mintegy 9 hold
kiterjedésű, nov. Sán Bodméron.

4) a’ gárdonyi, melly 24tágosíto tt holdakat té -
szen lakházzal együ tt, nov» 9n Gárdonyban.

5) k. szt. p é te r i, melly mindöszve szinte egy
ragban 20 holdakból á l l , novemb. lü k én  
K. Szt Péteren.

ns. Somogy vármegyében.
A* m egyeri, fiadi, ’s ráknyi, öszvesen 77 

he!dnyi b irtok , nov. 18kán Megyeren.
ns. Komárom vármegyében.

Tata mezővárosban lévő curialis birtok pe
d ig , melly két darab belső telekből, szántóföl
de k ,  k e r te k ,’s szőlőből áll és öszvesen 46 hol
dat foglal magában, a1 belső telken lévő épüle
tekkel együtt, nov. 2őén Tatában fog áruba bo
csáttatni.

Az árverés, a’ kijelölt napok’ reggeli órái
ban veendi a’ nevezett helyeken kezdetét, a’ 
zár alatti tömeghez tartozó lak házoknál.— Költ 
Sz. Fejérváro tt, oct. I2én 1839 a’ végrehajtó 
Bíróság által. (3)

Arany, ezüst és pakfongércz 
portékák’ jelentése.

( I )  F r a n k  F*  es» kir. szabad pakfong- 
érczárúk-rak tára, Becsben alsó Breinerstrasse 
1133 sz. a. a’ jelen p es ti, úgy szinte minden 
debrcczeni vásár alkalm ával, ajánlja készítm é
nyeit a’ fő nemességnek és tisz telt közönségnek, 
— A nnára pesti vásáro k o n , az nj p ia c io n , 
bécsi utczáhan , Dcbreczenben pedig a’ nagy bé
csi főntczán van. Lfjdon készültek : physicusok’ 
szám ára, villanym érők 3— 4 p. f tig ; perpetu- 
ttmmobile physical módon készítve 15 p. f t . ;  
javított fördő- kész illetek, Düchdeltől Becsből 
20 p. f i; ruha-kefék , fodrász- és zsebféi-ük, an
gol mosdó m edenczék, öltöző asztalhoz szüksé
ges tá rg y a k ; m indenféle asztali eszkö/ök, kü

lönnem ű kávé-gépek,kannák, czukorko-sárkák, 
czu k o rh in tő k ’s egyebek; főzőgépek vadászat- 
kedvellők’ szám ára 12 p. ftal; különféle gyer- 
gyatartók , lám pák, gyútógépek, füstölő lám
p á k , ra jzszerek ; m indenféle egyházi eszkö
zök ezüstből, gyógyszereseknek való tá rg y ak ; 
fehér és aranyozott kardok mágnások számá
ra , valódi arany és ezüst, úgy szin te fekete 
selyem , és szíjövek ; dobos és kapus b o to k , 
vadászkések, új íranczia üvegek ; negyed órák 
nyílt művel pakfongból, úti és kép-ó rák , hang 
sze rek k e l; csupán hangszerek is kaphatók  22 
ftal O lh rich tó l; lószerszám okra való m inden
nemű eszközök Pesten Oláh A. B rüdern b. ház
ban, Budán Tischler G. Rácz-város fűutcza, szíj
gyártóknál ; étek-eszközök nagy társasági asz
talokhoz költsönöztetnek Bécsben teendő m eg
rendelések m ellett. Hozzám intézendő megbí
zások’ reményével hizelgek m agam nak , ’s leg
buzgóbb törekvésem  leend m agam at a’ honom 
ban is a n n ) i é v ó t a  élvezett bizodalom ra, pon
tos szolgálat és valódi árúk áltál, m ind igérde- 
mesbé t e n n i , és m inden m egrendelést tüstént 
telj esi':eni.

M inthogy haszonleső em berek az (ezüsthöz 
mindig hasonló) érczct, melly az egészségnek 
semmi esetre nem á rta lm as, m egham isítják , 
felszólítatott a’ raktár  az ism ertető jeg y ek ’ k öz
zé té telére. Valódi pakfongnak nem szabad ezüs- 
tözve lenni, ez igen nyúlható és hajtható  sl nél
kül hogy e l t ör ne ; ellenben a’ hamis m ereven ’s 
könnyen t ör i k;  m ihelyt az ezüstözés lekopott, 
rőtbarnává vagy világos sárgaréz szintivé lesz; 
a ’ valódit legjobb finom faham uval nedvesen csi
szolva tisz títan i, és aztán kendővel m egtörlen i, 
így ezüsthöz hasonló m arad. Leginkább figyel- 
mezni kell azon jeg y re , m ellyen „ P a k f o n g -  
F r a n k “  szók vannak világosan kinyom va.—

Frank Ferencz ( 2 )

Kiadó szőlő. A’ pesti kőbányai 
úgynevezett ö r e g h e g y e n  (Altgebürg) kelle
mes és hasznos helyen fekvő 7 *1« fertályból álló 
igen jó mivelésben lévő , rajta egy alkalmas kis 
épülettel és igen könnyen ’s kevés költséggel al
kalmazható pincze hellyel, úgy hozzátartozó kő
bányával ellátott s z ő l ő , szabad kézből minden 
órán eladó. —  A’ megvenni kívánók bővebb 
értesítést iránta vehetnek Pesten, Z ö 1 d k e r t 
u t c z á h a n  (^o^lbűther e ©affe) 498 sz. alatt 
a’ , ,f la zn i 's Külföldi Tudósításoku  szerkesztő 
hivatalában. 3)
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JilásodiU félév.

A z  é l j  eg  y z e t t *

Halavány a’ kis leány,
Az ajka kék;
Borulva a’ szem is ,
Mint felhős őszi ég.
Ki mondja meg, miért 
Olly halovány 
Az ég ez angyala,
E’ szótlan kis leány ? , . .
Ti lyánykák sirtok csak,
’S kesergetek,
Ha gyűlölt férfiú 
Lön vőlegényetek.
Ám még e’[köny, ’s keserv 
Mit sem visz el:
Van égszem, ’s bíbor a jk ,
Melly láng csókot lehel.

De itt nincs bíbor a jk ,
Rajt kék fagy áll:
Eljött a’ vőlegény ,
’S e’ vőlégény — halál!

Beöthy Ztigmond.

P a la is ro ya l Parisban.
Nem ritkán jelenik meg a’ hírlapokban a’ 

„Palais royal1“ emlékezete,— a1 kik azért ezen 
czikkről bővebb ismeretet nyerni szeretnek,—  

ime azok számokra ennek leírása közöltetik.

A ' Palais royal Parisban egy palota kert
tel és udvarokkal; Párisnak, ’s minden mulato
zásn ak , és életörömeivel élésnek középpontja, 
a’ legegyügyübtől kezdve a’ lefinomabbig.— 1663 
Richelieu bibornok alkotta ezt ezen feliül Írás
sal : „P a la is  cardinal,“  Halálakor X III. L ajos
ra hagyta , — kinek elhunyása után A usztriai 
A nna költözött bele 1642 X IV  Lajossal a ’Louv- 
reból*— E zolta P ala is royal nevet visel. X IV . 
Lajos öccsének engedte, ’s végre unokájának 
a’ chartresi herczegnek ajándékozta. E z  időtől 
fogva az Orleans családnál maradt, m elly l791ig  
lakott b enne’s 1816 óta ismét lakja.— A z idős— 
sebb francziák elragadtatással beszélnek azon 
nagy gesztenyefa sétányró l, melly régenten a1
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kert oldala mentében díszlett, délelőtti 11 ó rá
tól fogva tellyesvolt az emberrel, kétfelöl szé
kek álltak, mellyek minden rendű, ’s tartomány- 
beli látogatóktól soha se voltak üresek.__Kö
zepén az ismeretes A bre de Cracovie állott, 
mellynek árnyéka alatt döntötték el a’ politi
kusok a’ világ ügyeit; itt volt eleitől foga Pá
risnak legszabadabb szájú pontja.—A ’ helyet 
most kalmárok, könyvkereskedők, czifraságá- 
rosok boltjai, játszó ’s kávéházak, játékszínek 
’s más effélék foglalják e l , mellyek a’ her
czegnek gazdag nyereséget hoznak be.— A ’ 
sétálók azzal boszulták meg a’ herczeget a’ 
szép fák kiirtásáért, hogy „Egorgeur des om
b re s“  nevet adtak neki. 3 eszt. alatt készen 
volt nagy szárnyainak kette je , mellyeknek ó- 
ha^tásíban l e g c s i n o s a b b  k a l m á r  b o l t o k  
álltak egymás mellett; új sétányok iiltettettek, 
de a’ mellyek hihetőleg a’ szünteleni emberto
longástól származott por miatt nem tenyészhet
tek.— A ’ Theatre fran^ais is a’ palais royalba 
jött, a’ hol még most is megvan. A ’ zendülés 
alatt Palais-Egalitének nevezte ezt a’ palotát 
a’ herczeg. 1802 rövid időre Palais du tribu
nal nevet kapott.— F ő bemenetel a’ Palais ro
yalba a’ $ t. Honoré utczáról van. Eleje vagy 
képoldala a’ cháteau d’eaura (egy  épületre, 
mellyben van a’ Tuilleriák és Palais royal’ 
víztartója) néz.—K ét jóniai és dóriai oszlopos 
nyári mulató ház, mellyek közül mindeniket 
Pajou által készített képszobrok díszesíttik , 
egy kőfallal köttetik összve melly oszlopok közt 
folytatja menetelét ’s 3 bemenetelt formál a’ 
Pala is royalba. Ha az ember az első udvarba be
lép , két szárnyat lát hasonlóul jóniai és dóri
si oszlopokkal ékesíttetve.—  Ezen két szárny 
közt van az előudvar, melly az első udvarból 
a’ másodikba f ia  Cour royale) viszen. Rop
pant doriai oszlopok emelkednek fel két olda
lán , mellyek között miedennemű deszkasátorok 
’s boltocskák olly sűrűén állanak egy más mel
le tt, hogy alig lehet az oszlopok közt menni. 
Befelé 1786óta fagaleriák nyúltak keresztben, 
hol könyvkereskedők, módi kalmárnék, és pánt
lika árosok kínálták portékáikat. E z a’ G alé- 
rie de bois 1829 lerontatott ’s helyére a1 pom
pás Galérie de Orleans építtetett, mellyből a’ 
fényes ívhajtásokkal körül vett kertbe ment az 
ember.— Hanem az árnyékatlan és száraz föld
je keményen levertt kavics, fái kitsinyek és 
hamar elasznak a’ nap vissza vert sugarai mi-
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att • de ki is keresne ezen kertben tiszta ter
mészettel élést— Ellenben a1 lugasok és mula
tóházak, főképpen estve kivilágosittatván, pom
pások ’s vakító fényüek. Két oldal szárnyai 
11  □  öl nyúlnak ’s a’ szem közt lévő 5Ö öl 
széles. Mind a’ bárom egyenlően magas. Föld
szint egy boltozatos Galéria megyén köröskö
rü l, mellyet ISO bolthajtásos tornácz hasit ke
resztül ; ezek közzül kettő közt mindenütt egy 
nagy lámpás függ. A ’ galéria mind a’ két vé
gén , két ’s pompás oszloppkkal ékes bemenő 
szálákkal végződik.— A ’ tornáczokon fellyül e- 
melkedik fel az első emelet palotai ablakaival, 
e’ feleit a’ második emelet alacsonyabb abla
kaival ’s e’ felett a’ padszobák ablakai előtt 
nyúlik el amaz oszlopokon álló ’s körülmenő 
korlát mellyen régi edények fv a sa )  á llanak , 
az épület egész körületének korona gyanánt 
szolgálván.— A z életnek minden természetes és 
m esterséges szükségeit, ’s a’ testnek minden 
durvább és finomabb kivánatit ki lehet itt elé
gitteni. Akármelly legrégibb vagy legújabb, 
tudományos vagy hijábanvaló könyvet tudakoz- 
zék itt az em ber, e’ vagy amaz könyvkeres
kedőnél, mindeniket megfal ilja. H íresés  hírét— 
len írók öszvegyülekeznek nála , ’s nyüsögnek 
körülte a’ critikusok.— A ’ fén)mívek’ mellette 
lévő bobja, melly három boltozatos tornáczot 
foglal e l , éppen úgy ad a’ szegény menyasz- 
szonynak kicsiny gyű rű t, mint a’ leggazda
gabb herczegnőn<jk brilliántos karkötőt. Ezen 
ragyogó boltot estve 50 viaszgyertyánál több 
világosítja ’s nagy tükrök nevelik a’ súgárok 
és színek bájoló játékát. E zt követik a’ leg- 
czifrább divatárosnék. A ’ mi a’ képzelődés pánt
likából ’s pettiüetből, virágokból és toliakból 
teremteni tud, mind azt elő állítják az itt dol
gozó számos csinos leánykák’ munkás ujacs- 
kái. Ebben a’ boltban legfénylőbb selyem mí- 
vek , legdrágább merinók, —  amabban legfino
mabb posztók leglágyabb napkeleti savvlok, itt 
lí'gcsinosabb fejérruha, amott legremekebb ki
varrások ámitatnak. A ’ külőmbféle nemű órák 
boltjait legszebb Ízléssel csinált poczellán edé
nyek rakhelyeí váltják félj itt vvedgewood és 
gyémántgombok, ott arany lánczok, ragyogó 
aczél és ezüst kardmarkolatok vannak kitétetve; 
it t  a' legkedvesebb szagú vizek ’s olajok illa
toznak , amott a' legjobban talált festések ’s 
legszebb rézmettzetek vonják magokra a’ né
zők szemeit 5 ’s éppen olly csalogató a’ czu- 
kormívek’, mint a* mathematical eszközök’ a’ 
gyermekjátékok’, mint a ’ fegyverek’ tarkálló

külömbfélesége ;— közben ismét egy nagy bol
to t, mellyben minden van, a’ mit valaki öltö
zetére nézve legválogatottabb ízlés szerint kí
vánhat, amott egy másikat lehet látni külömb- 
féle pompás , és az élet könnyebbségére ’s 
fényére tartozó házi eszközökkel. Sorsjátékosok 
és pénzváltók, pecsét nyomó mettzők és pás
tétom sütők, vendéglők ’sgyümölcsárosok szá
mosán találtatnak mindenik sorban. Halmozva 
állanak minden tengerek’ és tartományok’ leg
válogatottabb nyalánkságát a 1 hires Boutique 
au gourmandban, ’s a Café de foiban legjobb 
jég  talál tátik, melly nél a’ l^gkikerestebb társa
s ig  gyűl öszve.— A ’ Café des aveuglesből csu
pán vakok legvigabb musikája hangzik,— mi
dőn a’ Café du caveauból, és Café du sau- 
vagéból legvadabb lárma ’s szemtelen pajkos- 
síig halla tsz ik—A ’ Café de ventriloque éppen 
annyi vendéget édesget magához tulajdonosá
nak tréfáival, mint a’ Café des mille colonnes 
minden oldalról vissza tükröző fénnyével. E -  
gyébiránt a' palais royalban minden fél annyi 
olcsó, mint Párisnak más részeiben.— A ’ lelki 
tisz ta , szen t, vallásbeli és természeti dologról 
olly könnyelméjüséggel, ’s gúnyolódva beszél
nek az itt lévők, hogy a’ még nem romlott 
erköltsü idegen csak hamar ki kívánkozik a’ 
mulatkozás ezen hódittó iábyrinthusábói fvagv  
ha tettszik tömkelegéből.}— A 1 galériáknál még 
vonzóbbak a’ felső szálak.— Itt az első emelet
ben gazdag tárak és íényes vendéglő szálák 
közt vannak ama veszedelmes já tékszobák , 
mellyekben a’ zöld asztalnál, a ’ golyóaisjátek 
f roulette} és rouge ’s noir az okosságnak u- 
tolsó szikráját is eloltják.— A ’ Padszobákban 
m ivészek, sok háznépek mellyeknek boltjai a’ 
boltozatos tornáczban vannak.—

Sétálókat a’ napnak akármelly részében 
lehet palais royalban látni.—Korán reggel raj
ta  siet kéresztül a’ komoly tisztviselő, a' mun
kás m ívész, hogy még egyszer fris levegőt 
szívjon, minek előtte munkához kezdene;— a’ 
lakók ekkor még mély álomban vannak. 8  óra 
után kinyittatnak a’ boltok; 9  óra után kezde
nek a’ kávéházak teln i, ’s az újságolvasók gyü
lekezni. I2 tő l Síig előkelők, ’s számos tisztes 
asszonyok formálják itt az Ízlés és divat osko
láját. A ’ padok nem elegek ; száz meg száz 
szalm aszékek, mellyek a’ fák alatt allnak , 
hozatnak elő ’s bérelteinek ki két sousért. — 
g  —5 órakor fogy a’ sokaság. E z t a’ rövid 
szünetet a’ dajkák 's anyák használják kisde
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deikkel; míg a1 játékszínekből ide nem tódul
nak a* számtalan nézők.

Tizenegy óra után vész lassanként a’ 
zsibongás, ’s 1 2 kor minden ü re s , és halálos 
csendesség váltja fel a’ lármát.—A ’ sétányok 
napjában háromszor öntöztetvén, por nem al
kalmatlankodik. Jőltevő hivességet eszközöl a’ 
kert közepében lévő nagy víztartó egy szőkő- 
kúttal. A ’ kertből egy második galérián keresz
tül az udvarba mehet az em ber, hol közönsé
gesen legpompásabb virágok, ’s idegen plán
ták találtatnak. Másik kimenetel a’ fényes R ue- 
viviennere viszi ki a’ menőt. A ” miilyen kevés
sé lánczolja le a1 romlatlan idegent ez a’ hely 
hol a’ könnyelműség szabadon látszik gúnyol
ni ’s kicsúfolni minden tisztát, csendességet, 
és szent dolgot; éppen olly oktató az a’ ta
pasztalatlanra, mulattságos és gyönyörködtető 
az árta tlanra, ’s vonzó az embereket és erköl
csöket szdrnlélgetőre nézve; leggazdagabb ’s 
legelevenebb képe az a’ híjába valóskodásnak, 
’s fénynnk és az újabb idő testi gyönyörűségé
nek ’s romlottságának. #  *  *  s.

¥*i » l e b  eg ni é n y  eh,

C ^ e'SeO
A* harmat számazása három féle:
1. Midőn a’ föld teke kérge melegebb, mint 

a ’ rajta fekvő' légtömeg: akkor a’ földből kipárol
gó gőzzé vált viz, mihelyt a’ hidegebb lég körrel 
érintésbe jö n , csepp vagy víz alakúvá változik; 
illyenkor a’ harmat a ’ föld felületére borult lényekre, 
testekre, növényekre, a’ nélkül hogy magosra emel
kedhetnék, lerakódik.

2. Midőn a’ légtömeg melegebb mint a’ vele 
érintésben lévő föld kéreg, ez a’ gőzt, párát cseppé, 
vízzé változtatja.

3. Valódi sulyegyen lehet a* légtömeg, és a’ 
föld melege közt, midőn is a’ gőzzé vált víz saját 
állapotában megmaradhatna; de ha valami hideg 
természeti* testtel öszve é r , mint p. o. tömmész kő- 
szirtel, simára faragott márvány szoborral, timsó- 
val, konyhasóval, kisimított fa részszel, ezekre har
mat rakodik le.

Midőn a’ melegség annyira csekélyül, hogy a’ 
csepp alak megváltozni kénszeritetik, illyenkor a* 
harmat dérré vagy zúzmarává változik. Ez gyakori 
természet a’ megye lapályos részein, nem különben 
a’ hegyek közti mélyebb völgyekben. Legnagyobb 
mennyiségben számazik a’ dér tavaszon és őszön, 
középszerűen nyár és tél középen, legkisebb mér
tékben nyárvég és őszkezdet közt.

Köd, felleg, felhő, mind egy ok által, és 
«SY anyagból származnak és állnak, csak magos
ságra , tömötségre, és így a’ világossághoz való 
viszonyokra nézve különböznek egymástól. Ezek 
mind a’ mennyin víz gőzökből, a’ földnek és ennek 
pára, mellyet fellegnek, (fenleng) felhőnek neve
zünk , csak ollyan, mint a’ föld felületére közbevet- 
enűl fekvő köd, csak hogy magosabbra van fele
melkedve. A’ felleg nem áll csendesen, hanem 
szüntelenül ide ’s tova inog, szaporodik, tornyosul,
fogy-

A’ mi a’ fellegek fenségét és magoson létét il
leti, azok rendesen a’ föld felületiül egy mértföid- 
nyi távolságra lengnek fent. Az esővel, hóval meg
terhelt felhők 600 ölnyi , a’ jéggel járó felhők 
2000 ölnyi, a’ lanyha esőzők pedig 80 — 50 ölnyi 
magosságra emelkedvék a’ föld színétől.

Látjuk gyakorta a’ megye felett, hogy a' ki
ürült felhők , vagy is igazabban mondva, mellyek 
még vízzé nem változtak, melly sebesen folynak es 
emelkednek felfelé, ’s ereszkednek le , az úgy ne
vezett felleg nyargaláskor, mely nem egyébb, mint 
a’ még vízzé nem vált gőz és pára tömegnek , a’ 
légkörbee uszkálása, és ide ’s tova hajtódása. A’ 
felleg nyargalás sokszor szél ellenünek látszik, 
mely attól van , hogy a’ légkör magasabb tájékán 
a’ földszinti széllel egészen ellenkező irányzatú szél 
fúj.

Nyári időben a’ rendes fellegek íejérebbek és 
annál fogva magasabban állók, télben barnállók és 
így lejebb esők. A’ színből a’ fellegek vastagsá
gát és tömötségét megítélhetni: a’ vastag felleg 
szürke, barna, szurokszin fekete, a’ vékony felleg 
fejér , ősz vagy szürkefejér. A világossághoz 
közel eső felleg különféle gyönyörű színnel díszük. 
A’ terhes égiháboruval fenyegetőző sötét fellegek nem 
mindenkor egytömegüek, hanem legtöbbnyire sok, 
vékony felhő rétegek vonulnak egymásra, illyenkor 
a ’ legbotzasztóbb vas színű fellegek, villám és dör
gések közt eső nélkül eloszlanak, ezt a’ megye vi
zes és bérezés vidékein tapasztalhatni.

A’ felleg csoportok sí megye földe felett három 
rom féle alakban tűnnek elő, 1) a’ kunkor, vagy 
pehely felleg, (cirrus, die Federvvolke) 2) a tornyo
sodé vagy kazal felleg, (cumulus, turris, dieílau- 
fenwolke) 3) a’ türet vagy rétes felleg (stratus, 
Schitwolke). Ezen alap felleg alakonak némelly 
vegyes idomai is vágynak, miilyenek 1. A kunkor 
kazal, vagy a’ közönségesen úgy nevezett bárány- 
felleg (cirro-cumulus, die federige Ilaufenwolke) 
ez apró, kisebb nagyobb felhőfoltokból áll : ha 
hoszszas eső után támad derőt, ha coszszas száraz
ság után úgy borút jelent. 2. A kunkor vagy ré
tes felleg (cirro-stratus, die federige Schichtwolke)
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hoszan egymásra fekvő egyenes vagy felkunkorgó 
végű felleg szálakból és szalagokból, vagy toll és 
pehel alakú felhőkből áll: az est és reggeli hajnalon 
jelen meg ezen felleg- nem, és az úgy nevezett 
aranyzott felhőket képeli; mindenkor északi vagy 
déli szelet jelent. 3) A ’ rétegzett kazal felleg (stra- 
t o - cumulus , die geschichtzte Haufenwolke) ren
detlenül egymásra halmozott és minden irányzatfelé 
tornyosodó felleg csoport alakban tűnik elé, rövid 
ideig tartó nehéz időt, zápor esőt, felleg szaka
dást , jeget, mennydörgést , és villámlást jeleut.
4. Az esőfelleg (nebus, nebula, die Regenwolke) 
legtöbbnyire az úgy nevezett ködből veszi erede
tét. Kezdődik ez a föld felületinél, a’ gőzök és pá
rák által szüntelenül nagyobbodik , végtére a’ lég
kör magosabb tájékába felemelkedik, holott a’ me
legség hiánya miatt viz lemezé és cseppé változ
ván , mint eső a’ földre lehull. A ’ ködöt mindenkor 
a’ föld belső részében történt változás szüli és hozza 
elő v t. i. a’ föld belső hévsége, a’ tömege kérgé
nek rétegei közt rejtező víznek bizonyos részét gőz
zé változtatja, melly a* föld kéreg likatsain kihat és 
felemelkedik a* légkörbe. Az Hlyen köd gyakorta 
meleg, földszagu, különösön a’ megye tarkő romból 
alakult bérezés részein. 1831 ben midőn az epekórság 
a’ földteke hátának nagy részén pusztított, gyakor
ta és sok helyt Hlyen illatú vagy bűzü köd vala ész
revehető.

A ’ vizlébegményekhez tartozik végtére az eső 
is , mellynek származása eképpen történik: a’ mint 
a’ gőzök a’ légkör magosabb, és igy hidegebb vi
dékébe jutnak, apródonként viszont víz alakúvá lesz
nek. Legfentebb az eső szemek igen aprók, de ne
nehezedvén, mindég lejjebb lejjebb ereszkednek, és 
hidegebb létek által al mint a’ gőz tömegen keresz
tül mennek, ennek velek érintésben lévő részét víz
zé változtatván, mind addig nagyobbodnak, mig 
sulyoságok miatt a* földre le nem hulnak.

Ezen az úton származnak a’ megye sik és Iapá- 
lyos részén megjolenő tartós csendes esők; de arzá
porok , és az úgy nevezett fellegszakadások egészen 
más úton és módon szármoznak; t. i. nagy felleg 
tömegek hirtelen a’ lég kör hidegebb tájékába fel
emelkednek , hollotf egyszerre vízzé változván, vagy 
egy tömegbe lefsorognak, vagy nagy cseppekkbe 
szakadozva a* földre lehulnak. Ha a’ légtenger hány- 
kódása az »Ilyen eső cséppeket lehűlni nem engeki, 
még magesabbra haftja akkor ezek is midőn súlyos 
voltok miatt lehűlni kénszerítetnek útjainkban mindég 
nagyobodnak.

A ’ megyében leggyakrabban történik "az esőzés 
Martins, Április. October, November Deeember ha
vakban. A* nyári esőzés (krvevén ha déli szél fuj)

rövid ideig tartó menydörgéssel és vilámlással já 
ró. *) **)

L itera tú ra i újdonságok.
Nagy Ignácz Szinműtárának VII. füzete is meg

jelent „Savage Richard“ czim alatt, melly drama 
Gutzkow, a’ nagyhírű aestheticus műve, ’s a’ for
dítás Lukács Lajosé. Ezen munka ismét a’ magyar
ban előbo jőve nyomtatás alá, mint eredetiben: ’s 
igy nem lehet eléggé csodálnunk ’s mellette méltá
nyolnunk a’ kiadó szorgalmát, mellyel ezen vállala
tát minél érdekesbé tenni törekszik. A’ drámát mint 
hallik Lendvayné fogja jutalomjátékául adni, melly
nek annyival inkább örvendünk, hogy igy a’ jeles 
mű minél számosabb közönségre teend szert. Addig 
is a’ közönség méltó figyelmébe ajánljuk az igen sze
rencsésen is fordított müvet. A’ többi füzetek is még 
mindig kaphatók.

Sajtó alatt van ’s nov. végével megjelenik a’ 
„ M a g y a r  s z í 'n i  zsebkönyv.<4 Új folyam. Első év 
1840re. Szerkesztő Nagy Elek. T a r t a lm a :  Színi 
személyzet. Az 1839ki játékrend.—A ’ magyar szín
ház 1839kén lefolyt történetei.— Képcsarnok: La- 
borfalvy Róza, Fáncsy Lajos, Nagy Elektől.—Kont 
a’ kemény vitéz. Ballada Garaytól —Divatkép. No
vella Kuthy Lajostól. — Hamiska. A ’ hontalan. Beö
thy Zsigmondtól.—Viráglevelkék Vachott Sándortól. 
—Vendégszerep, vigj. 1 felv. Nagy Ignácztól.— 
Van m é g .... Emlékezteted, Vachott Sándortól. — 
Operaellenség. Novella Lukács Lajostól. —  Csendes 
álom. Beöthy Zsigmondtól.—Üdvözlés Vachott Sán
dortól.—A ’ franczia, angol, német színészet jelen 
állapotja. Nagy Elektől. Előfizetési ára a’ finom ve- 
linon 8 ivre terjedő munkának 1 p. f. Kedveskedésül 
Laborfalvy Róza k. a. *s Fáncsy Lajos úr arczképe 
fognak hozzá mellékeltetni.

Szerdahelyi egy eredeti operán dolgozik „Tün
dérlak“ 2 felv., mellynek első felvonása már is ké
szen van ’s több művészek ítélete szerint nagy ha
tásúnak ’s jól sikerültnek mondatik.—Nagy Elek kö
vetkező színdarabokat fordítja színházunk számára: 
Hajótörés, drama o felv. Desnoyertül. — Az őrült 
gyermeke, drama 5 felv. Souliétól. — Alchimista , 
drama 5 felv. Dumastól.— A ’ két színész, vigj. 4 
felv. Lőventhaltól.

*) Az eső mennyiségét aa úgy nevezett esőmérő 
(obromete) által raaglehetősön meghatároz
hatni.

*$) Ezen czikk Barra István múlt számunkban
megismertetett munkájából közöltetik.



F élszó llító  kérelem)

a'IIazai',skill í'öldiTudósílások 
és Hasznos Mulatságok iránt

a’ közelgető 1 8 4 0 ik esztendőre;.
A* két M agyar Hazában és-a’ külföldön lé tező , ’s hannincznégy évek óta H írlapjainkatr 

becsülni tudó* tisztelt Pártfogó Olvasóinkat bizodalmas tisztelettel kérjük , hogy kik a’ virulandó» 
1840ik esztendőre is ,  előbbi szokások szerin t, a’ szerkesztő hivatalnál előfizetéseiket rendelni’ 
kegyeskednek, kivánatuk teljesítése alkalmául főleg szolgálhatnak a’ most közelgető-Leopold» - 
Pesti vásárra messzebb vidékről is érkezendő számos kereskedők és látogatók, kik által a’ jövő* 
félévre k e t t ő  s la p ,j a i n k a t , a ’ kiadó és szerkesztő hivatalnál, a’ zöldkert. utezában 4&8ik sz; 
alatti házban -m egrendelhetik:. noha pedig ezen H A Z A I TUDÓSÉÉÁSIXK  jövendőre VÉLIX  pa
piroson-, finom nagy öntetü ’s olvasható új betűkkel je lenend -m eg ,. a’- mint mintájáé minél elébb • 
közleni fogjuk, mind a’ mellett is előbbi á ra :-fé l évre A .pengő forint megmaradandó E gyébirán t' 
külföldi Olvasóink is biztosan megtehetik előfizetéseiket a’ Posta hivataloknál, vagy; bérmen-éett! 
levél által a’ szerkesztő hivatalnál* -

83“ A ’ szerkesztőséget illető leveleket e ’ czim alatt y y / f  I J f í Z / t í  ’.V - K ü l f ö l d i  T u 
d ó s í t á s o k  h i v a t a l á n a k “  küldetni kéri a nemzetit i/jsáy szerte» stőséye.

Trattner és líproliinál Pesten) 
éppen m ost je len t meg:;

H A Z A I  V Á N D O R  1840.
X dlk évi folyamat, két Rajzolattal: 1. Pest-Butlai álló lánezliid..

2.. gróf E s t e r h á z y  K á r o l y  egri püspök képe. Ár« kötve 1 fr.p .p .
F É N Y E S  E L E K  MagyarOrszág Geographiája.. I ..II. III.. IV..Darab

Ára S"forint ezüslpénz..

Elliagyá a’ sajtót:
„ D a l  f ü z é r «  Irta Kimoss Endre. Pozsony, 1840. 
X. és 176 lap. Himes borítékban, velinpap. 1 frt 
ezüst. Megszerezhető P e s t e n Eggenberger és- 
Heckenast könyvboltjában s általuk egyéb honi könyv
kereskedésekben.». (3);

Birtok rész haszontórlcsiv
(2 ). T. N Pest vármegyében kebelezett 

törteli ptisztáhau egy birtok’ rész haszonbérbe» 
kiadandó.— Bővebb utasítást személyesen, vagy

bérmentcs levelek általvehétrii Táblai ügy véti'
Jakoi'ieh Ja sé f  Urnái, Czukor ttfcza Nedeczky j 
ház. (&),

Pus/Jarész eladás..
(1) Az illető végrehajtó bíróság résziről közhírré 

tétetik: hbgy Békés megyében fekvő czabacsüdi pusz
tából Ó20 hold állodialis pusztarész, mellyen semmi » 
épiílét sem találiaiik , ugyanazon bíróság, által 
bacstidön 1540 é febr. t2kén árverés útján «* többet 
Ígérőnek el lóg adatni; a’ venni szándékozók1 kesa 
pénzzel eUátva jelenjenek meg, W i



X:

Széna eladás.
( 2 ) A ’ nagyméllóságú m agyar udvari Ka

mara kegyes helybenhagyása urán «zennel köz
re botsájralik: hogy tettes ns Baranya várme
gyében kebelezett, Sásd és Gödre helységek 
közt fekvő Sz. Mártonyi pusztában f; e. No
vember tó ik  napján 2075. mázsa széna, é s 485 
mázsa sarju ,— a’ reá következő novem ber 25én 
pedig ívány i helységben Sellye inváros mellett 
653 mázsa széna nyilványos árveréssel készpénz 
fizetés feltétele mellett elfognak adatni:. (3)*

Arany , ezüst és pakfougércz. 
árú k jeleni csgí

(2> Frank F. cs. kirs szabad pakfong-
érezárúk-rak tára, Becsben alsó Breinerstrasse 
1133 ss. a av jelen pesti , úgy szinte mindem 
debreczeni vásár alkalm ával, ajánlja készitmé~ 
ti) eit a’ fő nemességnek és tisz telt közönségnek,. 
— A nitára pesti vásárokon az uj piaczon,- 
bécsiuitczában, D cbreczenben pedig a ’ nagy bé
csi* fóutczán vám Ej jdnn  készültek r  physiousok? 
szám ára, villanym érók 3— 4 p. ftig.; perpetu- 
lunmobile physical módon készítve 15 p. ft.,* 
javíto tt fördó-kész illetek r  Düchdellól Bécsből 
2 0  p. ft 5 ruha-kefék,, fodrász- és zsebfésük,an
gol mosdó m edenczék, öltöző asztalhoz szüksé
ges tárgyak ; m indenféle asztali eszközök, kü
lönnem ű kávé-gépek,kannák, czukorko-sárkák,. 
czukorhintók ’s egyebek 5 íőzó-gépek vadászat- 
kedvelték ’ szám ára 12  p. fta l; különféle g y e r- 
g yatartók , lám pák, gyútógépek, füstölő lám
pák , ra jzszerek ; m indenféle egyházi eszkö
zök ezüstből, gyógyszereseknek való tá rg y ak ; 
feh ér és aranyozott kardok mágnások szám á
ra , valódi arany  és ezüst, úgy szin te  fekete 
selyem ,, és sz íjö v ek ; dobos és kapus b o to k ,. 
vadászkések , új franczia üvegek; negyed órák 
nyílt művel pakfonghól, ú tr  és kép -ó rák , hang 
sze re k k e l; csupán hangszerek i& kaphatók  2% 
fiai O lb rich tó l; lószerszám okra való m inden
nemű eszközök Pesten Oláh A. B rudern b. ház
ban, Budán Tischler Gi Bácz-város fúutcza, 8zíj- 
gyáitóknál; étek-eszközök nagy társasági asz
talokhoz költsönöztctnck Becsben teendő meg
rendelések m ellett. Hozzám intézendő megbí
zások" rem ényéi el hizelgrk m agamnak , ’s leg- 
huzgóbb törekvésem leend magainat a>‘ honom

ban is anny iév  óta* élvezettb izod ,dom ra, pon~ 
tos szolgálat és valódi árúk altat; mindig é rd e -  
mesbé tenni ^ és m inden m egrendelést tüstént* 
teljesíteni.

M inthogy haszonleső em berek az (ezüsthöz, 
mindig hasonló) erezet, molly a z  egészségnek 
semmi esetre nem árta lm as, m egham isítják ,, 
felszói ita to tt a’ ra k tá r  az ism ertctó ’jrg y ek ’ köz« 
zé té telére . Valódi pák fongnak nem szabad ezüs— 
tözve lenni, ez igen nyúlható és hajtható  ar  nél
kül hogy eltörne ^ellenben-a’ ham is m ereven V  
könnyen tö rik  ; m ihelyt az eztistözés lekopott;, 
rótharnává vagy világos sárgaréz?színűvé lesz;, 
a ’ valódit legjohhfínom faham uvabnedvesen c s i 
szolva tisztítani,, és aztán kendővel m egtörleniy  
így ezüsthöz hasonló m arad.. Leginkább figyel- 
mezni kell a z o n je g y re , m ellyen „P akfong»»- 
F  r  am k u azok vannak világosan kinyom va - —

Frank Ferencz (%j)*

Eladó szőlő. A'T pesti kőbányait 
úgynevezett ö r e g h e g y e n  (Altgehürg) kelle
mes és hasznos helyen fekvő 7 'la fertályból- álló* 
igen jó növelésben lév ő , rajta egy alkalmas kis^ 
épülettel és igen könnyen ’s kevés t Öltséggel al
kalmazható pincze hellyel, úgy hozzátartozó kő
bányával ellátott 8 z ó l ó s z a b a d  kézből minden* 
órán eladó. —  A’ megvenni kívánók bővebb» 
értesítést iránta vehetnek Pesten , Z Ö1 d k e r t< 
u t c z á b a n  (Jío&Jbadjer t 498 sz. a la tt
a’ „ H a za i 's Külföldi Tudósítások“  szerkesztő 
hivatalában. 3}

Dunavixállát: oct 27én: 3*9" 9,i#; 28án: 3< loM 
29én.»3' 9“ 6'''; 30án: 3 '8"  6*"; 31én : 3' 8" 3 
nov. lén: 3' 9" 6W} 2án:.»3' 8" 0'"; 3án :!S' 7" 9*";Aén: 
3' 711 Qtn. &:n: 3' 6" 9'"; 6&n 3' V* 0'";

Gabonaár Pest ’s más vidéki városink piaczin pozsonyi* 
mérője váltógarasban. * I

October 22ikén 
Dekreczen 

24. Mosony
24. Ungbvár 
21 Temesvár
25. Ni Becikerek 
2B. Pécs
26. Szeged 
26. Komárom 
26. Baja 
Pesten, nov. Sei

Bora. Kétsz. 
85-70 I 65-60 

132-86 I 82-71 
105-100 I »0-87
97-94 I 76---92*— I 80*— 
90-80 J 80-75 
90-85 I 70-— 

103-92 I 82-78 
83-70 I 67-60 

160-135 1 110---I

Rozs Árpa:- Záb. Kuk*. K öles..
I 5.7-50 I 40-----i 30---------- I 40-| 70-65 |
I 90-78 | 68-52 | 58-48 | '88-72 | --------- | i
| 82-7» | 58-55) 32-28 I (86-83 | -------- |
| 60----I 42----- I 40------| 50—  | -------- |

---—. | 45-— | 40----- I (55--— I 40--j
70-65 | 63----- | 4.1---- I 75--- j-----|
-------I 45-----| 50-----I 62--- I 60------1
72-70 | 65-60 j 44-42 | 87-83 | 78----- |
60------ | 50---- | 36------| 8«-----I 61------j

105.100 | 95-86 | 68-64 | 105.90 | ,----- )

/
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Szombat ]Hov. 9dikéo Jjjgj

H A S Z I O S
38dik szám.

M ásodik félév•

8  0 J L 0 N .
Erényt vagy vétket személyesítve előadni, ’s 

az által az emberi szívre czélszerüen hatni, legin
kább életleirások által lehet. Felidézni olly kor a’ 
százados emlekeket, ’s mint tükröt tárni az élő kor’ 
elébe, serkentőleg az erényt, ijesztőleg a’ vétket, 
nagyon czélos az emberiség’ mivelésére.

Költsük fel csak jelenleg a’ majd harmadfél 
ezredes nagy porokat, a’ Solonéit , megfogjuk látni, 
hogy a’ görög bölcstől a’ tizenkilenczedik században 
is tanulhatunk. Olly erényeket gyakorlott, tanított, 
olly elveket hintegetett ő , mellyekre csak a5 legkö
zelebbi századok érlelhetének meg némelly nemzete
ket.—Illy végtelen az ut, az ész és szív közt!

Solon élt körülbeiöl 600 évvel kr. e. Egy a’ leg
régibb nemzetségből származott Athénében, de atyja 
vagyonának nagy részét elvesztvén, az ifjú Solon- 
nak kereskedésre kellett magát adni. Ez neki , mint 
maga vallja, azt a’ hasznot hajtá, hogy utazásaibau 
a’ külföld szépségeit és nevezetességeit ismerni ta
nulta. így szerzett magának politikai és philosophi- 
ai iszmereteket; a’ mellett nagy kedvvel gyakorlottá 
a’ költészetet, de a’ szónokságot sem hanyagul, ’s 
ezek által szeretetre méltóvá ’s erényessé Ion.

Midőn honába visszatért, olly an bölcsen élt, 
hogy minden polgártársai becsülték és szerették. 
O volt az, ki Salamis szigetét Athene’ birtokába ke- 
rité. Már régen anyira vágytak az athénéiek annak 
birtokába ju tn i, hogy azért hosszas hadat folytattak, 
mellybe bele unván, törvényt hoztak, halált hozót 
annak fejére, a’ ki még egyszer ezen hadnak meg
újítását indítványba hozni merné. Solon, ki Salamis’ 
bírását igen hasznosnak látta Athénére, verset csi
nált serkentőt azon hadnak megújítására. O ezt a’ 
piaczon a’ sokaság előtt elszónoklá, magát őrültnek 
tekintvén. És fel isbuzditá polgártársait azon válla
latra. A’ had folyt, és Solon, kire annak kormá
nya bízatott, olly ügyesen vitte az t, hogy a’ mega- 
riaiakat Salamisból kiűzte, ’s a’ szigetet az athenéi- 
ek’ hatalmába hajtotta. E z , és sok más a’ köz jóra 
tett szolgálatjai által, olly tekintetet vívott ’s szer
zett magának, hogy csakhamar a’ hatalom’ ritka fo
kára hágott.

Már régóta rendetlenség és zűrzavar rongálta 
Athénét; a’ polgárokat külön érdek külön szagga- 
ták , de leginkább a’ vagyon’ idomtalanságából szár
mazott az elégedetlenség. Az alsó néposztály annyi
ra el volt merülve az adósságba, hogy soknak tulaj
don személyét kellett oda fizetni a’ gazdagnak , ’s 
e’ ként sklávokká fajultak, kiknek egy része kül
földieknek eladattatott, más része rabszolgaságban

es ínségben sinlodött. Illy szörnyű helyzetben láza
dás’ kiütésétül lehete félni. Az értelmesbek Solonra 
veték szemeiket, ’s kerék őt, lelne módot a’ köztár
saság megszabadítására. Solon vonakodott, látván, 
hogy a’ reformmal, vagy a ’ szegény, vagy a’ gaz
dag osztály minden esetre elégültlen fog lenni. Min* 
dazáltal ráadta magát a’ vészes próbára. Mondogatni 
szokta, hogy a’ ki nagy dologba fog, lehetlen azt 
úgy végezni, hogy mindennek egyaránt tessék.—

Sokan baráti közül tanácsiak neki, ragadná 
kezére ez alkalommal a’ kormányt; de ő azt nem tet
te , inkább akarta a’ gazdagot és szegényt illőbb vi- 
szonba helyezni. Mit el is ért a’ osißaxdsia által, 
leszállítván a’ szegénység’ terheit. Bár mennyire 
bölcs is volt ezen szabály, még is Solon mindentől 
vádoltatott. A’ gazdagok fent hangon kiabáltak, a’ 
szegények panaszkodtak, m iért—mint Lycurg— a’ 
fekvő vagyont fel nem osztotta ? De ő azért szilárd
sággal ’s önbizodalommal folytató reformjait. Vette 
is jutalmát, mert az áthenéiek elismerték az ő bölcs 
rendeletéit, és miután átlátták, hogy a’ beharapód- 
zott gonosz erős ellenszegülést kíván, Solont fölha- 
talmazák a’ köz ügyben azt rendelni vagy változtat
ni, a’ mi neki jónak látszik.

Nagy munkáját azon kezdé, hogy a’ Draco’ 
törvényinek’ hatóságát megszünteté. A’ népet négy 
rendre osztó, kinekkinek tehetsége egyszersmind 
rangja’ mérlegéül is szolgálván. A’ statushivatalokra 
gazdagokat rakott. A ’ szegényeknek, kik kézi mun
kájukból éltek, jogul adá helybe hagyni vagy félre 
vetni azt, a’ mi az Areopagusban, vagy a’ Pyrta- 
neum’ tanácsában határoztatott.—Ez szolgált később 
ürügyül a’ seyta Anacharsisnak azon megjegyzésre, 
hogy „Athénében az okosak tanácskoztak és a’ bo
londok határoztak.“ Ezen törvény azonban, bár fel 
sem tűnt eleinte, később nagy fontosságúvá lett. Ez 
adott erőt a’ népnek nagy dolgok’ elhatározására. 
Különösen oda intézte a’ nép’ felosztását, hogy a’ 
kormány se oligarchiává, se ochlácratiává ne változ
zék. Három erős párt vívott különben is már ekkor 
egymással az igazgatás’ formáján: a’ hegyi, mező
ségi és tengermelléki lakosoké.

Tudván Solon, hogy a’ társaság csak kölcsö
nös segítség által állhat jól fen : ugyan azért megen- 
gedé mindenkinek, személyben vagy jogaiban sérült 
embertársát védelmezni. Szoktatta polgárjait — úgy 
mond Plutarch—együtt érezni a’ bajt, melly mást 
ért, mintha testének egy tagja sérült volna. Kérdez- 
tetvén egykor, mellyik a’ mivelt nemzet? Az—feleié 
—melly a’ más szerencsétlenségét magáévá tudja 
tenni. (Hála emberszerető századunknak, melly a’



C ISO  )
miveltséggel együtt meghozd nekünk ezen regen ki
mondott felséges erényt is! köszönet miveit szomszé
dinknak , romban heverő fővárosunk iránti tettleges
rész vétők ért!!)

Az Areopagust visszaállította ’s annak uj fényt 
és méltóságot adott. A’ tanács ülnökeit négy százra 
tette, kik a’ négy osztályból vétettek. Draco’ vérrel 
irt alkotványa már szenvedhetlen leven, ő rá bízatott 
hogy újat alkosson. Nem csupán büntetni akart ő, 
mint Braco , hanem megelőzni ’s meggátolni a’ go
noszt és csak a’ korláton áttörőt büntetni ; javítni, 
mig lehel, nem kioltani aJ népet. — Törvényei közt 
nevezetesbek: 1) Becsületét veszítse azon polgár, 
ki valamelly felkelésnél egy párthoz se áll. Ez által 
akará ő a* polgárokat szorosb kapcsolatban tartani, ’s 
megakadályozni a’ hon’ javát félretevő önérdeket 
és a’ részvétlen indiíferentismust. 2) Tilos volt az 
athenei hajadonnak férjéhez nagy vagyont vinni; 
nem akarván Solon, hogy ez a’ szent frigy puszta 
speculatióvá ’s pénzkeresetté alacsonuljon. 3) Mag
talanoknak szabad volt jószágaikat, a’ kinek akar
ták eladni 4) Meg volt harározva, hány utat sza
bad tenni dámának vidékre? mit vihet magával? 
meddig gyászolhat? miscoda esetekben sirhat elhunyt 
kedvesei sirján ? Oh Solonnál a’ szép képet öszve- 
karczolni, ’s eléktelenitni nagy törvénytelenség volt. 
5) Parancsolva volt, hogy minden polgár tanuljon 
valami kézmivet, s azt, kin szüléi ezt elmulasz- 
ták , feloldozd azon kötelesség alól, hogy őket öreg
ségükben táplálja. 6) Vizsgálatokat tétetett az are- 
opagus által, mint keresi kiki élelmét? ’s bűntet
teié a’ henyéket. 7) A ’ házasságtörőt, ha tetten 
kapatott, megöletni engedte, és még is annak, ki 
más nőjét elcsábítá 's elragadd, csak könnyű pénz
beli büntetést rendelt. 8) a’ szerelemgyermeket fel
oldozd minden atyja iránti kötelesség alól.

A’ felségsértésre ’s apagyilkosságra nem hozott 
törvényt Solon ; kérdeztetvén ennek okáról, feleié: 
az első Athénében még ismeretlen, a’ másiktól a- 
nyira iszonyodik a’ természet, hogy én nem hiszem, 
hogy az megtörténhessék. —  Kérdezvén tőle valaki, 
ha legjohb törvényeket hozott-e ? nem, feleié, hanem 
a’ legalkalmasabbakat.

Midőn törvényei elfogadtattak, öszvegyüjté a’ 
népet a’ piaczon, ’s megesketteté hogy azt tiz évig 
megfogják tartani. —  Most már azt hitte, hogy végre 
a’ csendnek ’s múzsáknak adhatja magát, de szü
netlen háborgattatott az emberektől, kik vagy új 
törvényt, vagy a’ meglevőben felvilágosítást kértek 
tőle. Hogy ezen alkalmatlanságot kikerülje, útnak 
indult, s tiz évig távol volt hazájától. Ez idő alatt 
volt Egyiptomban, hol a’ legbölcsebb papokkal ér
tekezett: aztán Croesus’ meghívására Lydiába ment. 
A’ király, kevély roppant gazdagságában, fény által

akarta meglepni a’ görög bölcset; megmutogatott 
neki mindent, és kérdezte tőle, ha esmerne-e bol
dogabbat ? Igen i s , válaszolt Solon, azon athenéi 
polgárt, a’ ki gyermekeit közönségesen beesültetni 
’s hazáját boldognak lenni látván; elsőknek elégsé
ges vagyont hagyott, a’ másodikért meghalt. — Hát 
azután kit tudsz legboldogabbnak ? kérdezd tovább 
Croesus; hívén erősen , hogy már egyszer ő követ
kezik. Tudok kettőt felele Solon ’s elregélte Cleobis’ 
és Bitón’ történetét, kik mint gyermeki szeretetök’ 
áldozatjai haltak meg. Hogyan? mond Croesus, hát 
engem nem is számlálsz a’ boldogok közé ? Lydia 
királya! válaszold Solon, az istenek nekünk görö
göknek egyszerű, de szilárd szellemet adtak, melly 
nem engedi, hogy mi a’ puszta fényt csudáljuk és 
nagyra becsüljük azt, a’ mi múlandó. Előttünk csak 
az boldog, kit az istenek élte végéig szerencsésen 
megtartottak. Mert az ollyannak boldogsága, ki 
még az élet’ ösvényén tántorog, csak olly bizonta- 
lan mi előttünk , mint a győzelme koszorú a’ pálya
futónak a’ vetetéren. Meg ne csald magad’ nagy ki
rály ! a’ közép sorsban több boldog találkozik, mint 
a’ gazdagok közt, és ezek kevésbé vannak kitéve 
a’ fatum’ szeszélyeinek, kevesebbel is kielégítik vá
gyaikat, és ez már elsőségök nekik, mit az iste
nektől kölcsönöztek.

Croesus igen felgerjedt azon, hogy Solon olly 
kissé méltatá az ő gazdagságát, ugyan azért meg- 
vetőleg bánt a’ bölcscsel. Aesop, ki akkor épen az 
udvarban volt, tetszeni kivánt előtte azon tanácsá
val , hogy a’ királyoknak mindég kedves dolgokat 
beszéljen az ember, vagy soha se közelítsen hoz- 
zájok. Mondd inkább, feleié neki Solon, hogy vagy 
ne közelítsen az ember a’ királyokhoz, vagy hasz
nos dolgokat mondjon nékik. — Plutarch, ki ezen 
tettet hímezés nélkül beszéli, azt adja hozzá, hogy 
Croesus, midőn később a’ hódító Cyrus őtet akasz
tófára kárhoztató, a’ kínoszlophoz köttetve igy ki
áltott fel: „oh Solon! És ezen felkiáltás menté meg 
életét. Mert Cyrus kérdeztetvén, miért kiáltá épen 
azon nevet ? ez pedig azt felelvén, hogy a’ bölcs
nek azon szavai jutottak eszébe: „Senkit se kell 
halála előtt boldognak tartani“ a’ győzedelmes meg
engedett a’ meggyőzeteknek; és Soloné a’ dicsőség, 
hogy egyik királynak becsületét, másiknak életét 
megmentette.

Athénében azon kedvetlenségre tért vissza, 
hogy hazáját még egyszer zavarban lássa. Pisistra- 
tus ugyan is nagyon törekedett a’ fő hatalomra, el 
is érte azt végre. Él bár Pisistratus Solonnak jó 
barátja és anyai rokona volt, ’s eránta illő tiszte
lettel viseltetett, ellenszegült még is bitorló hatal
mának. De midőn látta, hogy minden hasztalan, 
fegyvereit ajtaja előtt a’ nyílt útczára rakta, és
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csendesen élt házában a’ tudományoknak, kedvelt 
elve szerint, hogy az embernek öeegségében is kell 
tanulni. Ha vigasztalásul szolgált neki, látta legalább, 
hogy törvényei megtartatnak ; maga Cicero és Plu
tarch mondják, hogy nehány abból, még az 6' ide- 
jökben is divatozott. Solon késő vénségben halt meg, 
némellyek szerint honn, mások szerint a’ philocy- 
pruw királynál. I íe sz i Berta.

Tö r e  tléle a* d o h á n y r ó l .
A’ dohány-szivásnak, az egészségre nézve, 

a’ dohányzásról szólió diaetetikák, idő pazarláson 
kívül, egyébb hasznát eddig nem bizonyíthatták. Min
den diaeteticus ajánlatok mellett még is valósul, hogy 
a’ dohány-szívásnak kicsapongása által, az izlő ’s 
nem kevésbé a’ szagló érzék’ életművei tespednek. 
De a’ kicsapongva használt dohány-szívás, ezen bűn
hődő működésén kivül, egyébb ártalmas következé
seket is von maga után; főkép a' bódár erejű dohány 
fü st, melly a’ közel lévő idegekkel (nervus) érintke
zésbe jővén , azok’ erejét csüggeszti, okvetetlen a’ 
nyállal vegyülvén össze, a’ táplálási rendszert is hát
ráltatja. Mindennapi tapasztalás bizonyítja. hogy 
azok, kik dohány-szívással visszaélnek, jó izlő ér
zéssel nem bírnak ; ’s többen elégtelen emésztésről pa
naszkodnak. Bátor igaz némellyek állítása: hogy a’ 
dohány füst az emésztésre nézve jótékonyan működik; 
de ezt csak a’ fehérturhás (phlegmaticus) és zsíros ele
delekkel élő embereknél tapasztalhatni; ’s azoknál, 
kik a’ füsttől okoztatott nyálat le nem nyelhetik, de 
többen vannak, kik azt kellemetlen íze miatt nem te
hetvén, kiköpik; miáltal a’ testnek elszáradása , ’s 
korán beálló gyöngesége oköztatik. A’bódár erejű do- 
dány füstnek a’ tüdőkre nézve ártalmas befolyása nem 
titkolható, mert a’ dohányból kifejlődő füst a’ léggel 
vegyülvén, a’ tüdőkre h a t, azokat köhögésre ingerel
vén gyöngíti; ’s bátran mondhatni hogy a’ dohány-szí
vásnak visszaélésével bünhödés nélkül az épségre néz
ve , csak ritka emher élhet.

Azoknak, kik a’ dohányt csak megrögzött szo
kásból szívják , ’s nélküle nem is lehetnek e l, hogy e’ 
szokás egészségöknek ne ártson, legjobb e’ czélra 
olly dohányt választaniok , mellynek füstje , ha a’ tü
dőkre szabadon szívatik, azokat azonnali köhögésre 
nem erőlteti. Izére megkívántatik: hogy kellemes le
gyen az az inkább édesebb , mint keserű; ezt pedig, 
ha a’ dohány illy tulajdonnal nem b ír , így eszközölhet
ni , ha egy font már meg vágott dohány, négy latból 
készült málfél itcze, füge-lévben ásztatik vagy 24 
óráig, azután leöntetvén a’ folyadék, a’ dohány meg 
szárítva használtassák. Meg kívántatik még , hogy a’ 
nyálnak szapora özzvegyülését és émelygést sem 
okozzon.

Színéről választani meg a’ dohányt, nem min

denkor tanácsos fúkép a’ vágottat, mert az festve is 
lehet; azonhan ha színéről akarnék választani, ak
kor a sárga vöröses színű, és sima levelű dohány jó 
lehet; ’s a’ nevezett tulajdonokkal bírhat. -—
A’ dohány füstnek szívására is vágynak bizonyos 
rendszabályok mind idejére mind pedig minőségére néz
ve : — idejére nézve, az erős testalkatuak, a’ nap 
minden részében használhatják; a’ gyöngébek inkább 
reggel ’s esztve felé, azért, mert a’ nap ezen sza- 
kasziban, a’ táplálási rendszer nem annyira gátol-tatik. 
Szívni a’ dohányt, legjobb a’ mennyire lehet arra 
való hosszú szárakból.

A’ törököket valóban dohány hősöknek lehet 
nevezni, kik azzal visszaélnek, de még is, a’ men
nyire lehet, a’szivás’ alkalmával meleg füstjét kerü
lik; mert vagy hoszu szárakból vagy e’ czelra ké
szített gépelyekből dohányoznak. Az e’ czélra készí
tett gépely felül üreget mutat, melly üreg dohányai 
megtömetik; a’ gépelynek alján hideg viz vagyon, 
rajta egy cső megyén keresztül, melly a' gépely kül
ső részén nyílik , ebbe sodrony és selyemből készült 
hosszú szár alkaimaztatik. ’S így a’ füstnek ereje szí
vás alkalmával, minek előtte az életművségét sérthet
né, mérsékeltetik.

Ellenkezőt tapasztalhatni az Oláhok- ’s pór 
oroszoknál, kik a’ legerősebb bód (kapa) dohányt 
alig egy hüvelknyi szárnak segedelmével szívják; mi 
is a’ finomabb érzékű dohányzókat rövidebb idő múlva 
tönkre tenné. E’ tekintetből a’ már annyira divatban 
hozott szipókákat ( czigarro ) leginkább kárhoztatni 
lehet. —

T u r n e r  V e  r  e n e z .
— UngvárróJ.

, E g y v e le g .
Ejszakamerikai időszaki írások. — A ’ fő- 

postahivatal’ tudósítása szerint a’ szövetséges 
tartományokban 1555 újság és időszaki irat je le
nik meg. Közülök 115 naponként, 14 három
szor, 30 kétszer és 991 egyszer egy hétben. 
A ’ többi ritkábban ; 38 német, 4 franczia és 1 
spanyol nyelven. New-York-statusban van leg
több 274, mellyekközül New-York’ városában 
71 jelenik meg. Ezután jő Pensylvania 253 
lappal, mellyek közül 71 Philadephiában; Mas
sachusetts 129, mellyekből 65 Bostonban ; Ohio 
167 mellyekből 27 Cincinnatiban jelenik meg. 
E ’ lapok száma bizonyítja, mi nagy az olvasó 
közönség ezen statusokban.

A ’ vasutak Éjszakamerikában 410 angol 
mértföldnyire terjednek, 435 gőzerőmű állal haj
tatnak és 65 millió dollárba kerültek. A ’ vas
pályára fordított pénzek egyre másra számítva 
5 és fél procentet hoznak, de bevételűk éven
ként 15—20 procenttel nevekedik. Ath—-m-
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Számos vendégsereg között 
Ül vígan a* király,
’S dús kedve meg éjfél után 
Határra nem talál.]

Majd felkiált: gúny’svad kaczaj
Kísérve szózatát:
„Te hős dalnok, karddal kijársz 
Mondj kardodrúl danát.

A’ húr pendűl varázsilag,
’S az ifjú felvidúl,
’S heviilt erővel ömlik el 
Az ének ajkirúl.

„ „E’ kardot vedd , te ifjú hős, 
Királyok hős faja,
Hogy általa veszély között 
Ment légyen a’ haza.6666

„Tmigy az ősz , az agg király ,
’S az ifjú trónra ült;
Én békidőn és vész között 
Csak a’ honért hevült.66

„Csatán a’ kard fenvillogott 
És bőven onta vért,
Míg nem kiküzdte ellenén 
A’ győzelem-habért.6*

c-
„Es h a j, mi szép aranyszakaszt 
Élt át nagy évsoron 
Az üdvözűlet álmain 
A’ szent, a’ drága hon !6t

„És e’ kard itt az ősi kard, 
Szabadság fegyvere,
Melly a’ honért megküzd veled y 
Te bűnök gyermeke.66

É s már kihalt a ’ húr a’ dal ,
De kardja fenragyog : —
De ám a’ pálczaczél előtt 
Feltartja orgyilok.

„A" lányka bájoló kecses,
É s , szép és ifjú még;
De szűz szerelme legdicsőbh 
Legszebb szerelmi ék.

É s  ő , kinek szűz bájiban 
Nincsen vég és határ —
A’ tengerparti szép leány 
Ma téged csókra vár.66

A’ szolga mond , és a’ fiú 
Kéjlángra gyúladott,
És dús arany jutalmazá 
A’ bűnszolgálatot. —

Az ég borult és olly sötét 
Késő éjfélkoron;
Szilaj vihar tanyáz a’ kék 
Teggerhullámokon.

’S most ketten ők ott állanak 
A’ tenger partinál,
Eszmében olly külömbözők,
A’ szolga és az úr

’S a’ szolga mond: „vajh ismered 
E’ tájad itt uram?66—
„A’ szűz, a’ kedves itt tanyáz66—
Felelt az biztosan.

„Nem , ó nem a z ! te egykor itt 
Ősöm meggyilkolád,
’S arczra tőle elvevéd 
Atyám ’s menyasszonyát.

Csapásidnál f( ljajdula 
Bús nemzetem hazám;
Boszúd alatt eltérezett 
Testvérem és apám 66

így szólt az ősz Nádor fia 
És tőre jóit talált:
A ’ tenger habja nyelte bé 
A ’ vad zsarnok Mihályt.

M atisz Pál.
H íradás.

A z almanac htár saság , —  igazgatóválasztm ányi 
határozat következtében, fo lyó  hó5 I2ikén 
délutáni három órakor nyitandja meg első 
nagy gyűlését. — E z alkalommal egyszer- 
sm ind, tisztelettel fe e l szólitattnak az aléii-  
rétsi iveket kezelő részvényesek: hogy a 
tmlok netalán le tett részvény értékekkel be
szám olni; vagy— ha e z ,  a' távoliét m iatt 
nem történhetnék, — az aláírási ivek mi
benlétét, hiteles tudósítások á lta l, szüksé
ges tudomás végett a pénztárnokkal közle
n i szíveskedjenek. K ölt Pesteti, tiov.fi. 1839.

Kuthy Lajos.

Örömmel figyelmeztetjük a’ t. közönséget a’ 
jövő szombaton november 16án EGRESSY GÁBOR 
jutaiomjátékára, „Hamlet66 előadására , melly nagy
szerű művet jeles művészünk régóta studiumtárgyá- 
ul vévé.
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J HARI US .
Annak, ki nagy hírű szüléktől, fényes család

b ó l— mint mondják—bíborban, bársonban születik, 
kevés erénnyel is könnyebb a' bit’ és szerencse’ csil
lám tetojére feljutni, mint a’ törpe kalibában, alacson 
sorsú nemzőktől származottnak, ritka tulajdonokkal. 
Amaz már bölcsőjében bírja a’ nagyot váró véle
ményt, mit ez csak hosszas küzdés, gyakori kitű
nő tettek által, nagy nehezen víhat ki magának. 
Amannak tetteit mindég nagyi tó-üvegen nézi a’ világ, 
ennek erényeivel csak későn barátkozhatik meg az i- 
rigység.—Történeti igazság azonban az hogy a’ por
ból kiemelkedett szellemi nagyságot a’ szív’ törpe- 
sége bélyegzi sokszor.—Érzés’ és izleV aránytalan 
miveletlensége árnyékot vet a’ legjelesb erényre is 
melly annál inkább kivántatja velünk a* jól tevő nap* 
fényét elvevő felhők szétosztását.

Hogy erény ’s nagyság senkivel nem születik, 
és hogy a’ honért sokat és nagyot tenni nem eltu
lajdoníthat© jog , jeles példa erre a’ Metellus’ korában 
feltűnt .Marias.

Cajus Marius Árpii miihez közel fekvő faluban, 
szegény szüléktől szármázott, kik kézi munkájokkal 
keresték élelmüket-. Mezei munka alatt nőtt ő fel. 
Frzési szilájak és vadak maradtak, mint areza. Erős 
testalkatú, nagy bátorságu ’s korábban katona, mint 
fegyverfogható. Korán ment a’ sereghez, hol rend
kívüli vitézsége *s kötelességének pontos teljesítése 
által magát hamar kitünteté. Mindenütt a* legvészesb 
vállalatokat kereste, a’ leghosszabb marsok , a’ leg
nagyobb megerőtetések sem hajthaták meg azon fér
fit , kit a’ nevelés annyira megedzett. A’ gyönyör
nek semmi hatása nem volt rá; csak a’ dicsvágy és 
boszu indíthatók fel; szenvedélyek, mellyek a’ köz
társaságnak sok vérébe kerültek I

így emelkedett ő rendben minden katonai polcá
ra ; hős tette által nyerte mindeniket. Midőn a’ 
néptől a* nép szónokságot kérte , kevesen ismerték 
még személyében, de csaknem mindnyájan hírében 
és sikerült neki győzni a’ patríciusok közt, kik szin
te vetélkedtek vele azon hivatalért. Metellus, ki a ve- 
tézséget méltatni jól tudá, az első fokokra lépteié őt, 
általaiét! népszónokká is. itt kezde már a’ nemesség 
elleni gyűlölete ’s határtalan dicsvágya kifejteni.

A’ Jngurtha elleni had alatt Numidiában Metel
lus consul mellé adatott, kivel nem jól jött k i , mi
vel Metellus azon rend jogait védte , melly bői szár
mazott; midőn Marius a* nép pártjára állott. Alkal
mat talált itt, magát még inkább kitüntetni; és a’ 
mint a* választások ideje eljött, haza kéredzett a‘ se
regtől ; kérte a’ consulságot és meg is kapta azt.

Első eset volt e z , hogy egy alaeson születésű em
bert oily magas polczon lehete látni. A’ köznép ö- 
rüh , hogy egy közűlök consul lett, de a’ nagyok 
nem Örömest szemlélek őt a" köztársaság csúcsán. 
Marius nemhogy magához hajtotta volna ezeket , 1
ellenkezőleg világosan ellenük nyilatkozott. Nye;s 
és miveletlen lévén, tudatlanságával kérkedett és kár
hoztatta a* patríciusokban azt, hogy nála többet tudnak. 
Minthogy neki a’ természet sanyaruságok’ viselésére 
testi erőt adott, ugyan azért csaknem kirekesztőig 
ezen tulajdonokat becsülte. Minden esetre hihetetlen 
a z , a’ mit ő eltűrni ’s kiszűkölni tudott; életmódja 
semmiben sem különbözött a’ köz katonáétól. A’ csa
tamezén volt hát ő honn, de nem Rómában. Csak 
rombolni tudott ő. Úgy nézett minden polgárt, mint 
katonát , mellyel győzni, vagy mint ellenséget, mely- 
lyet rabbá tenni kellene. Charactere alacson és ke
gyetlen. Parancsnokát kezdé kisebbitni, ki őt föle
meld , kárhoztatta minden tettét, róla minden be
cset levont, helyére kinevezteté magát, a’ Jugurtha 
elleni hadat bevégzendő. Kit ő aztán tüzesen zakla
tott, és sikerült neki Coclmst, ijesztgetés, ravasz
ság által, maga részére huzni, ’s  általa annak szö
vetségesét, .Tugurthát, kézre ker'tni.

Dicsőséggel halmozó őt ezen háború; megen- 
gedteték neki a’ gy őzelmi pompát megtartani, és 
ismét consulnak választatott, törvény ellenére, mi
szerint a’ kétszeri consulsá^ közt, tiz évi időköz ki
van t a to tt. De ezen kivétel nem annyira az ő szolgá
lattételei iránti háladatosságból, mint azért tétetett, 
mivel szükség volt már olly férfiúra, ki visszaverje 
azon külnépi ra jt , melly északról betolult s egész 
Olaszországot fenyegette. Győzedelmeskedék ő ezen 
seregen is , és Róma’ harmadik építőjének nevezte- 
ték , minthogy a’ vészes förgeteget elűzte, melly a’ 
fő várost ijesztgette. Két ütközetben kétszázezret 
fogott el. Konok kedélye itt és kimuatá magát. A’ 
teutonok’ női, védőiktől megfosztvák, követeket kői
dének Martoshoz, becsületük’és szabadságuk’ kímé
léséért csengvén. A’ kegyetlen megveté a kérést és 
midőn már tanyájára é r t, csak vérző holt testeket ta
lált. A ’ kétségbe esett anyák, hogy a’ szégyent 
kikerüljék , magunkat ’s leányaikat kiöldösték.

Kővetkező évben a’ cimbereket véré meg, száz
ezret vágván le és hatvanezret fogván el közülök. E- 
zen rendkívüli győzedelmek meghozák neki a má
sodszori győzelmi pompát, mellyet társával, Catulus- 
sal, megosztott, habár az egészen csak magát illette 
is.—Ezen rettentő had’ ideje alatt ötször lett egy
más után Consul — Most már vágyai teljesítése any- 
nyira természetévé vált, hogy a’ hatodszori consul-
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ságért nem kevesebb tűzzel vívott , niint az elsőért, 
seit arra vetemedett, bogy pénzt osztott ki a’ nép’ 
főbbjei közt. JEz ocsmány mód által süketült neki ve
télkedő társát, Metellust, megbuktatni, kit erény é i, ta
pasztalása és a’ nemesbek óhajtása -hívtak meg a’status' 
kormányát a.

«.Cöfisul egyszersmind tyranja lett ő hazájának;; 
'  kormánya’ ideje zavar és vétkek közt folyt le. Metel- 

lus száműzetett, de a’ nép újra visszahivá őt. Ma
rius pedig Rómát elhagyván, Ázsiába ment, felke
resni a’ nép’ .ellenségét. Fel akarta itt a’ Mithridates 
elleni hadat gyújtani, de az el nem sült neki. Visz- 
■szatért Rómába, és dühödve látta, hogy győzelmei 
felejtve vannak. Úgy nézték már ő t—mond Plutarch 
—mint vén rozsdás fegyvert, mellyre szükség többé 
nincs. Új hadvezérek vétettek föl közkedvességbe. 
Sylláé volt .ezek közt az elsőség, a’ kire Marius már 
régóta irigyszemmel nézett. Sylla volt, ki Rochust 
Jugurtha’ kiadására bírta; és ő ezt nagy dicsőségé
nek tartotta, sőt a’ capitoliumban némelly arany ábrá
zolatokat állított fe l, mellyek ezen kiszabadítást ké- 
pezék. Marius el akarta onnan venni azon szobro
kat , mert azok az ő quüstorának olly tettét hirdetek, 
melly az ő consulsága alatt történt. Sylla győzhetlen 
szilárdsága’ ellenszegült, és ezen csekélység nya
kas ellenkezésre adott alkalmat. Az alatt Róma 
különbféle itáliai apróbb népekkel vegyült hadba, 
mellyek összeszövetkeztek kivívni polgári jogukat. 
Marius híre e’ háborúban semmivel sem növekedett 4 
hanem Sylja talentomi olly fényesen fejlődtek abban ki, 
hogy kis Ázsia urasága azonnal reá bizaték és egy
szersmind felszólittaték a’ Mithridates elleni ha<T be
fejezésére. Szörnyű csápás Mariusra, kinek dics
vágya már minden fontost maga számára vélt fölha- 
gyatva lenni!—A’ népszónokkál szövetkezett, Syl
la kezéből a’ fő parancsnokságot kicsikarni, mi áltál 
nagy zendülést okozott, annyira, hogy a’ piaczon ve
rekedésre került a’ dolog. Ez egyszer —  természete 
ellenére — nagylelkűséget mutatott Marius. Sylla 
futni kénytelenitfetvén, Marius házában keresett me
nedéket, melly épen nyitva volt ; és ő megparancso
ló , hogy most kedvezbi kell életének —

Sylla már több nagylelkűségre számot nem 
tarthatván, nagy sietséggel elhagyó Rómát , Ázsiába 
viendő seregét összegyüjté ’s  egészen magára hagyó 
Mariusra a’ várost. Ez csak hamar élvévé Syllatól 
a commandót, ’s néhány tiszteket küldött átvenni 
a főparancsnokságot Ázsiában. De a’ katonák felbő
szülve Marius ellen, megölék ezen tiszteket. Marius 
hasonlóul, hogy ezt megbosszulja, több barátit meg- 
öleté Szilának, ’s házaikat feldulatá. Mire Sylla 
eltökélé egész seregével Rómába menni ; el is jött, 
Mari üst a' nép ellenségének kiáltatáki, és pártfele 
csak nagy bajjal szabadulhatott meg. Fejekre jutalom

tétetett, tűztél, víztől eltiltalak , azaz minden tár
sasági segedelemtől; köz költségen űzettek, ha
láluk készen várta, mihelyt kézre L erűinek.

Marius több mint hetven évii öreg, ő , ki haí 
izheni consulságot dicsőséggel és méltósággal viselt, 
most oda jutott, hogy pénz ’s barátok nélkül gyalog 
kelle elszöknie. Miután ezen nyomorult helyzetben 
már jól tova haladt Minturneur mellett, egy posvány
bán a’ kákák közérejté magát, Sylla száguldói elől. 
így folté az é jt, nyakig besüppedve. Viradatkor ki
mászott , ’s onnau tengerpartra vánszorogván , hajót 
keresett, melly őt Itáliából kivinné. De a’ mrntur- 
numiak őt megismervén , letartóztaták,  meztelen és 
sárral bekenve, nyakába vetett kötélén behurczolták 
a’ városba. A’ városi hatóság Sylla parancsának en
gedelmeskedni kívánván, tüstént egy sklávot — egy 
ciml ért— küldött ki, a’ ki Mariusl megölné. A’ mint 
Marius ezt puszta pallossal belépni látó *s szándékát 
eltaláló, erős hangon kiálta: „vadnép! hogyan me
részeled te Mariust megölni?“— A’ skláv elrettenve 
á’ puszta névtől, melly egykor a' cimbereknek olly 
félelmes volt, elvetvén pálosát, ’s ezt kiabálva: „le
hetetlen megölni Mariust“ kiszaladt a’ tömlöczből. 
Mínturnum felsősége , a’ skláv’ ezen zavarodását é- 
gi intés gyanánt vevén, melly egy illy rendkívüli 
embernek életét még tovább feltartani akarja, vala
mi vallásos érzésből, megadó szabadságát. Beeresz
kedett végre a tengerre ’s kikerülte, hogy Siciliá- 
ban elfogattassék , ’s Afrikába jött Canhagolioz kö
zel. Sextilius, ki mint prator, parancsnokoskodott 
e’ tartományban, csak hamar észre vette oda érke
zését, ’s egy lictor által azonnal tudató vele azon 
parancsát, hogy határából mindjárt távozzék. Mari
us harag és dühtől magán kívül ragadtatva, hogy ő, 
ki kevéssel ez előtt a’ föltekének parancsolt, most 
e*ak egy szögletet nem talál, hol bátorságban lehes
sen; mord hallgatásba merült, kevély pillantással vé
gig mérvén a‘ szolgát. De ez választ sürgetett. „Mond 
meg uradnak, válaszoló a’ hős, hogy láttad Mariust 
száműzve Carthago romjain ülni !“ A’ zordon észak’ 
daczára, ismét hajóra kellett ülnie ’s a’ tél egy ré
szét, ide ’s tova bolyongva a’ tengeren, hajón tölté. 
Végre meghalló, hogy Romában újabb zavarok forr
nak, ’s ez alkalmat nyujta neki, hogv oda visszatérjen.

Mialatt t. i. Sylla a’ háborút Ázsiában folyató, 
Cinna és Octavius, ez évi consulok, összeháborod
tak *s haddal támadók meg egymást. Első egy se- 
regoszíályt vezérle Capuánál, másik Rómát foglalva 
tartó. Cinna jól tudta, hogy neki elhatározott férfi
ra van szüksége, kiben a* sokaságnak bizodalma 
van' tehát Mariust bivá magához. Gyorsan megje
lent ez ; az égő bosszúvágy most második szereppel 
is megelégríé, reményi vén, hogy az elsőt is majd be
veheti. Mindketten Róma felé indultak , s a’ várost
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■minden báj nélkül bevették. Marios pedig, a’ ki még 
»liszteletet szieleit a’ törvény iránt, megállítása’ kapukban 
.a’ sereget, kijelentvén, hogy addig be nem húzódik, 
Eriig az öt száműző ítélet a’ néip általiéi nem függesztetik. 
A ’ népet tehát,  hogy kedvét tehessék, össaegyüj- 
>ték a1 piaczon. De -alig szavalt két bárom tribus, 
midőn a’ szertartást unalmasnak találta, ’s dühös 
bosszújának kiöntését nyugtalanul várván, az álarczot 
létévé. Pártosival behúzódott a’ városba ’s el vesz
teié mind azokat, ki erre kijelölve valának. A’ holt 
testekre is kiterjedt bosszúja, parancsolta, hogy azok 
feldaraboltatván, az ebeknek prédául hányattassa
nak az utczákra. AJ gyilkosjeleneteknek még nem 
volt vége. Mindennap láta Ivóm a többeket főbb te
kintetű polgári közűi elverzeni. A’ sklávok dühöngő 
serege, kik meghívák Mariust ’s kiknek ő szabadságot 
ígért, rakásra öldöste a’ családok főnökit, feldúlta 
a ’ házakat, megszégyenítette a’ hölgyeket és rablot- 
ta a’ gyermekeket. Marius legkisebb intésére leüték 
mindazt, ki műt atkozni mert előttük. Parancsolatok 
volt tőle, tüstént megölni, ki tőle kegyelmet nem 
kaphatott, úgy hogy baráti is reszketve közelitének 
hozzá, bizonytalanok lévén mindenkor sorsuk felől.

Ezen vérpatakolr. közepette panaszolta Marius, 
hogy a’ fő véráldozat kisikamlott kezéből. Azon gon
dolat , hogy Sylla é l, és tőle nem fé l, halálos kín 
volt rá nézve. Vérszomját legalább nőjén ’s gyerme
kin akará kihivíteni, de ezek is kiszabaditák magu
kat és Syllához mentek bátorságos helyre. Most már 
dühe az élet nélküli dolgokra vetemedett: Sylla há
zát szét romboltotta ’s őt a’ köztársaság ellenségének 
kikiáltatta, midőn Sylla egész országot hódított meg 
azon köztársaságnak. Végre a’ consulsággal jövő 
évre magát megkináltatá , hogy ezen hivatal1 tekin
tete által, annál inkább biztosítsa magát Sylla párt
ja ellen Itáliában.

Sylla á’ bosszúra felette felizgatva , mennydörgő 
levelet irt a’ senatushoz, lefesté ellenje’ tetteit ’s 
levelét azon fenyegetéssel zára, hogy minéle'lébb Rómá
ba jő és mind azon bűntetteket megboszulandja, mely
nek  a’ statuson és egyeseken elkövettettek. Ezen 
hír újabb ijedelmet hozott Rómába.—Marius, az öreg
ség és viszontagságok’ terhe alatt legörbedve , félt, 
hogy még egyszer csatamezőre kell állnia, még pe
dig egy igen hatalmas ellenség, nagy és szerencsés 
vezér ollen, a’ ki még most van ifjúsága’ teljes e- 
rejében, eleven, és mindég növekedő hatalmú ’s őt 
már egyszer Rómából kiűzte.

Előbbi szerencsétlensége újólag felvillant elmé
jében. Eszébe jutott futása, száműzetése ’s a’ ve
szedelmek , mellyek szárazon és tengeren fenyeget
ték : remeget hasonló sorsra jutni ismét. E’ zavart 
gondolatok nem távoztak pillanatig se, ’s felriasz
tok sokszor álmait is- Hogy ezen fekete képeket

erőszakkal elűzze, az ördög’ csapongó üröminek ad
ta magát. Porba akarta fojtani nyugtalanító gondjait, 
s «sak akkor lelte nyugalmát, ba eszméletén tűi 

lehetett. E szokatlan életmód s kicsapongások. ol- 
dalnyilalást ©koztak neki, mellyben hetedik consul- 
sága tizenhetedik napján meghalt. Némelly történet 
írók szerint, méreggel vete véget életének.

JKeszi Berta .
10 UJJC Y U I B E S ,

Azon történetírók közt, kik Cliot Mars’ meze
jére vezetni merték, nem utolsó azon német, ki a’ 
lipcsei csatát, magas épületek’ tetejére mászva, a’ 
legtüzesebben viaskodó seregek ’s a’ bombákat szóró 
ágyutelepek körül ólálkodva irta le. —A’ görög Thu- 
cydidest pedig, méltán nevezhetni a’ régi historicu- 
sok’ hősének. A zt, ki kardjával együtt, irótollát is 
elvivé a’ peloponesust háborúba.

Született a’ Miltiades’ családjából 475 évvel 
idoszámlálásunk előtt. — Fegyvere csakhamar hirt 
szerzett neki. Negyvenhét évű korában egy gyarmat
nak Thyriumba szállítására bízatott meg.

Alig ütött ki a peloponesusi had , már nagy 
zavarba hozá Görögországot. Thucydides előre lát
ván , hogy ©zen háború nagy fontosságú leend, feltet
te megírni annak történetét.—Az első vezérek közül 
lévén, feljegyzé mind azt, mit a’ had nyolcz évei
ben láthatott és a’ miben részt vett.

Aztán száműzetett, késő érkezvén egy ostrom
lott vár’ felszabadítására, melly parancsolva volt ne
ki , számkivetésében is folytatá ezen had történetét. 
— Tolla ékes és erőteljes rövidségü; mi később Ta- 
citust diszesité. Meghalt Athenaeben G4 óves ko
rában. K. »B.

J  h i t e t l e n  h ite s .
XlVik Lajos’ idejében létezett Parisban egy 

Carlie nevű könyvárus ’s ennek vala egy kecsteljes 
íánya, k itő  15 éves korában 500,000 frank va

gyonnal elhunyta által árvává tőn. Szép és dús, te
hát egy sereg imádó önként értetik. Ezek között volt 
egy parlament tanácsnok is, neve Tiquet, kinek kü
lönösen egy unokanénét részére hódítani sikerült. 
Misem könnyebb e’ világon , mint egy 15 éves le
ánykát házasságra bírni. Könnyelműség, ujságvágy, 
néma szív, azon kívánat, hogy fölnőtt személynek, 
sőt asszonynak tartassák; azon öröm minden játszó- 
társnéit csodálkozásra ’s irigységre gerjeszthetni; a’ 
menyegzői tánczvigalmakróli gondolat’s több hasonló, 
gyermeket indító okok a’ nénék ’s nagynénék suly- 
mondataikkal szövetségben állnak. Tiquet úr Carlie 
kisasszony’ kedvező határozatát sikeresitendő, név
napjára egy iliatdús virágfüzérrel, mellynek közepén 
drágakő tündökölt, kedveskedék. Mas nap megnye-
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ré az óhajtott igen-t. Az egybekelés nagv fénnyel ün
nepeltetek ’s választásával mind a‘ két ré*z igen elégiilt 
nek látszék első evekben. Az eg megáldd ükét két samre- 
lemzáloggaí is, ’»ezeket a’ tanáesneknöleggyőngédeb- 
ben szorító kebléhez.

Hogy a’ tanáesnokno tündökölni szeretett, azt 
benne épen nem lehete kárhoztatni, mert férje szin
te olly gazdagnak mondá magát, mkit ö.De végre |*neg- 
csalatását észre kellett vennie, es hogy a’ virággá? 
küldött drágakő, meHy töTe az igen-t kiesaíá , az ő 
erszényére vásároltatott. Illy fölfedezés valóban a* 
szerelő keblet is képes meghidegűeni, az egykedvű* 
be pedig utálatot csepegtetni. A ’ házassági egyet
értés gyöngéd virág , azonnal [hervadandó . mihelyt 
a’ szerelem vagy a’ tisztelet téplaleka hiányzik. 
A ’ tanácsnoknő férjét csak hamar gyűlölni kezdé, 
’s ellenben egy testőr-kapitányt, Mont Georgenexüí, 
szeretni. O férjétől elválni kívánt, Tiquet úr pedig 
panaszt tőn neje ellen rendetlen viselete miatt és en- 
gedeímet kért őt bezárathatni, egyszersmind ellene 
fogparancsot (lettre de cachet) eszközölvén ki. 
De ezt a’ szép nő még jókor megtudván ,  ezen 
szükségében még egyszer magát megalázva, férjé
vel kecsei hatalmát érezteté. A’ bünbánónőt játsz
va.. addig hizelgett, rsdeklefct és gedélt (Rebkos’te) 
míg férjétől a’ kicsikart fogparancsot szépen tűzbe 
veté ’s ekkor őt kikaczagta, előbbi életmódját foly
tatás Tiquet úr ugyan újra fogparancsot törekedett 
eszközölni, de az adaték értésére, hogy eszteíős. Mind 
az elválás, mind a’ bezárás elmaradt; vagyonuk 
elkülönözteték, minkét sziveik már rég külön vál
tak , de lakásukat megtarták ugyanazon házban, ar 
férj jobbról, a' nő balról. így múlt el három év 
csendes hidegségben, a’ nélkül hogy a’ közöny (pu
blicum) erről sokat fecseghetett volna.

Bizonyos napon heves indulattal jelent meg a’ 
tanacsnoknő d’Aunoy grófnénál; az ennek kérdésére 
így válaszolt: „Egy egész óráig valék az ördögnél.“ 
—„ügy ön kellemetlen társaságban veífj* mondá a’ 
grófné. Végreigynyrlatkezéka’ tanácsnoknő: ő t.i. 
egy kávé jóslónőt látogatott meg „És mit jóslott az 
önnek ?“

.,0 !  csupa szép dolgokat. Két hónap múlva 
minden elleneimen diadalmaskodni és tökélyesen bol
dog lenni fogok. Fájdalom ! ez nem történhető, még 
Tiquet úr él, ő pedig sokkal jobban érzi magát, 
hogy sem reményem lehetne a’ jóslat teljesüléséhez.“

E‘ napon őt férje rendkívül megkeseritsé, mint- 
hogy a’ gyanús kapust elkergette, és senkibe töb
bé nem bízván , éjjelre önmaga zárta be a' kaput 
’s a’ kultsot putokja (Kopfkissen) alá tévé. Az estéket 
barátnéjánál de Villemar asszonynál tölté, ott volt ő 
is, mialatt a tanácsnoknő baját Soneville grófnőnek

panaszla, ki nálá látogatóban volt. „Ezért egy kissé 
megfenyítjük ,“ mondá a’ grófné „én addig önnél ma
radok, míg haza jő a’ tanácsnok; ezután megvárom, 
míg lefekütt, hogy ismét föl kelljen kelnie nekem 
a’’ kaput kinyitni.“

A’ tanáesnokno mosolygott, a* grófnő ott ma
radt. Azonban. Tiquet úr ma tovább várakoztata ma
gára ,  mint egyébként szokott. Hirtelen pisztolylövés 
történt az ablakok alatt s gyilkos l segély? kiáltá
sok hallatszának Az asszonyok tüsténtkiküldék em
bereiket ’s  megtudák, hogy Tiquet úr gyilkosoktól 
megtámadhatván, nagyon megsebesiitetett s de Yil- 
lemar arszonyhoz visszavitetett Tiquetne asszony il
ledelmesnek tartá azonnal oda sietni; de látogatása 
einem fogadtaték. Férjének sok vére folytéi, még 
is öt seb közül egy sem vala halálos. Egy rendőr
tiszt kérdé őt Volnának-éroszakarói vagy ellenei ?“  
„Csak egy ellenem varr—lő» a’ válasz—’s ez hi
tesem.“

A* tanáesnokno más nap’ minden kételgés nél
kül jelent meg d’ A tmoy grófnénál, alkalmasint meg
tudandó, mit beszélnek a' nagy világban ezen ese
ményről. A ’ grófné kérdé ő t,  vallyou Tiquet úr , 
megismerte-é gyilkosait t

,,A h? istenem, nem?— feleié—„és ha megis
merte volna is , bizonyosan még sem íödözné föl, 
csak hogy a’ gyanú reám legyen. Vigyázzon ön ,  
engem e’ tettért nyiiványesan fenyitendnek meg.“

Hazaérkezvén a’ tanáesnokno, egy iratot lelt, 
mellyben szökésre szólittaték fel, minthogy kétség 
kívül elfogna fogadtatni. 0  megveti ezen intést ’s  
több ehhezhasonlókat is , mellyek a’ legközelebbi 
napokba» küldettek hozzá. Végre egy szerzetes is  
jőve házába, ki őt sürgetve unszoló ’s  bizonyos
sá tévé y hegy egy pillanatot sem tehet veszteni. 
Egyszersmind csuklyát is hozott magával a’ tanácsnok
nő részére. Az udvarban készen állott a’ hordó-szék, 
a* kapu előtt pedig a* postakocsi, mellyen Calaisba 
kellene sietni, innen pedig Angolhonba. Ki volt tu— 
lajdonkép’ oHy hő részvevője,  erről hallgat a’ tör
ténet. Egy szép fiatal hölgy mindenütt talál baráto
kat , ha bár vétkes is»

( Folytatása következik.-)

R e j t e t t * »  &
Két tagból állok, gyakor ellenfélre találok.
Else hárman alatt méreg akármi falat.
Végtagom a’ kertész meg nem szenvedheti,  

sőt kész
Tépni szegény fejemet? végre gödörbe temet.

J / .  J .
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F elszó llító  kérelem

a’Hazai ’s külföldi Tudósí lások 
és Hasznos Mulatságok iránt

a’ közelgető  l ® 4 d ik  esztendőre.
A ’ két Magyar Hazában és a’ külföldön létező , ’s harmincznégy évek éta Hírlapjainkat 

becsülni tudó tisztelt Pártfogó Olvasóinkat bizodalmas tisztelettel k érjük , bogy kik a’ virulandó 
1840ik esztendőre is , előbbi szokások szerin t, a’ szerkesztő hivatalnál előfizetéseiket rendelni 
kegyeskednek, kivánatuk teljesítése alkalmáéi főleg szolgálhatnak a’ most közelgető Leopold! 
Pesti vásárra messzebb vidékről is érkezendő számos kereskedők és látogatók, kik által a’ jövő 
félévre k e t t ő s  l a p j a i n k a t ,  a’ kiadó és szerkesztő hivatalnál, a’ zöldkert utczában 498ik sz. 
alatti házban megrendelhetik : noha pedig ezen H A Z A I T U D Ó S ÍT Á S IN K  jövendőre V E L IN  pa
piroson , finom nagy öntetü ’s olvasható ój betűkkel je lenend-m eg, a’ mint mintáját minél elébb 
közleni fogjuk, mind a’ mellett is előbbi á ra : fél évre 4 pengő forint megniaradand. Egyébiránt 
külföldi Olvasóink is biztosan megtehetik előfizetéseiket a’ Posta hivataloknál, vagy bérmentett 
levél által a’ szerkesztő hivatalnál.

§3” A ’ szerkesztőséget illető leveleket e’ czim alatt s 3 / f  Í Í O Z C t i  ’.V Külföldi Tu
dósítások hivatalának“  küldetni kéri a nemzeti njság szerkesztősége.

T r a t tn e r  é s  K á ro ly in á l Pesten 
éppen m ost jelent m eg:

H A Z A I  V Á N D O R  1840.
X dik évi folyamat, két Rajzolattal: 1. Pest-Budái álló lánczhid.

2. gróf E s t e r h á z y  K á r o l y  egri püspök képe. Ára kötve l f r .  p .p.

F É N Y E S  E L E K  Magyar Ország Geographiája. I. II. Ill; IV. Darab
Ara 8 forint eziisfpénz.

ján  a" legtöbbet ígérőknek líjjonnan haszonbér
be kiadatni fognak. —  Az ezen haszonvételeket 
kibérelni szándékozók tehát a’ szükséges bánat
pénzzel ellátva a’ fenkitett helyre, n ap ra , ésr 
idő tájra illendően meghivatnak. Költ S.Vásár- 
helyen november 5én 1839. 3)

Birtok rész haszoiihérlése.
(3) T. N. Pest vármegyében kebelezett 

tőrteli pusztában egy birtok’ rész haszonbérbe 
kiadandó.— Bővebb utasítást személyesen, vagy 
bérinentes levelek által vehetni Táblai ügyvéd

Hirdetmény.
1) A’ kegyes alapítványi javakhoz tartozandó
S.Vásárhelyi uradalom részéről közhírré té te
tik : hogy ezen uradalom hoz tartozó Karakói 
vendégfogadó , és mészárszék az ottani ország.- 
úti rendes vám használatával— nemkülönben a1 
Dabronyi vendégfogadó, és mészárszék jövő 
l840 ik  évi lső  májustól k ezd v e , három egy
másután következő esztendőre, folyó évi dec. 
hó 12-ik napján, ugyan S. Vásárhelyi mezó-vá
rosában , az uradalmi tiszttartói hivatal írószo
bájában reggeli 10. órakor nyilvános árverés út-



)(

Jakoeich Jose f  Úrnál, Czukor uicza N tdeczky  
húz. , (3)

Pusztarész eladás.
(2) Az illető végrehajtó bíróság résziről közhírré 

tétetik: hogy Békés megyében fekvőczabacsüdipusz
tából 320 hold állodialis pusztarész, mellyen semmi 
épület sem találtatik, ugyanazon bíróság által, Csa- 
bacsüdön 1S40 é. febr. 12kén árverés útján a' többet 
ígérőnek el fog adatni; a’ venni szándékozók kész 
pénzzel ellátva jelenjenek meg. (3)

Széna eladás.
(3 ) A  nagy méltóságú magyar udvari Ka

mara kegyes helybenhagyása után ezennel köz
re bo tsájta tik : hogy tettes ns Baranya várm e
gyében kebelezett, 8ásd és Gödre helységek 
közt fekvő Sz. Mártonyi pusztában f. e. N o
vem ber l8 ik  napján 2075. mázsa széna, és485 
mázsa sarju ,— a1 reá következő novem ber 25én 
pedig Iványi helységben Sellye mváros mellett 
053 mázsa széna nyiiványos árveréssel készpénz 
fizetés feltétele mellett elfognak adatni. (3 )

Konyvjclentés.

H í m  Néhai Beregszászi Pál- 
nak y a’ napkeleti nyelvek’nagy 
búvárjának s első nyelvtudósunk
nak következő két nevezetes mun
kája:

Über die Aehnlichkeit der hun- 
garischen Sprache mit den mor
genländischen, nebst einer Ent
wickelung der Natur y und man
cher bishero unbekannten Eigen
schaften derselben. Leipzig  1796. 
(214 lap negyedrétben.) és

Versuch einer magyarischen 
Sprachlehre, mit einiger Hin
sicht auf die türkische % und ande

re morgenländische Sprachen. 
Erlangen 1797. (288 lap nyol- 
czadrétben.J

Megszerezhetők a' H azai 's 
Külföldi Tudósítások’ szerkesztő  
hivatalánál zöldkert ( Kohlba- 
cher) utczábau 498. szám alatt. 
Az elsőnek ára kötetlen 1 f. 24 kr. 
az utóbbinak 1 for. pengő pénz
ben.

K ia d ó  szóló* A’ pesti kőbányai 
úgynevezett ö r e g h e g y e n  (Altgebürg) kelle
mes Sés hasznos helyen fekvő 7*12 fertályból álló 
igen jó mivelésben lé v ő , rajta egy alkalmas kis 
épülettel és igen könnyen ’s kevés költséggel al
kalmazható pincze hellyel, úgy hozzátartozó kő
bányával ellátott s z ő lő  , szabad kézből minden 
órán eladó. —  A’ megvenni kívánók bővebb 
értesítést iránta vehetnek Pesten, Z ö l d k e r t  
u t c z á b a n  (^of;íbűcf)er < ©afle) 498 sz. alatt 
a1 ,, H azai 's Külföldi Tudósításokfi szerkesztő 
hivatalában. 3)

Pé/izfolyamat: Becs, nov. 9én : 5 petes stat. kötelez. 
1077|9 ; 4 petes stat. kötelez. ÍOO1̂ ; 3 petes stat. 
kötelez. SÔ /g i 1820ki stat. költs. 28Ö ; 21[3 petes bécs- 
vórosi ^bankokét, öó1̂ ; bankrészvény 16471 ía.

Gabonaár Pest ?s más vidéki városink piaczin pozsonyi 
mérője váltógarasban.

October 26ikén[ Búza. Kelsz. Rozs Árpa. Zab. Kuk. Köles.
Baja 83-70 97-90 i 60—  | 50----| 37--- SO----1 67-----I

2g.Debreczen 90-75 70----| 60-55 1 40--- i 3^-30 | 42-40 j 70--- |
30. Miskolcz 85-80 74-70 1 65-60 | 43-40 1 25-24 I 43-80 j 80—  |
31. Mosony 134-90 84-72 | 90-80 | 69-54 1 59-47 89-75 | -------|
31. Uughvár i 106-102 92-89 | 84-80 | 60-5f | 34-30 86-S2 j ------ |
31. Temesvár 97-94 76---- I 6 0 --  1 42—  | 40---- | 56— | —  |,
nov.l Új-Becse] 100-90 80-75 | -------1 50—  | 50---- | 52-50 1 50 — (
2 Szeged 90-85 70—  1 — — | 45— 5 0 -- 1 62----| 65-----1
2. Komárom I 102-97 92-76 ] — — I 65-60 i 44-42 | 83-87 1-------*
2. Győr. 105-i04| 85-78 79-73 | 62-60 1 48-47 88-72 | 70—  i
Pesten, nov. 12n, 

1
160-140 | 120-100 [ 109-95 | 90-85 i 68-65 | 105-100 | —- j

D t t n a n i z á l l á t : n o v .  7 é n : 3 ' 6 " 3 8 á n : 3 '  5 "  9 ;
9 é n ; 3 ' 6 ' ‘ 0 " l ó é n 3 '  6 " 9 ' " ; l l é n 3 ' 3 ' " ;
12 én: 3' 10" 9'"; 13án: 3' 11" 0"'.

Budai lotíeria, nov. 6án: 74. 45. 33, 83. 62.
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Jflásodih félév*

Zemplén megyei ásványok , érczkövek.
Az ásványok országából, Sztara es Lagmocz 

helységeknél találtatnak hamuszin, sárga, veres és 
fekete márványok—de a’ mellyekbül köszörűsök hi- 
ányja miatt, csak mész égettetik , —létez is salitrom, 
timsó , kőolaj és só is ;— magyar-isép és sókútnál 
lévő sós víz források, királyi rendeletnél fogva 
1775ben kőfallal bekérhetvén, kőszirtekkel betemet- 
tettek. Széts-Keresztúrnál kőalkató forrás vizeK az 
élőfák’ derekait kővé növesztik. Bisztra, Kelese és 
Homonnánál savanyú vizforrások lövellenek-ki, mely- 
Iyek közül a’ kelesei, Reyman orvos szerint nem 
alább való a’ hires roicsinál.—Szerents és Bekecs
nél a’ budaihoz hasonló kénköves meleg viz, Er- 
dőbényénél timsós szemgvógyitó. Mád , Bári ’s To- 
ronyánál kénkő-salitromos vizek találtatnak. — Mi
kován *s más határ szélein a’ megyének olly vizek 
vannak, melyekben kőolaj úszkál.

A ’ rudlói hegyek igen jó vasat adnak. — A’ 
tocsvaiak jaspis ’s a’ cseh gyémánthoz hasonló 
cristályokkal gazdagok; a’ tokai hegyek’ oldalából 
gránátok, Pataknál pedig apró rubinok találtatnak. 
Vannak arany és érczkövek is, mellyeknek bányá- 
jok nyomdokai vannak Tolcsva és Ruda-bányácská- 
nál — melly rég—Arany lábu-bányácskának nevezte
tett ; és Aranyos-pataknál. Ezen bányákrul említés 
van az íróknál és oklevelekben: Bél Mátyás Sáros 
megyei történet Írásában R o b e r t  Károly ügyében 
Aranyos-patakon arany bányát említ; melynek föld
alatti menetjei mostan is láthatók. Istvánffy Miklós 
20 könyvében írja , miként Maximilian császár által 
1560ban Dobó Istvánnak ajándékoztatok Telki-bánya 
arany nyal gazdag vala. Katona 9 köt. 504 lap. előhoz
za Iső Lajosnak Chartk Miklós grófhoz intézett pa
rancsát Smulnych és Telki-bánya iránt 1347, mel- 
lyekhez tartozott Arany lábu-bányacska is a’ Telki
bánya hegyén.

A ’ tocsvai határban felfedezett) jaspisokrúl, 
Ferenczy János vámos új-falusi jegyző felséges Mária 
Theréziának 1752ben magyar levelet irt, mellyben je
lentést tőn , miként ő Tolcsván jaspis köveket talál
ván , ezen kövek’ bányájának felállítása ő felsége’ 
nevének legnagyobb dicsőségével, hogy ezen jeles és 
hallatlan anyag ő felsége birodalmában találtatott lé
gyen föl—eszközölhető; leveléhez csatolá a’ kőnek 
egy példányát is , hogy annak feltalálfatásárúl ő fel
sége bizonyossá tétessék; ’s kéri a* követ, jó köszö
rűs’ kézbe adatni, hogy azt, szegletek, kőgök ’s 
vonalak szerint szépen fényesre köszörülje; ’s kéri 
6 felségét egyszersmind hogy a’ kassai kamara által 
tüstént tanúit ásókat ’s felügyelőket küldeni méltóz-

tatnék, kik ezen köveket kiásván, a’ nagyobb dara
bokat ő felsége számára tartsák föl, ’s miután majd 
az Isten ő felségét több illy darabokkal megáldotta 
(mit szívből kíván) azokból szobáinak padolatját ki
rakatja , tábla képekben tükör gyanánt idomítva 
vagy tojásdadra köszörülve azokat; a’ kisebb dara
bokból pedig különféle ritkaságokat u.m. szipat sze- 
lenczéket ’s magyar ruhákra gombokat a’ kis her- 
czegek számára csináltasson.—Kéri továbbá ő felségét 
hogy minélelőbb tudós míveseket rendelne, mert csak 
ezek által remélhetni a’ dolog sükerét, ’s mivel már 
ő élemedett lévtnha h a ll történendnék, senki más, 
e’ ritkaságot föl nem fedezhetné, ő néki ugyan is 
e’ tárgyban nagy tapasztalása van ’s kitanult érez 
búvár (mineralista) ki hegyeket völgyeket barlango
kat bejárván többféle drágaságokat talált.—Ezen hű
ségéért pedig, Vámos új faluban a’ Helvéczia val
lást követők templomának felállítását megengedni 
's azon jobbágyi állománynak melyen lakik az ura
dalom’ hatóságátóli leimentését kéri az ahoz tartó- 
zandókkal—mellyek igen csekélységek; ’s a’ Tolt- 
svai szőlejét a’ 9edtül felmentetni ’s örökségét te
kintve, a’ Tokay sóházbúl nyugdijt rendeltetni ese
dezik—’s végre sógorát Lőrincz György urat a’ me
gye esküjét igaz romai katolikust— kivel e’ dolgot 
közölvén az ő helybe hagyásával teve a’ jelentést, 
királyi kegyeségébe ajánlva ő felségnek elvárván mi
nél elébb kegyes válaszát a’ tokai postán, oda 
csatolván a’ hozzá küldendő levélre kivántató czim- 
iratot: „Nemes nemzetes Ferenczy János uramnak 
Vámos Új-falusi helység érdemes notáriussának mint 
igaz hívemnek becsülettel adassék per Tokaj, Vá
mos Új falu.“  Lásd S z i r m a y notitia topog. Cottas 
Zemplén. 1805. 45 — 49 lap.

K özli A.I.
hitetlen hites.

(  Vége.')
Mind ezen figyelmeztetések daczára a’ tanács

noknő nem mozdult, azokat egyedül férje cselfogá
sainak tartván, hogy az illy gyanús elillánása által 
vagyonát kezébe kaphassa. Soneville grófnő’ belépté- 
vel a’ szerzetes eltávozott. „ Jó , hogy jő nagysád“
__mondá előzőleg a’ tanácznoknő—minden perezben
várom az úgy nevezett igazság’ látogatását, és kérem 
nagysádat, mulasson addig nálam, hogy ama’ nép 
salak egyedül ne leljen.“ Rövid idő múlva csakugyan a’ 
fenyitő biró pandúrjaival eljőve.,,Nem lett volna szükség 
önnek illy számos társaságot magával hozni,—mon
dá gunyolólag a’ tanáosnoknő—látja, hogy szilárdul 
vártam önt, ’s önkéntesen követem.“ —Etoután kéré
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a’ bírót szobai lepetsételtetéseért, hogy távolléte alatt 
bútorai bátorságban lennének. Fiát, kit felette ked
velt, gyöngéden átkarolván , pénzt ada neki játékok
ra, és midőn a’ gyermek sírni kezde, azon bizta
tással nyugtatá meg, hogy nem sokára vissza jövend 
minden baj nélkül. Most lelejtve a’ hágcsókon a* 
bíróval hintóba üle. Az utczán találkozók egy isme- 
rőnéjével, kit ő minden elfogadás nélkül üdvözle ’s 
oily nyugottnak látszék, mintha látogatójegyeket men
ne osztogatni. Csak a’ fogház’ (grand chátelet) meg
pillantása változtatá meg színét.

A’ tanácsnoknő’ állapotja csakhamar roszabbra 
változott; a' mint egy Augusta nevű ember az ítélő* 
szék előtt önként kivallá, hogy T . asszony őt három 
év előtt férje orgyilkosának bérleni akará és ama ka* 
pus vala a’ Sáfor, az utóbbi hasonlag börtönbe zá- 
raték ’s Augusteval szembesitetvén, ennek vallomá
sát igazolá , minek következtében a’ tanácsnoknő 
fővesztésre Ítéltetett, bátor be nem bizonyittathaték , 
hogy a’ minapi büntetben részes volt. Divatozott a- 
zonban egy törvény francziahonban az úgynevezett 
Blois-törvénye , melly szerint minden nőnek, ki fér
je élete ellen tervele, halnia kellett. A ’ parlament 
megerősítő a’ halálos ítéletet. Tiquet ur sebeiből föl
üdülvén , gyermekeivel Versaillesba utazott ’s a’ ki
rály lábaihoz borult, vétkes hitesének kegyelmet kö- 
nyörgendő, ám siker nélkül. Sokan igyekeztek a’ 
főranguak közül őt megmenteni, de a’ király szilárd 
maradt, mert a’ párizsi érsek azt nyilvánitá, hogy 
ezentúl egy férj’ élete sem leend bátorságban, ha ő 
felsége ezen orgyilkos nőnek megkegyelmezne. Hoz
zá mellékeié még, hogy ő azt legjobban tudja, mert 
valahányszor csak a’ lelkészektől u. n. föntartott eset 
(casus reservatus) küldetik hozzá, az majd mindig 
egy fejét kivégezni akaró nőt tárgyaz.

A’ halálos Ítélet tehát megmásithatlan maradt, 
de a’ végrehajtás az úrnapi ünnep miatt másnapra 
ha’asztaték , minthogy az utczákon , szokás szerint, 
oltárok építtettek. Kivégeztetése napján a’ gyilkos
nő a’ kinzó-szobába viteték , hol a’ fenyitő bíró őt 
letérdelni késztetvén , az Ítéletet fölolvastatá. ü  azt 
állhatatosan minden szinváltozás nélkül hallgató. Ez 
után velős beszédet tarta hozzá a’ biró, mellyben 
jelen szomorú helyzetét előbbi élete’ kéjmámorával 
összehasonlítva, őt arra inté, hogy a’ hátra lévő ke
vés pillanatokat jól használja és önként mindent ki
váljon a‘ kínzás kikerülése végett.

,,Emlékezietése nélkül is—válaszoló a’ tanács
noknő egész nyugodtan—nagyon érzem, milly kü
lönbség van jelen, 's előbbi helyzetem köztt, mert 
térdelni látom magamat ön előtt, és jól tudja ön, 
hogy ez hajdan megfordítva volt. Utósó napomat úgy 
tekintem mint szenvedésim’ czélját. Ugyanazon ked-

vegyennel (Gleichműthig) mellyel ítéletemet hallga
tóm , fogok a’ vérpadra is föllépni, ám hogy kínjai
mat olly büntetről vádolni, mellyet el nem kö
vettem.“

Ezen nyilatkozásánál a’ bíró fenyegetésének da
czára megmaradt. Elővéteték tehát a’ kínzás. Már 
a’ második foknál mindent vallott, a’ mit csak kíván
tak. Csupán midőn kérdeztetnék : valljon Mont-Ge
orge kapitán bűntársa-é ? „esküvők, hogy ez mit sem 
tud mert félt, úgy mond, hogy tiszteletét előtte tönk
re teszi.

Mihelyt a’ párisiak megérték, hogy Greve-pia- 
czon látván leend, siettek ablakokat minden áron 
bérleni, sőt számos emelthelyek készítettek a’ né
zők számára. Sok ezren csődültek össze az egész 
udvar jelen volt.

Ot órakor megérkezett Tiquetné a’ szegény bű
nös kólyán fehéren öltözve, hajdani kapusa, ki fel
függesztésre Ítéltetek, mögötte ült a’ lelkész mellet
te. Mindenki a’ legnagyobb várakozásban volt.

Sokan sajnálni kezdék a’ fiatal nőt, kinek ar- 
czát elszániság bélyegzé. Minden készen volt már, 
nehány perez ’s a’ fiatal nő élni megszűnt. Ekkor 
tolakodott a’ csoporton át egy ősz ember. Homloká
ról sürü csöppekben omlott le a’veríték; ruhája sza- 
kodozott vala ’s egész arcza kétségbeesettet ábrázo- 
la. „M egállj!“ kiálta már messziről a’ bakónak. 
Minden szem feléje fordult. Az öreg nehány szók
kal előadó hirtelenében, miként ő esketé össze Ti
quet urat nejével, habár lelkész nem vala ,—’s e’ 
szerint mentve vala. Később kisült, hogy Tiquet úr
nak kedvese a’ felettireményében, hogy igy a’ nőtől 
megszabadul, követte volna el a’ gyilkosságot, melly 
azonban készakarva úgy volt irányozva, hogy az 
gyönge sebekkel végződjék Tiquet úr annyira föl
gerjedt, hogy ezen asszony iránti szerelme azon
nal kihalt ’s előbbi nejét fogadó vissza.

« . . .
A E S O P .

Ferde testben szép lélek lakik sokszor.—Leplezve 
adni elő az igazságot, miként orvos vegyítve a’ mér
get, czélosabb, mint eredeti meztelenségében kitár* 
ni a’ kényes emberi természetre.—A ’ bölcsek közt, 
kik ezt tevék, habár—fájdalom! életükbe került is, 
a’ legrégibb időkből való a’ phrygiai mese iró. —

Az időt, mellyben Aesop é lt , pontosan meg
határozni nehéz. Solonnali összejövetele Croesnsml, 
ha igaz, elenyésztetné a’ kétséget, de több írók ké
telkednek a’ felől ’s Aesop’ életét csaknem egy szá
zaddal későbbre teszik.—Körülbelül ö t —hat szÓ2fd- 
dal élt kr. e.

Életéből is minél kevesebbet tudunk. Hanudes 
a’ görög kámzsás adott egy nevetséges románt, mel-
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lyet ő Aesop’ életirása gyanánt akart nézetni. Úgy 
festetik ő ott-, mint egy éktelen szörnyeteg; épen 

'olly különös magaviseleté is. Legbizonyosb adatok, 
hogy Phrygiában , Amorium városban született.— 
"Sklávja volt Xantus és Idmond bölcseknek, melly u- 
tóbbi, este és mindig derűit lelke által megihletve, 
szabadságát megadá, ’s barátjává Ion.

Meséi ’s mondati csakhamar elterjedtek az egész 
görög honban. Onnan más nemzetek közt.—Croesus 
udvarába hivatá, bámulta ügyes lelkét, sok jólétei 
által letartóztatá élte* folytáig.—Solonnali összejötté 
alkalmával váltott szavaiból Ítélve, jól tudott ő se
lyem ruhába rejtezni a’ nagyok előtt*

E’ kedves életbölcs, tudni vágyásból, sok uta
zás nélkül egyszerre talált fe l, ’s rögtön illeszté a’ 
tárgyakra. így , miitor a’ kifeszített ívet elú'hozatá. 
csodákat tett. Leleményes esze tudta mindenütt alkal
mazni meséit ; mellyeket ő sokszor minden gondolko
zás nélkül egyszerre talált fe l, ’s rögtön illeszté a’ 
tárgyukra. így mikor a’ kifeszített ívet elú'hozatá. 
—A’ Pisistratus uralkodását nehezen viselhető athe- 
néieknek, elregélte a’ békákróli mesét, mellyek uj 
királyt kérvén : léczet, majd pusztító kigyót kap
tak. Csak Delphosban volt vigyázatlan az életbölcs 
meséjével; tudtokra akarta adni, hogy nagyobb hirök 
a’ valónál. A’barbárok igazolák e' szemrehányáso
kat ’s hogy bosszút álljanak rajta , letasziták őt egy 
magas szíriről.

így múlt ki a’ bölcs, ki az igazat olly kecses 
szinbe tudá burkolni! Egész görög ország meggyá
szolta halálát, és az athenéiek pompás szobrot emel
tek neki.

Meséi később Összeszedettek ’s köz tetszést és 
méltatást nyertek, Socrates annyira méltatá azokat, 
hogy fogságában nehányat közűle versekbe szedett.

K eszi B erta .

A ' V olgá tt, tú l f é h v ö  fö ld r é s z .
A ’ Volga baloldalán fekvő föld, térségnek ne

veztetik, ellenkezésben a’ jobb oldalán fekvő hegy
séggel ; az egész ottani térséget ne képzeljük magunk
nak valami vad bozóttól környezettnek ; sőt mezőség
ben gazdag, szántóföldéit nemis kell trágyázni, ’s 
elég lakott hely, csak fája hiányzik. Már hosszú idő 
óta térségnek neveztetik , természete szerint, mivel 
ez oldalon még domb is alig lelhető. Az idők foly
tában sok változás történt rajta, de neve megmaradt.

A’ volgántuli föld a’ szaratorri kormányzás alatt 
végetlen messziségbe terjedő térség; ha az innenső 
felén a’ hegyekről letekint az utazó, úgy pillanata 
a* végetlenségbe vész e l ; sehol nem látható domb 
vagy fa; ezen térség mintha a’ teremtés óta mindig 
ugyanazon állapotban volna; sehol még nyoma sem

lelhető némi vulkáni kitöréseknek, ’s a’ folyók irá
nyában semmi változás.

A’ messze térségen csak két emelkedettebb hely 
vehető észre, a’ jablonowi ’s az uráli hegyek kez
dete. Az első mar messziről észrevehető, köre öt mért- 
föld , fűvel van benőve s a saratorri es volga me
gyei határokon fekszik. Az általános syrt (így ne
veztetik a’ második hegy a’ saratowi megye határá
nál) kezdődik ’s terjed a’ kozákok főidéig. Ezen e- 
melkedettebb helyek azonban koránsem tekinthetők 
hegyeknek vagy csak domboknak is, hanem lassan
ként ’s csaknem észrevehetlenül emelkednek fel a’ 
messziségben hegyekké.

Ezen tágas térséget igen sok folyó hasítja át, 
miken helyenként a’ legremekebb tájakra bukkani, 
mind a’ mellett is, hogy a’ hely térség.—A’ vol- 
gántúli népek többnyire nagy oroszok az egész föl
dön elszéledvék, németek csak saratow és Volga 
két kerületében laknak.

Sok sóforrás is található itt, mik közül az eltont a’ 
legnevezetesebb még annyira eddígelé nem jutottak, 
hogy a’ sóaknák fenekét találják fel, több évek óta 
hordanak a’ tavakból savat, és a’ legkisebb hiány 
még benne észre nem vehető. Egész Európát el 
lehete vele tartani, ha az elkészítést elhordást meg
érdemelné. Ezen tóba hét kisebb folyó vész el.

Az itt lakó emberek több hasznokat húznak e- 
zen földből: dinye, bab , dohány, retek, répa ’sat. 
elég terem. A’ búza mindenütt búján terem, név- 
szerint a’ két Irgis folyónál, a’ chlavini kerületben 
’s Volga közelében. A’ marhatartás mindenütt ju- 
talmas, ’s ha fában nem kellene hiányt szenvedni 
az itt élés igen tűrhető lenne; de minél beljebb nyo
mul az ember Volgától, annál drágább a’ fa, ’skén- 
telenek a’ lakosok marhaganéjjal fütteni.

A’ legnevezetesebb ’s kereskedésre nézve fon
tos révek a’ következők : Bálákon falunál, Pokro- 
vaszka, Nibotajewszka helyek előtt. A’ kormány
nak szándéka ezen helyen három várost épitetui, a' 
mik tagadhatlanul nélkülüzhetlenek, ha a’ kereske
dés üdvös hatását is érezni akarják.—Háromszáz év
vel ezelőtt ezen roppant térség, vad állatok, vagy 
legfeljebb vademberek lakták. Az idő mindent meg, 
változtatott. Most már számos faluk épülnek, ’s a’ 
leggyönyörűbb virágok ékesítik a* mezőket. Van
nak ugyan még lakatlan ’s műveletlen elhagyott föl
dek , de nehány század azokat is virulokká teendi.

A fra?iczia kam arák\
Ha gondolára vesszük a’ kamarák’ gazdálko

dását, midőn összegyülvék, sokkal kevésbbé ijeszt 
meg a’ távollétökben uralkodó csendesség. Vannak 
némelly követek, kiket igen érdekelnek a’ hosszú ü- 
lések; ezek a’ válaszfelírat-taglalók, kik már nap-



C 160 )
(ámadatkor beíratják magokat , a’ közbenjáró ügy
vedek , ’s minden más, hosszú a’ declamatori beszé
dek’ írói, de, kivévén amaz urakat., kik ékesszór 
Jósukban tetszeni látszanak magoknakmindenkinek 
rövid, nyugott és munkás üléseket kelL óhajtani. Az 
ülések’ ideje köz halasztása a’ foglalkodásoknak, ’s 
mivel az ülések rendszerint hat hónapig tartanak, az 
évnek fele el van veszve Francziaország’ munkássá
gára nézve. Ama’ hat hónap alatt a’ követek meg
szállják a’ ministerek kabinetjeit, kiknek aztán nincs 
tpbbé idejök rá.,, hogy magok lássanak valamit, 
vagy magok vizsgálódjanak. A’ nagy politikai léte
lek minden törvényhozás’ ideje alatt kétszer tétetnek 
kérdésbe először a’ válaszfelirat’ taglalásakor, ’s 
aztán a’ tikos pénzalapok’ vizsgálatakor, nem szá
mítva az. elörelátatlan nehézségeket, mellyek az ese
mények által idéztetnek elő. Minden reformok ’s 
minden rendszabályok, mellyek légnyugalmát és hi
deg meggondolást kívánnak, a’ kamarák’ eloszlásáig 
halasztatnak, ’s mivel végre mégis minden ember 
csak bizonyos mennyiségű akaratot és lélekerőt bir 
kifejteni, az év személyes vitákban és haszontalan 
feszegetésnkben múlik el, miközben semmi komoly 
dolog nem jő' létre. Mint mondatott, e’ mód talán 
tetszik az ügyvédeknek, de igen kételkedünk, hasz
nos e Francziaországra nézve. Világos, hogyelőbb- 
utobb jöveod olly idő', mellyben a’ nagy törvény gép 
kissé megpihenend ; mert annyi törvény alkottatik , 
hogy, szükségképen meg kell jelennie azon pillanat
nak , mellyben nincs szükség uj törvényre. Legin
kább a* légesltési törvényekről szólunk, mellyek még 
nincsenek teljesen bevégezve. Azután az igazgatá
si korszak állami be, melly kivánatosb és terméke
nyebb mint a’ pártoknak és becsvágynak szentelt po
litikai korszak. De most még léteznek férfiak, kik 
meg nem foghatják, hogy a’ kamarák’ gyűlésének 
más czélja lehessen, mint a ’ ministereket felszélítni 
°s a’ cabineteket felforgatni. Ezek mindig ugyana
zon ügyvédek , kik ahhoz vannak szokva, hogy az 
egyedek’ (individuum) harczából éljenek, ’s kiknek 
a ’ Bourbon palota csak ollyannak tetszik, mint más 
törvénypalota. Czivédé népet foglalnak magokban, 
de dolgozót nem. Munkásság, nyugalom és meg
gondolás — ezek ama’ nagy hódítások, mellyeket 
még politikai erkölcseinkre nézve tennünk kell. A ’ 
parodiázást kelletinél jobban szeretjük, de a’ stúdi
umot nem eléggé. Lármázó müvekben tetszünk ma
gunknak , nem pedig hasznosokban. A’ követek szá
mára olly teremet építettünk, melly oHy tekintet mu
tat , mint valamelly színház , ’s melly csakugy an 
nincs is egyébnek mint hangászkarnak és súgónak 
hijával. Ha bele lépünk, akaratlanul meglep azon 
eszme, hogy beszedet tartsunk, ’s kc^ínlsem az.,

hogy komolyan foglalkodjunk a’ közügyekkel; ez 
táplálja bennünk az elméleti kérdések iránti ízlést a’ 
gyakorlati kérdések kárára. Egy mértföldnyi járha
tó utcsinálása többet ér, mint egy ülésnek vala
mennyi beszéde. (Századunk )

Hí c in a.
- Féllegárny borítá 

Városunk’ terét,
Zsarnokul belepve,

A’ nagy gömbölyét.
Vígan lépdelek én 

Száz közök során
Néha még megrengve 

Éltem agyalán.
Most sugár terüle 

A’ szomszéd lakon—
Irma volt, ki néze 

Rám az ablakon.
Néma én elölte

Mint szobor valók;
Szívem ah de szollá 

Melly csak érte ég!
Lakner Sándort

Egyveleg.
Diadalív sajtból.—Az „Echo“  mailandi német 

hírlap következő' különczséget közó'l: „Egy gazdag 
sajtkereskedő' Codognában (Lodi tartomány) azon ne
vetséges gondolatra jö tt, nője’ születésnapját egy 
nagy, parmai sajtból készült diadalív’ felállításával 
ülni meg. Négy ezer, 90 — 100 fontos darabnál több 
használtatott e’ czélra, ’s a’ czifrázatok, oszlopor
mok ’stb strachin-sajtbél voltak. Még hetek utáo is 
csodálattal nézék az óriási ét-épitményt.“

L itera tú ra i újdonságok .
Megjelent H e c k e n a s t  könyvkiadónál: 

Eirdény 1840 karácsonyi. újévi ’s névnapi aján
dék , öt aczélmetszettel. Axs 5 forint pengő' pénz. 
Szinte nála az Arvizkönyv  3dik kötete, melly a’ 
közkedvességet nyert carthausi folytatását foglalja 
magában.

H e c k e n a s t  ismét új vállalatba bocsátko- 
zék. E ö t v ö s  J ó z s e f ,  L u k á c s  M o r i t z ,  
S z a l a y  L á s z l ó  ’s T r e f f o r t  Á g o s t o n  szer
kesztések alatt egy munka inditatik meg, melly- 
nek azonban eddigelé csak czíme jelelteték meg. 
A ’ Budapesti szemléből 4 kötet jelenik meg komoly 
tartalommal. Előfizetési ára 10 pengő forint!

E l ő b b i  r e j t v é n y :  IGAZ..
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f é l é v .

Felszóllító kérelem

a’Hazai ’s külföldi Tudósítások 
és Hasznos Mulatságok iránt

a’ közclgető 1 8 4 0 ik  esztendőre.
A ’ két M agyar Hazában és a’ külföldön létező , ’s harmincznégy évek éta Hírlapjainkat 

becsülni tudó tisztelt Pártfogó Olvasóinkat bizodalmas tisztelettel kérjük, hogy kik a’ virulandó, 
1840ik esztendőre is , előbbi szokások szerin t, a’ szerkesztő hivatalnál előfizetéseiket rendelni 
kegyeskednek , kivánatuk teljesítése alkalmául főleg szolgálhatnak a’ most közelgető Leopold! 
P esti vásárra messzebb vidékről is érkezendő számos kereskedők és látogatók, kik által a’ jövő 
félévre k e t t ő s  l a p j a i n k a t ,  a’ kiadó és szerkesztő hivatalnál, a’ zöldkert utczában 498ik sz. 
alatti házban megrendelhetik : noha pedig ezen H A Z A I TU D Ó SÍTÁSIN K  jövendőre VELIN  pa
piroson , finom nagy öntetü ’s olvasható új betűkkel jelenend-m eg, a’ mint mintáját minél elébb 
közleni fogjuk, mind a’ mellett is előbbi á ra : fél évre 4 pengő forint meginaradand. Egyébiránt 
külföldi Olvasóink is biztosan megtehetik előfizetéseiket a’ Posta hivataloknál, vagy bérmeuteít 
levél által a’ szerkesztő hivatalnál.

83“ A ’ szerkesztőséget illető leveleket e’ czim alatt
dúsítások hivatalának“ küldetni kéri

w H azai ’v Külföldi Tu-
a nemzeti újság szerkesztősége.

T r a t t a e r  é s  K á r o ly in á l  Pesten 
éppen most jelent meg:

H A Z A I  V Á N D O R  1840.
X J,I< évi folyamat, két Rajzolattal: 1. Pest-Bmlai álló lánezhid«

2. gróf E s t e r i l á z y  K á r o l y  egri püspök képe. Ára kötve i  fr. p.p.

Árverés.
(1) T. Nógrád vmegyében néhai t. Ara- 

tochvila J ó zse f  ccsegi plébános úr tömegéhez 
tartozó Ecseghen ( közel Pásztohához) f. évi 
nov. 26án 12 darab szarvas m arha , 4 ló , 400 
ju h ;  27én m indennem ű takarm ány ; nov. 28n 
mintegy 508 akó l8 3 4 d ik i ’s más évi ó b o r, 
298 akó új bor, 22 akó aszú bor (Ausbruch 
Essenz) nov. 29én mindenféle gabonák; nov. 
30án és a’ következő napokon mindenféle há
zi bú to rok , és gazdaságbeli eszközök nyilvá
nos árverés útján kész pénzért eíadatnak. (1)

Hirdetmény.
2) A’ kegyes alapítványi javakhoz tartózandó.
S.Yásárhelyi uradalom részéről közhírré tété 
t i k : hogy ezen uradalomhoz tartozó Karakói 
vendégfogadó , és mészárszék az ottani ország
úti rendes vám használatával— nemkülönben a 
Dabronyi vendégfogadó, és mészárszék jövő* 
lS40ik évi lső májustól kezdve, három egy
másután következő esztendőre, folyó évi dec., 
hó 12-ik napján, ugyan S. Vásárhelyi mezó-vá- 
rosában, az uradalmi tiszttartói hivatal írószer- 
bájában reggeli 10. órakor nyilvános árverés ú^-

F É N Y E S  E L E K  Magyar Ország Geograpíiiája. I. II. III. IV. Darab.
Ara 8 forint ezüsfpénz.
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ján  a’ legtöbbet ígérőknek újjonnan haszonbér
be kiadatni fognak. —  Az ezen haszonvételeket 
kibérelni szándékozók tehát a’ szükséges bánat
pénzzel ellátva a’ fen k ite tt[h e ly re , n a p ra , és 
jdő tájra illendően meghivatnak. Költ S.V ásár- 
helyen novem ber 5én 1839. 3)

Fenyő fácskák eladása.
( i )  A’ cs. k ir. Ráczkevi uradalom részé

ről közhírré té tetik : hogy több ezer két egész 
három esztendős úgynevezett erdei fenyő fács
kák (prim us sylvestris) eladatnak 5 mellyeknek 
darabja az idősekből minden kivétel nélkül egy 
krajezáron pengőben adatnak-al.— A’ vevő ma
gát jelentheti Kunike János cs. k ir. nyugalma
zott első vadásznál. ( ! )

Pusztarész eladás.
(3) Az illető végrehajtó bíróság résziről közhírré 

etetik: hogy Békés megyében fekvő czabacsüdi pusz
tából 320 hold állodialis pusztarész, mellyen semmi 
épület sem találtatik, ugyanazon bíróság által, Csa- 
bacsüdön 1840 é. febr. 12kén árverés útján a’ többet 
ígérőnek el fog adatni; a1 venni szándékozók kész 
pénzzel ellátva jelenjenek meg. (3)

Könyvjelentés.

J f f e m  Néhai Beregszászi Pál
nak, a’ napkeleti nyelvek’nagy 
búvárjának’s első nyelvtudósunk
nak következő két nevezetes mun
kája:

fiber die Aehnlichkeit der hun- 
garischen Sprache mit den mor
genländischen, nebst einer Ent
wickelung der Natur > und man
cher bishero unbekannten Eigen
schaftenderselben. Leipzig 1796. 
( 2 14 lap negyedrétben.) és

Versuch einer magyarischen 
Sprachlehre, mit einiger Hin-, 
sicht auf die türkische % und ande
re morgenländische Sprachen. 
Erlangen 1797. (288 lap nyol- 
czadretben.)

Megszerezhetők a’ Hazai 's 
Külföldi Tudósítások' szerkesztő 
hivatalánál zöldkert ( Kohlba- 
eher) utczában 498. szám alatt. 
Az elsőnek ára kötetlen í í. 24 kr. 
az utóbbinak 1 for. pengő pénz
ben.

Eladó szöld. A’ pesti kőbánjai 
úgynevezett ö r e g h e g y  en  ( Xltgebürg) kelle
mes tés hasznos helyen fek vő 7 fertályból álló 
igen jó mivelésben lévő , rajta e g y  alkalmas kis 
épülettel és igen könnyen skevés  t Öltséggel al
kálin »zható pineze h* llye , ú g y  hozzátartozó kő- 
bányával ellátott s z ő 1 ő , szabad kézből minden 
órán eladó. —  A* megvenni kívánók bővebb 
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S z e r d a  Hov. 20dikán
Ild ik  szám. 

Jflá sod ih  f é lé v .

•dl’ pesti m űvészeti egyesület első 
nagygyűlése.

A’ pesti művészeti egyesület f. e. nov. 10. 11. 
és 12én tartott nagygyűlésében, miután az egyesület 
alkotottnak nyilatkoztatott, ’s a’ jegyzőkönyvnek ’s 
áltáljában minden hivatalos irománynak , a’ külföldi 
levelezések kivételével magyar nyelvem vitele elha
tároztatott , kiv. statútumokat alkotott, magának: I. 
A z egyesület részvények utján állitatik fel. Egy 
részvényért évenkint öt p. ft. fizettetik, ’s ha meg 
nem ujittatik, csak egy évre kötelezi le az aláírót. 
II. A’ részvények száma nincs meghatározva; egy- 
egy személy több részvénynyel is bírhat, de ekkor 
is csak egy szavazattal. III. Az egyesület közvetlen 
czélja: évenkint festvényeket és szobrászati munká
kat kiállítani, mindazáltal ez utolsóra csak annyiban 
terjed ki munkássága, mennyiben jövedelmeivel ösz- 
szefér. IV. Az egyesület végczélja: a’ nemzeti n ü- 
velésre hatni; a’ művészet pedig hazánkban még 
zsenge kezdeteiben lévén, az idegen művészek is 
hivatalosak munkáiknak kiállítására, beküldésére. V. 
A’ mükiállitás lS40iől fogva minden évben tavasz- 
szal, közvetlenül a’ bécsi mükiállitás után, Pesten, 
alkalmas helyen történik meg. VI. Az évenkinti jö
vedelem— leróván az igazgatási költségeket — jelesb 
föstvények megvételére fordíttatik, mellyek’ negye
de az egyesületnek marad alapítandó képtár számára, 
a’ többi pedig a’ részvényesek között sorshúzással 
játszatik ki. VII Azon esetre, ha csak egyetlenegy 
festvény vásároltatnék meg, ez egy nem maradhat 
az egyesületé, hanem sorshúzás’ utján részvényes
nek jut. VIII. A’ részvények a’ szerint, a’ mint be
fizetés után kibocsáttatnak , számokkal jegyeztetnek 
meg, ’s e’ számok fognak nyerni a1 sorshúzásban, 
’s áltatok az eredeti részvényesek, vagy azok , kik
re a’ részvények tulajdona szállott. A ’ nyomtatás
ban kiadatandó betűrendszerinti névlajstrom, minden 
évben a’ befizetés végső' határnapján záratik be. IX. 
Ha valamelly évben négyszáz részvénynél több kél 
el, a’ megszerzett képek’ egyike részre vagy kőre 
metszetik, ’s az egyesület minden részvényesnek egy 
példánynyal kedveskedik. Az első lenyomatok azok
nak jutnak, kik elsők lesznek a’ részvények’ befi
zetésében* X. Ha az egyesület részvényei felülha
ladják az ezer számot, a’ részvény-lefizetés által éven
kint alakulandó tőkének ötödé régibb nyilványos mű
emlékek fentartására ’s helyreállításra úgy szinte u- 
jaknak emelésére fordíttatik. E’ czélra, mellyre 
szükség esetén a’ megkivántató summa begyüléseig 
az évenkinti ötöd félretétetik, bárkitől évenkint vagy 
egyszerre lefizetett summák is elfogadtatnak, ’s az

ekép alakulandó summa külön mire-forditása iránt, 
az egyesületnek akárki, még nem részvényes is , 
javaslatot tehet. XI. Az egyesület ügyeit, nagygyű
lésen kívül, igazgató választmány, titoknokkal ’s 
pénztárnokkal—elnöki ellenőrség mellett—vezérlen- 
di. Titoknok és pénztárnok az egyesület pénzerejé
hez mérséklett fizetést húznak, ’s az első a’ nagy obb 
vagy igazgató választmányban szavazattal is bir. XII. 
A’ pénztárnok, mihelyest a’ pénztár száz p. ftot fe
lülhaladó summát foglal magában, az illető száz p. 
ftot felül haladó pénzmennyiséget valamelly , a’ na
gyobb választmány által e’ végre kijelölendő, pesti 
nagykereskedőháznak kamata kiadja. ^Választmányi 
meghagyás nélkül csak 50 p. ft. erejéig rendelkezhe
tik az elnök. Minden év végén pontos számadás ter
jesztetik a’ közönség elibe. XIII. A’ részvények ren
des befizetésére december utolsó napja tűzetik határ
napul. Évenkinti járulékát a’ bekövetkező év april. 
utolsó napjáig le nem fizető, az illető évben nem ve
het részt a’ sorshúzásban , valamint az egyesület e- 
gyéb kedvezésiben sem, kötelezése a’ részvény le
fizetésre fenmaradván. A’ tagok kilépése vagy meg- 
halálozása által meddőkké vált részvényszámok az 
évenkinti számadásban kijeleltetnek s uj vállalkozók
nak adatnak ki. XIV. Az egyesület a kiállításra 
hazai vagy külföldi művészek által bdküldött müvek’ 
szállítási ’s rokonnemü költségeit magára vállalja ; 
szobrászati müvekre nézve azonban csak azon eset
ben , ha a’ beküldés, előleges jelentés után , elfo
gadtatott. Posta utján csak bérmentes küldemények 
fogadtatnak el. XV. Az egyesület minden, helyesen 
becsínálva érkezett, mü kipakkolása vagy kiállittasa 
közben netalán történendő kárvallás kipótlásárul az 
egyesületi tőke erejéig,—úgy a’ meg nem vásárlóit 
müvek’ gondos visszatérítéséről is kezeskedik $ fen
maradván az egyesületnek a viszonkereset az illető, 
kárt-okozó személyekre. Az eset vagy a’ beküldő 
hibája által származott károkért nem kezeskedik az 
egyesület XVI. Az évenkint legalább egyszer ártandó 
nagygyűlés idején kívül, mellyben minden részvényes 
szavazattal bir , negyven tagbul álló és szavazattöbb
séggel kijelölendő nagyobb vagy is igazgató választ
mány által képviseltetik. XVII. Mindenik nagygyű
lés és illető nagygyűlés*! elnök választásával kezde
tik meg. XVIII. A’ nagyobb választmány minden 
évben megújittatik , ’s elnökét önbekebeléből választ
ja. Kiegészítésére legalább is tizenegy tag , elnököt 
és titoknokot is beszámítva, kívántatik minden ülés
re. Az elnök távollétében, siirgetősebb körülmények 
között a’ titoknok is összehíhatja a’ választmányt, 
ennek joga lévén illyenkor magának ez ülésre kébe-
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léből helyettes elnököt választani. XIX A’ nagyobb 
választmány által választatik a’ műkiállitást szer
kesztő kisebb választmány, melly hét tagból áll olly- 
kép: hogy magából a’ nagyobb választmányból egy 
az elnökségviselésre ’s hat müismerő a’ részvényesek 
számából—tekintet nélkül, ha a’ nagyobb választ
mány tagjai-e vagy sem—választassák; a’ kiállítás
ban résztvevő művészek közül is választathatnak ide, 
csakhogy ez esetre müveiknek az egyesület általmeg- 
vásároltathetásáról előre le kell mondaniok. XX. Az 
évenkint kiadandó réz- vagy kő-metszet tárgyát a’ 
kisebb választmány jeleli k i , valamint ennek áll kö
telességében alkalmas teremről is gondoskodni. XXI. 
A’ műkiállitás’ megszemléléséért járó belépti-dij a’ 
nagyobb választmány’ határzatától függ. A ’ részvé
nyeseknek magok személyére szorított szabad bejá- 
suk van.Ezen pontok megállapítása után, Trefort Ágos
ton köz felkiáltás által választatott e’ jelen nagygyű
lés elnökének. Titkos szavazat utján 1839/4oki na
gyobb választmány tagjaivá választattak : gr.Andrássy 
Károly, Barabás Miklós, Bartokovics August, Be* 
nyovszky Péter , Dercsényi Károly , gr. Dessewffy 
Aurel, Eckstein Fridrik , b. Eötvös József, Ferenczy 
István, Festetics Dénes , Heckenast Gusztáv, Hein
rich N. János, llengelmüller Mihály, b. Jósika Miklós, 
Karlovszky Zsigmond , Lányi Imre , Lónyay János , 
Lukács Móricz , NeefeKároly, b. Orczy György, b. 
Prónay Albert, b. Prónay István, b. Bedl Imre, Rosty 
Albert, RuppJános, Sartory János, SchedelFerencz, 
Schedius Lajos , gr. Serényi László, gr. Széchenyi 
Istvon , Székács József, Szekrényessy Endre , Sze
mere Pál, Tasner Antal, Trefort Ágoston , Ü. ményi 
Ferencz, Wagner Sándor. — Az egyesület titoknoká- 
vá Szalay László , pénztárnokává Grimm Vincze vá
lasztattak közfelkiáltással. Költ Pesten nov.l5nl839.

Szálát/ László. 
e g y e s ü l e t i  í i t o k n o k .

A kerteket és erdőket pusztító hernyók- 
r u l , és azon m ódrul, melly által a jö 
vendő évekre nézve az étitalok okozandó 

kiírok elh ár itatnak.
Közli: R e i s i n g e r  J á n o s ,  

kir. egyetembeli tanár.
Több éveken által tett észrevétel és tapasztalás 

tanította azt, hogy némelly pillangók (papiliones) és 
eresztő vagyis fonó pillék (phalaena bombyx) her
nyói (larvae) a kerteket és erdőket iszonyúkép pusz
títják ; látni t. i. az erdőkben, és kertekben, mikép 
a’ leveleiktől megfosztott fák általok száraz seprőkké 
változtatnak, avagy másodszori hajtás által zöldíílni 
kezdenek, ’s nyomorultul tengenek; — mi nem is csu
da , mivel a’ növenyéletbuvárok (phyto-physiologus) 
észrevételeik , és tett kisérléteik után tudjuk, hogy

a’ növények, különösen pedig ar fák inkább leveleik 
s z ív ó  tehetségök, mint gyökereik ereje által táplál
koznak; honnét szükségkép következik, hogy a’ 
fák és minden más növények leveleiktől, mint leg
főbb felszívó életműveiktől megfosztva nem csak hogy 
csaknem semmi gyümölcsöt nem hozhatnak, és hogy 
növéseikben is hátramaradást szenvednek, hanem 
még szükségkép el is kell veszniök előbb vagy utóbb 
ahoz képest a’ mint többé vagy kevésbbé pusztítat
nak.—A ’ növények t. i. gőzköri leget (aer atm.) és 
vizet leveleik és gyökereik által színak, a’ viz sa
vitó és gyulóbul (oxyg. et hydrag.) a’ gőzköri levegő 
pedig amabból és fojtóbul (azoum) áll, mellyben 
még egy kis savitó és szénőbul álló szénsav (acidum 
carbon.) is foglaltatik. Hogy a’ növények ezen em
lített elemekből a’ magok alakját meghagyák, és hogy 
belőlük növekedhessenek, a’ gyulát és szénőt nem 
csak fölveszik hanem magokban meg is tartják, a’ 
fölösleges savitót pedig kigőzölik , holott a’ fojtóbul 
vagy Igen keveset, vagy épen semmit sem vesznek 
fel; honnét a’ növények a’ világosság közbejártával 
savítót eregetnek magokbul, miért is a’ mezei élet 
a’ gyöngélkedő egésségű embereknek különös hasznú. 
—Felszívó életműveit ar növényeknek tehát a’ levelek 
teszik, honnét ezek nélkül nekiök venni kell.

Az közönséges tapasztalás, hogy a’ leveleiktől 
megfosztott növények sem annyi , sem oily jó édes 
és fűszeres gyümölcsöt teremnek, mint a’sértetlenek, 
mi nem csuda, mivel a’ hernyók által leveleiktől, 
mint felszívó életműveiktől megfosztott faban az élet
erő inkább magának a’ fának tápláltatására, mint jó 
tulajdonú gyümölcs előhozására forditatik; mert vala
mint a’ láng annál élénkebben lobog , minél több olaj 
emésztetik e l , úgy minden fa annál elevenebb, mi
nél többet szí föl, mert annál jobban táplálkozik; 
—ellenben ha hernyók által leveleit veszti, rövid i- 
deig ínségesen tenghet ugyan, de sem nem növe- 
kedhetik, sem jó tulajdonú gyümölcsöt nem te
remhet.

Mik igy lévén, mivel fákra általában minden
napi szükségünk van, mert hisz ezek gyümölcsei 
sok lakos jövedelmeinek fő részét teszi, és mivel a 
jó tulajdonú gyümölcs mind az ínyt gyönyörködteti , 
mind pedig az egésséget is ápolja: a’ kormánynak 
mind a’ közgazdaság, mind pedig az egyes lakosok 
egéssége tekintetébül a’ hernyók kiirtása, hogy ek
ként jövendőre nézve azon oiszágos csapástul meg- 
menekhessünk, közömbös dolog nem lehet, melly 
ügyben, hogy czélt érhessünk:

a j  kikutatandó, inellyek azon okok, mellyek 
a' hernyók ezen szokatlan és káros mennyiségét e- 
Iőhozzák ?

b j  mellyek azon hernyófajok, mellyek az erdők
és kertekben ezen iszonyatos dúlást véghöz viszik?
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e j  végre mellyek azon módok, mellyek által 

ezen káros állatkák mennyisége megkisebbítethetik ?
Az ártalmas hernyók nagy sokasodásának két 

oka van: az egyik a’ gazdák röstsége , tunyasága , 
mert nyíltan meg kell vallanunk, hogy közülünk sok
ban keleti természet van még, mivel sem a’ hernyók 
fészkeit, sem magokat a’ hernyók gyümölcsfáikról 
nem irtják;— az iszonyatos hernyósokasodásnak má
sik, még pedig főbb okát a’ robarfogyasztó madarak 
(aves insectivorae) vadászat és madarászat által tett 
fogyasztásában találjuk, mert semmiféle más állat 
nem fogyaszt el és emészt meg arányként olly nagy 
mennyiséget, mint a’ madár, csak a' legkisebb ma
dárka is nem képzelhető mennyiséget fogyaszt el 
naponként a’ káros hernyókbul, sőt némellyek a’ 
hernyókkal jól lakva mintegy játsziságbul számtala
nokot megölnek mind a’ hernyókbul, mind az ezek
ből lett robarokbul, mikből eléggé kitetszik, hogy 
a’ raborfogyasztó madarak vadászat és madarászat 
által tett fogyasztásánál alig lehetne a’ kerteknek és 
erdőknek feltűnőbben ártani.

Az erdőknek és kerteknek legkárosabb ’s egy
szersmind legfalánkabb, és legszaporább hernyói a’ 
következők:

a j  A’ galagonya-pillangó hernyója (larva pa- 
pilionis crataegi — Weissdornschmetterling , Baum- 
weissling) a’ leszivósabb életű állatka, a’ hideget 
minden ártalom nélkül tűri, a’ kertek valóságos 
csapása.

b j  A’ sárgafarú pille hernyója (larva phalae
nae bombycis crhysorrhoeae— Goldafter, Schwan, 
INIisfraupe) az erdőkben, és az erdőkhöz közel ker
tekben , szőlőkben dúl.

e j  Az egyenetlen pille hernyója, vagyis a’ 
poros hernyó (larva phalaenae bombycis dispar — 
Grosskopf, Breitkopfspinner, Stammraupe) a’ szil
vásoknak, almásoknak veszedelmes, de az erdők 
sem mentek tőle.

d )  A  ’ gyűrűs pille hernyója (larva phalaenae 
bombycis neustria — Ringelfogelraupe) szinte a’ szil
vások és erdők ellensége.

Ezen kívül még a’ kékfejű pille hernyói (larvae 
phalannae-bombycis caeruleo-cephalae) valamint a’ 
mérő pille (phalaena geometra) különféle fajai is 
szinte nagy dulást visznek a’ kertekben es erdőkben 
végbe , de még sem olly veszedelmesek mint az első 4. 
szám alatt felhozottak.

Ezeket előre bocsátván, azon legérdekesebb 
kérdés támad, mikép lehet a’ kerteket és erdőket 
pusztitó hernyók véghetetlen számát kevesbíteni ? mi
re nézve sokan sokfélét ajánlanak, úgy némellyek 
a’ pillangókat és pilléket összefogni ajánlják, még 
pedig nőszési idejök előtt vagy alatt hogy ekként a’ 
hernyók számozása meggátoltassák; melly czélra

a kert egy ágyába tellyes virágú kék sarkaláb (del
phinium consolida flóré pleno — gehobelter 9iítter= 
fpont) vettessék, melly növény magához csábítván 
pillangókat, ezek olly igen neki esnek, hogy nagyon 
könnyen összefogdostathatnakmások a’ kert nagy
ságához képest kisebb nagyobb számmal zelniczct 
(prunus padus Linn. — $rau&enfúf<paum) ültetni 
ajánlanak, mellyekre rá szállanak a’ pillangók csak
nem valamennyien, a’ hernyóik rajtok pajodokká 
(puppae) válnak, mellyek aztán összeszedethetnek 
és megölethetnek. Az éjjeli pillék megfogására a’ 
kertekben nehány égő gyertyák tétessenek ki éjjel 
egymástul illendő távolságban; az erdőkben pedig 
rnkassék tűz több helyen, s a’ gyertyák is égő tűz 
körül lépes vesszők rakassanak fe l, és a’ pillék a’ 
világosság által elcsábitatván vagy megégnek, vagy 
a’ vesszőkre tapadnak.

A’ hernyók kevesbítesére .szolgáló többi módok 
a’ tojásfészkek és hernyók összegyűjtésében , szét
zúzásában, és megégetésében allnak. Nyár végével, 
ősszel, és tavasz nyiltán a’ fák szorgalmasan és 
többször vizsgáltassanak meg, és ha, miután a’töb
bi levelek lehúlltak volna , némellyek kenperré teke- 
rődzve selyem finomságú fehér fonalakon függenek az 
ágakrul, ezek mint p lletojás- vagy hernyófészkek , 
főkép a’ galagonya pillangóéi szedessenek le , töres
senek össze , vagy mi jobb, égettessenek meg.

A’ fák törzsökéi és vastagabb ágai, valamint 
a’ közel falak is tekintessenek meg augustus és sep- 
temberben, ismét martius és aprilisben, és hol e- 
melkedett, főkép fehér vagy sárga finom molyhval 
(lanugo) fedett foltok látszanak, ezek mint főkép az 
egyenetlen pillék (phalaena bombyx dispar) fészkei 
nyelre tűzött vas eszközzel vakartassanak le, töres
senek vagy égettessenek össze.

A1 vékonyabb ágak is szorgalmasan és többször 
vizsgáltassauak meg, mellyeken körös körül szép 
sorba rendelve, erősen odatapadva számtalan tojá
sok találtatnak , mellyeket leszedui, összetörnhvagy 
megégetni szükség.

Jókor reggel nap kelte előtt, vagy esőzés után, 
avagy hideg napokon a’ különféle hernyók gomolyok- 
ba gyűlnek össze , avagy fészkeikbe mennek vissza, 
’s leginkább a’ nagyobb ágak összeszegellésénél 
találtatnak, midőn is ezrenként lehet őket össze- 
öldösni.

Hogy pedig a’ fák mellyekről a’ tojásíészkek 
vagy hernyók leszedettek, a’ másonnétjövőhernyók- 
tul megoltalmaztassanak, sokan sok félét ajánlanak : 
úgy, hogy a’ törzsöké terpetinnel, kőolajjal, higa- 
nyírraí, vagy szarvasszarnolajjal bekent csepűvel, 
vagy kötelékkel vétessék körül, mit közlő nem ajánl, 
mivel a’ törzsök fedett részétül a1 gőzköri légnek , és 
esővíznek odahatása gátoltatik, mi főkép a’ fiatal f^k
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vesztei okozza , sőt szerző azt is tapasztald, hogy 
a ' fa nevével diszesített papírral szorosan körültekert 
tö rzsök , ez fél évig le nem vétetvén a’ fa halálát 
okozta.

A’ hernyók kiirtására nem elegendő egynéhány
gazda törekvése, hanem egész helységeknek, sőt 
tartományoknak egyet kell érteni: tehát a’ kiirtandó 
hernyók ügyében közönséges törvények kivántatnak 
a’ törvényt ki ezen üdvös törvényt meg nem tarrja, 
az bűntettessék is meg. Tétessék hát a’ törvényha
tóságok által kötelességül minden kert birtokosának, 
hogy, mint fölebb mondatott, ősszel és tavasszal, 
még mielőtt a' hernyók fészkeiket elhagynák, ezek 
kerestessenek fe l, szedessenek le , és égettessenek 
meg. A ’ fák vizsgáltassanak meg tavasszal és nyá
ron hideg napokon , jókor reggel, vagy esőzés után, 
mivel illy időkben vagy fészkeikbe térnek vissza, 
vagy rakásokba gyűlnek össze, melly egyszersmind 
el is pusztítathatnak.

A’ hernyók ekként a’ kertekből — de nem az 
erdőkből kiirtathatók, vagy legalább számuk meg- 
kisebbitethetik. A’ hernyók kiirtására az erdőkből a’ 
jó természet a' robarpusztitó madarakat (aves insec- 
tivorae) rendelte. Igaz ugyan, hogy némelly igen 
meleg nyarak után, enyhe tél következvén, a1 kár
tevő robarok igen megszaporodnak, elannyira, hogy 
azok elpusztítására a’ madarak nem elegendők, az 
illy esztendők azonban ritkán fordulnak elő, ’s ál
talában a’ robarpusztitó madarak a’ robarok nagy 
elszaporodását akadályozzák; és nem is lehet kétel
kedni , hogy a’ káros robarok szerfeletti nagy elsza
porodásának oka a’ robarpusztitó madarzk vérengző, 
művelt emberhez nem illő kiirtásában létezik : ezen 
erdőknek ártatlan zenészei t. i. a’ fákrul és növények
ről a* robarokat leszedegetik, és töméntelen elsza
porodásoknak határt ejtanek, ha vadászat által nem 
pusztítatnak. — A’ budai erdőkben két három évtized 
etőtt szinte minden fárul üdvözölték és mulattatták 
énekeikkel az elmenőket a’ madarak és azon idők
ben soha sem voltak a’ fák annyira elpusztítva, mint 
most szinte minden esztendőben a’ járó-kelő nem lát, 
nem hall csak egy madárkát sem, még nappal is , 
csuda-e hát, hogy a’ robarok száma és igy a' her
nyóké is annyira megnőtt, hogy tőlök a’ kertek és 
erdők is veszedetemben forognak? és mégis ámbár 
a’ robarpusztitó madarak száma annyira megkevesb«- 
dett a’ külön-különféle fajú kózorlók hivatalos köte
lességeik elhanyaglásával vadászat és madarászat 
által a’ leghasznosabb madarakot pusztítani meg nem 
szűnnek, őket üldözik, ölik befogdossák; mi több 
külső országokbul is bekalando2nak hozzánk sokan: 
kik sok ezer madarat, a’ többiek közt robarpuszti- 
tókat is évenként kiirtanak, őket kitömik, velők

kereskedést űznek.—Továbbad szokássá vált nálunk 
valamint külföldön i s , hogy még egyes emberek is 
madárgyűjteményeket alapítanak, gazdagitónak, melly 
okbúi ismét ezer és ezer igen hasznos madér öle- 
tik meg, csuda-e hát, hogy a’ robarok évről évre 
nagyobb és nagyobb dúlást okoznak ?

Azon pusztitások elhárítására tehát mellyeket 
a1 robarok és hernyók a’ növényeknek okoznak, 
a’ leghasznosabb madarak iszonyatos öldöklését és 
összefegdozását el kell tiltani, mert csak ekként 
lehet reményleni, hogy az ártalmas robarok szer- 
feletti szaporodásának gát vettetik, mit az A d l e r  
nevű folyóirat is julius Skárul 1830ben bizonyít: 
, A’ legszomorúbb hírek a’ bradischi —  és praeraui 
kerületből Morvaország léggyümőlcs termesztőbb vi
dékeiről é keznek hozzánk. Mivel a’ legkülönfélébb 
szerek alkalmazata sükeretlennek tapaszíaltaték, 
(tagadom) a’ robartirtó harezot az ők ellenségeire , 
a’ madarakra bizzuk, mellyek, hogy a’ vadászat 
és madarészattul megkéméltessenek , valóban figyel
met érdemel.44

De nem elegendő egyedül nálunk a’ madarak 
vadászatát és fogdosását megtiltani; hanem ezen 
tőrvényt egyszersmind újságok által külföldön is hir
detni szükség, hogy ekként a’ külföldiek, kik ed
digien évenként több ezer madarat összelődöstek or
szágunkban , visszaijesztessenek.

A’ magyar tudós társaság, melly a’ hazai tu
dományosság előmozditásában már eddig is nagy 
érdemeket szerzett, a’ lakosok anyagi hasznának 
előmozdítására sokat eszközölhetne az által, he tu
dósait azon díjjal tiszteltetendő munkára felszólíia- 
n á , hogy a ’ kerteknek, erdőknek, réteknek, me
zőknek és szántóföldeknek ártalmas robarok és her
nyóik rajzokkal és világított képekkel ellátva, úgy 
azok kiirtásának különféle módjai adatnának elő, 
még pedig népszerű értelmes nyelven, kérdés és 
feleletekben.— Az illy munka népi oktatásul osko
lákba is fölvétethetnék, hogy ekként a’ nép egy 
nagy ellenségével megösmerkedvén, annak kiirtásán 
annál inkább törekednék.

Játékszínt napló.
Szombaton folyó hó 2őkén a’ magyar comi- 

cum teremtője, MEGYERYnk jutalomjátékaul bér- 
letszünéssel először adatik: „ T A T Á R  F U T Á S “ 
(bizonyos körülmények miatt a’ „k u r u c z v i l á g“ 

helyett ugyanazon darabot |igy kelle czímezni), bo
hózat négy felvonásban, irta G A A L ,  zenéjét 

szerzé T h e m .
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Robespierre 179Then m ájus 30kán,
Ama politikai classicitás a’ franczia forradalom 

férfiaival, alig lehet, ki korunkban ne lenne köze
lebbről ismeretes. A’ Robespierre név , nincs kebel 
mellyet iszonynyal ne töltene el. Ki eme rém embert 
ifjúsága első éveitől 1793ig midőn mint szörnyeteg 
jelen meg, midőn élte elkerűlhetlen eleme, a’ pa
rancsára folyamkint ömlő ezrek vére volt,— figye
lemmelkövette, alig hiheti, hogy az 1793diki Ro
bespierre az legyen, ki az 1791 május 3 Oki ülésben 
a’ halálos büntetés ellen, e’ menykövező szavakat 
hallaté.

Midőn Athenebe elérkezett azon tudósítás, hogy 
Argosba némelly polgárok halálra Ítéltettek, a’ nép 
sietett a’ templomba ’s könyörgött istenei előtt, hogy 
illy kegyetlen ’s szomorú eszméket, az athinaiaklól 
távoztassanak el. En is könyörögni jövök, nem u- 
gyan az Istenek, hanem a’ törvényhozók előtt, kik 
tolmácsai azon örökös törvényeknek, mellyeket em
berek Istentől vettek; hogy a’ francziák’ törvény
könyvükből kiirtsák azon vértörvényeket, mellyek 
törvényesen halált mondanak a’ vétkesre.— Meg aka
rom mutatni, hogy a’ halálos büntetés lször lényege
sen igazságtalan 2or hogy nem legelijesztőbb neme 
a’ büntetésnek, ’s a’ vétkeket inkább szaporítja mint 
azok’ elejét venné

Ha polgári társaságon kívül egy elkeseredett 
ellenség éltem után leselkedik, vagy ha az húszszor 
vissza űzetve ugyan annyiszor tér meg termő földei
met pusztítani , mivél egyedül tulajdon erőmet 
állíthatom az övének ellenébe, el kell vagy ma
gamnak halnom, vagy őt megölni; ’s a’ természet’’ 
védelmi törvénye igazolja ’s méltányolja tettemet. De 
milly törvénye az igazságnak hatalmazhatja fel a’ 
társaságot, midőn valamennyi ereje egy ellen van 
irányozva őt halálra ítélni? Barbárnak moudatik a’ 
a’ győző., ki legyőzött elleneit öleti meg. Szörnye
tegnek a’ férfiú, ki gyermeket fojt meg, mellyet le- 
fegyverzeni, ’s megbüntetni képes! A’ vádlott, kit 
a' társaság elitéi, reánézve legfeljebb egy lefegy vér
zett elájult ellenség, ő gyengébb, mint gyermek az 
erőteljes férfiú ellenében.

Tilos megölni a’ római polgárt — mond a’ nép
hozta törvény. De a’ győző Sylla’ szavai így har
sogtak : mind azok, kik ellenem fegyvert viseltek, 
a’ halált érdemlék meg. Octavius ’s czinkosai igazol
ták e’ törvényt.

Tiber alatt halálos vétek volt Brutust dicsérni. 
Caligula halálra ítélte azokat, kik annyira megfelejt
keztek a’ tiszteletről, hogy a’ császár’ arczképe előtt 
levetkeznének. Midőn a’ zsarnokság a’ felség sér

tési bűnt találta fel, melly majd közömbös cseleke
detek, majd hős tettekből állott, ki mert volna azon 
gondolatra ju tn i,—ha csak maga is nem akarna fel
ség sértő lenni—hogy az illyenek csekélyebb bünte
tést érdemelnek a’ halálnál.

Midőn a’ hit-düh , szörny gyermeke a’ tudat
lanság’ ’s kényuraság’ frigyének , részéről a’ meg
bántott istenség’ vétségét hozta fel, midőn őrjöngé
sében annyira ment, hogy maga az isten helyett bo- 
szúljon , nem kelle-e neki vért áldoznia, hogy lega
lább hasonlóvá tegye őt azon szörnyetegekhez, kik 
képmásának nevezték magukat ?

A’ halálos büntetés szükséges, mondják a’ ré
gi barbár szokások kedvellői; ’s nélküle nincsen ele
gendő fék a’ vétségek zabolázására. Ki mondotta ezt 
nektek ? Tekintetbe vettétek-e mind ezen eszközöket 
mellyek által a’ büntető törvények hathatnak az em
ber érző erejére ? Oh! milly hosszú sorát állhatja 
ki a’ halandó testi, és szellemi kínoknak, míg a’ 
halál bekövetkezik.

Az élni vágy helyt enged a’ büszkeségnek , a’ 
szenvedélyek e’ leghaíalmasbbikának, melly embe
ri szivekben uralkodik. A’ társas emberre legiszo- 
nyatosb’ büntetés a’ gyalázat, ezen leverő jele a’ 
nyilvános utálatnak. Hogyan gondolhatja a’ törvény
hozó , ki a’ polgárokat olly sok helyen, ’s oily sok
féle képen érheti utói, hogy erre kénytelen a’ ha
lálos büntetést használni ? A’ büntetések nem azért 
vannak , hogy a’ vétkesek bűnhődjenek, hanem hogy 
a’ többi polgárokat, bünhödésselfenyegetve, rettent
sék el a’ bűntől.

( Vege következik-J

g i u d e t t i -
(Novella.)

I .
Tetthez nyúlok. ’S- mi ez? még nem tudom.
De rá a’ föld is rettenetbe jö !

SHAK.SPÉARE.
Épen hat óra kongott el a’ Márk terén Yelen- 

ezében, midőn e’ tér csarnokai egyikét éles szóza
tok dörgék á t , nem annyira harag, mint keserűség 
szózatai. A ’ termek boltjai vissza zengek az átkot, 
mintha emelni akarnák nagyságát. E’ termek tágas
bikában élénk tüzű kandalló mellett ült egy férfi, 
kinek arczain a’ kor ’s bánat vésé be ránczait. Első 
pillanatra gyanítni lehete benne azon lelkűletet, melly 
föltételben szilárd , ’s indulatban szigorú szokott len
ni. A 3 kandalló bal részén egy barna hölgy ült * ki
nek sötét szemeiben, a’ tőle czél nélkül bolygatott tűz 
fel-felcsapó világánál, nehéz könyűk tündöklöttek. 
A ’ néha beálló csendet sóhajai szakaszták meg. Ar-
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czait e’ bu mellett is azon kellem deríré á t , melly 
hatásában első tekintetre is megragadó. S’ a1 báj es 
kelbm e’ falait, hajának hollófürtei hullámzák körül, 
mintha a'* hölgy arczában, a’ szépséget akarnák ko
szorúzni.

— Nem , nem ! ennyi bánat két életre is elég«..; 
's ha az ég menny kövei megtisztítják a ’ leget fojtó 
gőzétől: mert n m hasítják szét e’ föld’ szívfojtó ördögeit, 
kik az ártatlanságot, a’ szűz kebelnek e’ leget erősza
kosan mérgezik meg ? . . . .  Hol itt a’ villám ?. •. hol 
itt a’ kéz 5 melly vezesse, hogy sújtson? Üldözze 
legkeményebb átka istenének; sújtsa nyomorúlttá, 
ha körűié az életet kínossá tudá tenni. Tenni?... 
igen, én tenni fogok; ’s nem volnék férfiú, ha 
csak szavakba temetném boszúmat, mellyel egy le
dér,  gyalázatos férfinak tartozom. Végzé az ősz, ’s 
fölemelkedék, mialatt a’ hölgyre tapadtak szemei ’s 
folytató :

—Ágyas ? . . .  ’s nincs nő, kit isten angyalai
nak nem csak bájaival, de rényeivel is megáldott ?.« 
Ekkor a’ hölgyet még egyszer élesen megtekinté, ’s 
szemei erőíetett mosolyával kiált fel: Van , van még 
egy szép hölgy birtokomban, kivel elszédíthetem ör
dögömet, hogy kezembe kerüljön.... ’s akkor jaj 
neked ! egy mocskot törlendek cl benned a’ földről 
. . . .  Giudetfa! holnap megyünk; úgy-e eljösz velem ? 
. . .h is z ’ rokonod gyermekem, ’s a’ részvét könyüje 
szemeidben is csillog .... Lát’d én nélküled semmit, 
s körödben igen sokat tehetek, ’s emlékezni fog e’ 

tettre a' föld, melly gaz termékét ismét ölébe te
meti .......

A’ hölgy átfüzé karait az öreg vállain, ’s öle
lésében fejezé ki egyezését. Az öreg Benedetto di 
Catalani, velenczei patrícius; ’s a’ hölgy^ Giudetfa.,
rmok ah ága volt.

I I .
, A ’ nő , mint kit villám vere .

Halványan öszve rogy.
VÖRÖSMARTY.

1760iki február 2ken egy nagy carneval csalfa 
Paris szép világát ölébe, meüynek tarkaságát, a’ 
természet tavaszi keble haladó csak felül. Az álar- 
czok e’ nevetséges elegyében , úgy tünének ki a’ sa
ját arczokkal fellépők, mint egyszerű liliomok vagy 
rózsák, áfrikai ’s egyéb idegen égalji növényekkel 
megrakott üvegházban. E’ vígalomban minden tar
tománybeli lakosok képviselve voltak. De az ál- 
arczok hideg mosolya csak szemet és nem szí
vet illete; nem lesz azért érdektelen egyét az ál- 
areztalanoknak megtekintenünk, kinek arcza lep 
leT’etler.ul tükrözi elünkbe szíve minden érzeményeif, 
tisztán és szűzen. Vannak a’ szenvedő arczokban 
bizonyos vonalok, mik a’ lét édjét ’s kínait egyszer
re elárulják; s lehetlen a’ lélek küzdelmét e’ lefestő

vonalokban nem sajnálni. A’ terem egyik szögleté
ben ült Malleville marquise, kinek arczán fagadhat- 
lan bája lengett azon haloványságnak, melly hatá
sát akará, a’ szépség egyéb jelei felett kivíni. Vál
lai havát sötét szőke fürtök selymezék körűi, míg 
kebelén, melly fájdalmában is hullámozhatott, egy 
kis álarczka mosolygott* Lehetlen volt azonban a’ 
marquisnak észre nem vennie, mikép e’ kis álarcz, 
hamis tolmácsa belsejének. Nem volt itt jelelt sora 
a’ herczeg-, gróf-, báró- vagy polgárnőknek; itt a’ 
bohóság általányos volt ; ’s az álarczok urat ’s szol
gát, bölcset és bolondot egyaránt fedezhetének.—A ’ 
marquise mellett egy álarczos férfiú ü lt, kinek spa
nyol fővege alúl, őszes hajfürtök folytak alá; de 
őszültsége daczára is , karai ’s lábai izomteljeseknek 
látszának. A’ nő önkénytelenül símuia hozzá, mint
ha szerelmében csatlakoznék.

— Láttad-e már a’ marquist? — szóla a’ spa
nyol ősz.

—Nem. Oh e’ férfi a’ szégyen padára hozand , 
ha megjelenik.

— Ismered álarczát ?
— Nem, Vicomte Gassé igéié azonban, hogy 

kikémlendi.
— Csak most izzaszt égetőleg ez álarcz, midőn 

tudom, hogy a’ pokol is álarczba rejti ördögeit.
’S e’ pillanatban érkezett vicomte Gassé a’ 

marquise-hoz, ’s miután a’ terem túlsó oldalán egy 
kék dominóra mutatott, nem állhatá meg, hogy az 
ősz mellett balról ülő hölgy arczába mélyebben ne 
tekintsen, tán hogy e’ kecses fő rajzát lelkében bír
hassa. Az ősz felállott, ’s a* barna hölgyet karára 
fűzve indult Gassé után, ki a’ marquisnét kiséré. ’S 
ha az álarczosok egymás csodáit, *s csodáik külön- 
szerűségét bámulák; nézők nélkül azért e’ két hölgy 
sem maradt. ’S voltak pillanatok, mikben a’ domi
nók , megannyi századok hősei, egyenes vonalt ké- 
pezének., hogy az ősz karához olly bájjal simuló 
kölgyet annál kényelmesben láthassák. A’ férfiaknak 
legelőször is a’ hölgyek érdekes ellentisége tűnt fel. 
A ’ marquisné ssemei kéken ragyogtak; ’s ha isten, 
mielőtt mennye sátorát beszövé—tekinthetett volna e 
szemek kékjébe , édesebben olvasztandá e’ színt e- 
gér.ek boltjára. Az ősz hölgyének szemei azonban 
azon tüzet sugárzák , melly spanyol és olasz keblek
nek sajáta, ’s melly hatásában megragadásra számít
hatott. A’ szemek holló-feketék valának. Ez ellen- 
tiség termetben ’s arczban is feltűnők; mert míg a’ 
marquisné halvány , hervatag arczaira csak a’ sze
mek áraszthatának némi életfényt, hasonlag azon 
halotthoz , mellynek homlokán hidegen dereng a’ gyer
tyák rózsafénye: a’ spanyol ősz hölgyének arczain 
egy, homálytalan naptól átsugárzott tavasz mosoly
gott. ’S a’ marquisné olly megtörtén tapadt a’ vi
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comte karába} míg emez egy khálynő fennségét 
hordá léptéiben. A' terem átsétaltaték, mellynek e- 
gyik padsora középén egy spanyol czigánynó're ta
padtak a’ marquisné szemei, ki bizonynyal Esme- 
raldája leendett a’ romantíca költőjének. A’ mar- 
quisné sejtett, de e’ sejteményre, szíve minden vér- 
esepje kínná változzék. Megreszketett, mint ki esz* 
mélkedésében bűnével találkozik; mire az ősz a’ 
marquisnéhoz rohant, ’s ,,ő az!4* rebegé a’ nő kí
nosan. Az ősz férfi a’ czigányhölgyre szegzé sze
meit, de a’ hölgy kaczérkodva szórá tüzeit szemé
nek, és zavarba nem jött. Miért is? neki ifjú 
kellett, szép és vidám, minta’ felviruló hajnal, hogy 
gondolata megállhasson, ’s zavarba jöhessen. E’ 
hölgy, Páris ifjúvilága előtt akkor olly ismeretes 
Babiehon de Come volt, Malleville marquis kéjencze. 
Jelenléte ’s szemtelensége méltán idézheté elő a’ 
marquisné kínait; szűz keblének e’ pillanat, halála 
érzeténél jobban fájhatott. ’S életének e’ már bomló 
rendszerében, mellyet férjével két,  kínosan töltött 
év dúla fel—e’ felidézett fájdalom csak erejét gyön
g e .

Másodszor sétálók át a’ teremet, ’s a’ kék do
minóba rejtezett Malleville marquis, az imádók min
den hódolásával simula Babichonhoz , ’s Aabichon el 
tudá kendőjét ejteni, hogy azt a’ marquis rohanva 
fölemelje; hiszen ő látta a’ marquisnét; látta, mi
kép reszkete előtte, ’s e’ reszketegséget ő ismét lát
ni akerá, hogy gyönyörködjék. Oh e’ gyönyörre 
olly édesen tuda ő kaezagnij ’s a’ marquis még min
dig simuló volt. Malleville a’ kendőért nyúlt, föle
meld , ’s átadása után egy csókot olvaszta a’ czígány- 
nő kezére. A’ tiz lépésnyi távolban közeledő mar
quisné ajkiról csöndes sikoj hangzott el, de lábai 
megtörének, ’s ő a’ padozatra omlott. Villámsebe
sen emelé fel a’ vicomte; az ősz szemei szokatlan 
fényben csillogtak; hisz’ ő atya volt, ’s a köny 
méltán fényesítheté szemeit! A’ marquisné ájultan vi- 
teték k i, a’ nélkül hogy e’ vígadók sűrű tömegében 
e’ mindennapiság figyelmet volna. Tiz óra volt csak, 
’s a’ táncz sorába jöft.

III.
Mámoroz a’ b o r , . . . .  ’s szettül az ész.

SÁROSSY.

Az éjféli szünidő már végéhez közelge, midőn 
a’ melléktermek harmadikéban élénk szóváltások tá
madtak , miket bor ’s jó kedv szülötteinek lehete üd- 
vezleni. Négy asztal vala elülve, ’s a’ férfiak, kü
lönnemű öltözeteikben úgy tetszenek mintha megan
nyi nemzetek követei volnának, együtt tanácskozan
dó^ Az asztalon számtalan palaczkok ’s poharak 
hevertek, ’s dréga italok füszeresiték a’ zárt terem 
levegőjét, ügy látszék, hogy e\vendégek mindnyá

jan egy barátság füzérébe kütvék; mi onnan is ki
tetszett , mivel a’ birodalom enyelgő ’s néha csipke
dő havakra oldá fel nyelveiket.

Istenemre!—szólamlék meg egy sugár terme
tű—ha e’ bort azon, mindenikünknek egyiránt fel
tűnt barna hölgy csókja édesíthetné: egy évet tud
nék életemből e’ csók mámorában kialudni. . . .

— Magasan jársz, lovag! szólt egy basa öl
tönyeibe burkolt zömök testű; gazdag az év napok
ban, ’s olly dúsak lehetnek napjaid csókokban, ha 
kegyemhez folyamodói; . . . .  nein ismered Georgiának 
szüzeit ?. . . .

—Ha, ha, ha! kaczagott marquis de Tlui, ki 
a’ basa szavait megelőzte; te tartományokról kép- 
zelegsz, miket nem látsz, és nem ismersz, de ne
kem tán síkerülend karaimra fűzni a’ látottat, míg 
te képzeted gazdagítod csak tartományaid szüzei
vel . . . .

A’ lovag e’ megjegyzésére felpattant Malleville.
— Sz. Antalra mondom !—jegyző meg a’ mar

quis, közelebb lépve Fitthez—ha birtoka felett vágy
társak ’s bajüivók lehetnénk — halálom tudnám feled
ni küzdésemben

— Hagyátok el!—szólt a’ basa, méltósága né
mi színeivel—ifjak vagytok még mind ketten, ’s a’ 
korán szerint, ifjaké az élet.

Malleville azonban kicsúszott közűlök ’s a’ föl
zárt ajtón észrevétlenül surrant ki. A’ barátok kedé
lyeit mindinkább mélyebben temeté mámorába a’ bor, 
’s általános kedv csapott fel a’ társaságban, elannyi- 
ra , hogy táncz- és szép világot feledve, tapadtak 
helyeikhez. Az ajtó nem soká ismét felnyílt, de is
mét észrevetlenűl, ’s Malleville marquis lépett be, a* 
barna hölgy kíséretében látott spanyol őszszel. Egy 
szegletben vőnek helyet, ’s azonnal külínnenű ita
lok párolgók előttük illatukat. Malleville tölt itt, ’s 
a’ spanyol poharat köszöntő—kérdező:

—Nevedet lovag----
—Marquis de Malleville, chevalier de l’ordre

royaL
— Sokáig élj !
— -’S a’ t i éd?. . .  kérdé Malleville.
—Francesso Salvato.
—Viszont! ’s Malleville újra meg újra töltött. 

De az ősz ura volt kedélyének, ’s nem engedő azt 
szétroncsolni.

—Igyál! itt oropesai, ’s ott maiagai. !S hidd, 
maga Apolló is örömitalul szörpölhetné fel azt tér-*- 
mékei fölött.—De az ősz ura maradott kedélyének, 
és nem ivott, mikor kináltaték; ’s a’ marquis poha
rak ürítésével ajánló borait.

—A’ barna hölgy szerelmére —igyál! folytatá 
növekedő hévvel és ingerrel. De most már szükség
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nevet is megniondannod, hogy tudjak egy nevet só
hajtani reggelenként, ha álmaim szétfoszlanak. . . .

— Giudetta.
—No még egy poharat szerelme üdvéért, ’s 

megalkuszunk. ’S a’ marquis egy nemével a’ rózsa
színű boroknak illatozá be ajkait, ’s folytató: Még 
ez éjjel lakodba viszesz, egy csókkal avatandora 
barna hölgyedet kéjenczemmé.

Az ősz egy ivet bonta szét, mellynek sorai fö
lött „reglement 4 vala középre írva.

— 3000 frank van lekötve eló'pénzűl.
— Ajánlatom szerint. ’S reszketeg kézzel vévé 

át Malleville az ónt , ’s szédelgő szemekkel irá alá 
magát, a’ nélkül, hogy az egészet olvasni akarta 
vagy tudta volna.

Az ősz keblébe dugá az összehajtott ívet, ’s 
a’ levezeté !\lalleviíle-t, mert a’ marquis szégyen
nel hagyandhatá el a’ teremeket. Lenn bérkocsiba 
ülének, ’s a’ kocsis, ki a’ lakról már előre értesit- 
tetett, három óranegyedig hajtott a’ külvárosok egyi
kébe. —

IV.
Itt 5. ’S Tiatott!

HUGO VICT.
A’ ház , hol a’ bérkocsi megállóit, igénytelen 

külsejével nem gyanittathatá azon gyöngyöt, melly 
Malleville gondolata szerint, keblében rejtetik. A’ 
keskeny sikátornak egyik szögletét képezé, ’s a ’ 
csöngetésre az ajtó egy asszony által felnyittatván— 
a’ marquis és az ősz belépének. Egy röyid csigalép
cső vezete fel az emeletbe, ’s szűk rostélyzatú fo
lyosón át egy terembe léptek. A’ terem bútorzata 
azonban megczáfolá a’ ház igénytelenségét, mert 
benne minden kényelmet látszék lehelni. A’ szoba 
bal részét egy , nehéz selyemmel mennyezett ágy 
ékité, mellynek függönyei lebocsátva csüggtek-

Az ősz karán fogá a’ marquist, kinek szemei
ben még folyvást a’ xeresi bor rózsaszíne csillogott, 
’s hevesen öleié magához őt, ki menyezet elébe 
lépett. A’ marquis mosolyát készülne üdvezleni, de 
az ősz szemeiben két könyü törött meg, mintha ha
lálát készülne üdvezleni. Ekkor a’ függönyzet egyik 
szárnyát hirtelen szétragadá, ’s egy halottban mu
tató meg a’ marquis reménylett mennyének romjait. 
’S halott a’ marquisné volt.

—Ha, ha, ha! bolond te ! . . .  riada fel Malle
ville; mi nem igy alkudtunk;... ’s közelebb hajlék 
a‘ halotthoz, ’s nőm volna itt ? . . .  hah ! ő halott!
• • • de nem! ő alszik , ’s békén és nyugodtan, mint 
szokott; ám az én keblem forr. . . .  elő Guidettával! 
's lerántá álarczát, melly alatt a’ bér heve párolgott. 
A  marquis türhetlen vala.

— Guidetta szent, ’s illetetleo marad kezeid 
szennyétől ; . . . .  riada az ősz ; ám e hölgy helyett, 
boszuló apa fogod h^lálálod csókolni.. . Tetszik-e?
“ ' ”----- ------...............................................................—>

. •. ’s lerántva álarczát, dőfé a’ merevűlt marquis 
keblébe kardját,— ’s Malleville földre bukott.

Azután elővevé a’ 3000 frankról szóló ívet, 
’s sz asztalra téve, miután a’ halott hideg homloká
ra , könyüi köztt olvasztá még egyszer csókjait—el
távozott. Az ősz Benedetto di Catalani volt; ’s az 
iv, mellyet a’ marquis el sem olvasva mámorában, 
szerződésnek hitt, 3000 frankig terje iő rendelkezés 
e’ marqisné temetésére.

Malleville marquis halála homályban maradt.
Február 4kén a' közönséges temetők egyikében 

egy halott ásaték sírjába; koporsóján rózsák és sza
lagok, ifjúsága megannyi jelei halványlanak. A* te
metés ékes és nagyszerű volt. S a’ halottban csak 
egy ősz, ’s egy barna hölgy siraták. Az ősz Bene
detto Catalani ’s a’ hölgy Giudetta volt.—

Beöthy Zszymottd.

Egyveleg.
Miss Pardoe Julia nevét olvasván, kiki tudandja 

hogy e’ lelkes nőszemély Angolhon magzata Szüle
tési ’s hazájabeli viszonyít mi sem adhatjuk bővebben 
elő, annyit azonban tudunk, hogy nevelését nagy- 
részint Párisban vette és francziául majd úgy ért ’s 
beszél, mint angolul. Kilencz nagy munkája tanúul 
szolgál éles és termékeny elméjének. Ezen ismeret 
után sovárgó elme hagyatá el vele azon szűk kört , 
mellyet szokás inkább mint természet jelelt ki az 
asszonyi nemnek. O látni akará a’ világot e’ kis és 
mégis nagy földet, mellyen az ember szerepe olly 
kevés évre terjed; melly elől a’ szemek olly hamar 
becsukódnak. P a r d o e  J u l i a  kisasszony egyi
ke a’ legjózanabb ’s l e g f ü r k é z ő b b  utazókuak* 
Figyelmét semmi nevezetesség nem kerüli ki, ’s min
dent följegyez magának így szaporodtak munKái olly 
sok kötetre, mellyeket itt névszerint felhozunk: 1) 
Lord Moscar of Horewald, történeti regény Hódító 
Vilmos idejéből, 4 kötetben, 8adrét, megjelent 
1826ban. 2) Traits and Traditions of Portugal,
két kötet, 2dik kiadás 1828. 3) Speculatio, beszély, 
3 köretben, 1829. 4) The Mardens of the Daven- 
trys , 3 köt. 8rét 1831. 5) The City of the Sultan, 
2dik kiadás, 3 köt. 1837. 6) The River and the 
Desart, 2 köt. 1838. 7) The Romance of the Ha
rem, 3 köt. 1839. 8) The beauthies of the Bospo
rus, 1 köt 4rétben, rajzokkal, 1839. 9) La Peste, 
Sorelli Guido’ versezete 3 könyvben, angolra fordít
va, 1S39 —Miss Pardoe már huzamosb idő óta ha
zánkban tartózkodik; meglátogató Pozsonyt ’s az or
szággyűlést , nemkülönben Nyítrát, a’ Vág völgyét, 
Trencsint, Selmecz- és Körmöczbányát, most pedig 
Buda-pesten tartózkodik, vizsgálatit folytatva ’s jegy
zeteit papirosra téve. Nem sokára tehát hazánk’ ’s fő
városunk méltányos rajzolatát várhatjuk tőle.
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S z e rd a  Hfov. 27dikéo % Jtlásodik félév.
i>al egy lyáíiykáliöz^

Leányka dalt!
Olly édes legyen : mind a’ me'z, 
Érzékeny: mint a’ síró lány,
A ’ férfi keblét hassa meg,
És könnyezzék a’ durva szív. 
Kedves leányka dalt!
Hangod báján elszenderűl 
A’ habozásba küszködő 
Lángzó szív érzeményivel,
És föltalálja édenét.

Szép a’ leány dala:
Mint a’ tavasz báj alkonya,
Vagy mint az éjfél csillaga,
Ezer gyönyört teremt elé,
És a’ bút messze űzi el.
Leányka dalt!
Szümet vidítja hangzatod 
Elelmerülök bájidon;
’S dalunk ha össze zengedes 
Hő szívünk egygyé olvadoz.

Nádudvari.

A’ königswarti hgi burgonyaiskolában 
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B á ró  Bercsényi P á l  ú r ’ , gödi burgotiyatermesztő iskolájában , az  1 8 3 9 -k i  
t e r m é s ’ s ü k e r é n e l i  36 burgonyafájbóli k i m u t a t á s a .
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Ä’ báró" bercsényi Pál ur által 1837dik évben hruncziuorszagbul szerzett burgonyája jnuk idei
n a g y s z e r ű  t e r m é s e .  '

E 1 ü 1 t e t e tjt
Minemüsége 

a’ földnek
K e z e 
l é s e

T e r m é s

J e g y z é s1 h o 1 ?
hány
mérő

vagylfe

hány
□

ölre

mérő
vagy

Ü>

hányszor 
térült-meg 

a’ mag ?

esik 
1600 

Q  ölre

Gödön, i .  szára
6 mérő 
felda

rabolva
768

kövér, trágyá
zott nedves 
kertiföld

egyszer laposra 
kapálva, kétszer 

feltöltve
156*

mérő 26 szór 339
mérő

Az V e* *:í®mi'ál a’ tavaszi 
jesőzések miatt keményebb voit 
!a’ föld , mint a 3<l. számnál , 
melly porhanyó* minemüségü ; ’s 
bar ez utóbbi föld nem olly kövér, 

j mint az 1. és 2d. számú, a’termés 
még is jóval nagyabb volt; mi 
airajmutat, hogy azon burgonja- 

’ fajnál , melly olly nagy gnmókat 
“képez, főleg szükséges , hogy a’ 
'föld olly porhanyó legyen , mi
szerint ez könnyen szét tolat
hassák a’ burgonya által.s

(ltto 2. szám
12mérő
felda

rabolva
1185 ugyanaz ugyanaz 235

mérő 20szor 235
mérő

dtto 3. szára
7 mérő 
felda
rabolva

800
jól trágyázott 
kertiföld, száraz 
te porhányubk az 
1. és 2d számúnál

ugyanaz 239
mérő 31szer j 478

mérő

Egyéb helyeken’ is meg voltak elégedve e’ burgonyaterméssel, mi majd egy későbbi tabellából ki fog 
tetszeni. Nem szükség egyébiránt említnünk, hogy olly mostoha burgonyatermő esztendőben, mint az idei, a’ 
fentebbi termés minden várakozást és reményt meghalad. God, november ókén 1839.

Cziriuk t\  inspector. Seydler V> kertész.

Zrínyi Ilona’ s ír ja  és tetemei;
úgy szinte T ö k ö l y  I m r e ’ végórái 

j  eltem ettetése.
A’ Jelenkor’ f. évi 56dik, ’s az Athenaeum’ f. 

félévi lOik számában közöltetek azon hir, miszerint 
Galatában Zrínyi Ilona' sírját ’s tetemeit egy kőini- 
ves megtalálta. E’ hir’ alaposságát Ungvári János 
úr a' Társalkodó’ idei 80ik számában „ellenmondó 
a latok“ czim alatt kétségbe igyekszik hozni. O u- 
gyanis Mikes Kelemen’ „ T ö r ö k o r s z á g i  l e v e 
l e  k“ czinúí munkájára, s ebben a’ 11 odik levélre 
hivatkozik, hol is következőket olvashatni: ,,A’ 
porta megengedvén , hogy titkon szegény Urunk’ tes
tét Konstantinápolyba vihessíík , egy nagy ládát csi
náltatván , a’ koporsót belezárattam, hajóra tétettem, 
’s egynéhány magammal 4én megindultam, 6án Kon
stantinápolyba érkezvén, a’ ládát, a1 kiben a’ ko
porsó volt, a’ jezsuitákhoz küldöttem; a’ koporsót 
kivévén belőle, felnyitották, hogy a’ testet meglás
sák ; sírt pedig azon a’ helyen ástak , hová temették 
volt az Urunk’ anyját. A’ kinek is csak koponyáját 
találták meg, és a’ fia koporsójába zárták ’s együtt 
eltemették.“ Mikesnek ezen állitásábul tehát az vi- 
láglik k i, hogy Zrínyi Ilona Konstantinápolyban te
mettetek el azon helyen, hővé később fiának Ildik 
Rákóczy Ferencznek tetemei lakarittattak. De ezen 
adatnak ismét ellenmond, ’s az Atbenaeum* s Jelen
kor' említett számai mellett szól egy a’kezemnéllevő kéz- 
irati másolat, mellyben a’ kérdéses tárgy’ fölvilágositá- 
sára szükségesnek láttam következőket kiemelni:„l 702 
A melly fővezér a’ német’ kedvéért ide relegált bennün
ket , hogy másképpen urunknak ő nagyságának com- 
placeáljon, úgy adván fel az ideküldetéskor a’ csá
szárnak a’ dolgot, hogy ő nagyságának magának

volt kedve ahoz, hogy Konstantinápolyba ne lak
jék : hogy közel Nicodemiához mulatságra való alkal
matossága is legyen, a’ császárnak nevével 5 erszény 
pénzt parancsolt adatni, mellyel megvétethesse, — 
mind magának azonban, mindped g nekünk bojárok
nak (igy neveznek bennünket egynehányan a’ törö
kök usque ad finem vita«) a’ császárnak udvarában 
járni szokott praebendák felölj confirmatiót küldvén. 
És igy Nicodemiánál beljebb Ázsiában , Bithyniában 
a’ tenger’ végén túl 2 órányi földön , az Illyés pró
féta’ hegye alatt, a’ virágok’ mezején , azon pénz
nek egy részén vette meg ő nagysága egy Bostandsi 
Mustafa agától ezt a’ virág cziíliket, vagy majorhá- 
za t , mellyben most lakunk, az ő szép virággal be
borult mezejével, a’ közel való havasokrul lejövő 
gyönyörűséges, hüves pisztrángos patakjaival, szép 
bő hideg forrásival, sok szép gyümölcsös árnyékos 
sííríífáival, ’s minden életre való alkalmatosságival 
’s azzal a’ pusztavárral, melly egy hegyen a’ cziflik 
felett van, valami ruderáival. Ezt vette be elébb a’ 
török ; álgyukat itt öntetett,—ebből vette be a’ Nicode- 
miát is.— Ez a’ virág-cziflik a’ méltóságos Zrínyi 
Ilona fejdelem-asszonynak ezen bujdosásában, kivált 
a’ jó vízért, igen kedves lakóhelye volt ; a’ mint
hogy 1703ban halálra betegedvén, a’ Phtysis és 
Pleuritis rajta erőt vévén 23 napokig tartott kínlódá
sa után 18 febr. délben 12 órakor szép csendesen 
e’ világból kimulék. Megmenekedtél istenfélő, ke
gyes , tisztaéletű , jó erkölcsű , sok boldogtalansá- 
gidat férfi szívvel meggyőző, ’s annyi gyötrelmidet 
békeséges tűréssel szenvedő jeles fejedelemasszony , 
nékem édes jó kegyelmes asszonyom e’ rossz világtól 
és bizony a’ mennyit e’ világon szenvedtél, soha több 
purgatoriumba nem mentél. Leszakasztá a’ halál a’ vi-
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rágok mezejéről ezt a’ legnemesebbik világot, ki mel
lett papja heh ett én voltam ezen halálos betegségében, 
és bizony semmit el nem mulattam, valamit az én Is
tenem szent lelkének vezérlésével, lelkejaváia ’s vi
gasztalására elkövethettem,éjjel nappal sokat imádkoz
tát v ári lelkét, a’ mi üdvezitő Jézus Krisztusunkban any* 
nyira megbátoritottam, hogy nyilván ’s nagyon mon
dotta, hogy semmit immár nem fél az ördögtől, sem 
kárhozattól, ’s már semmit nem gondol e’ világgal is ; 
kért is engemer, hogy már se magam ne imádkozzam, 
se őt ne imádkoztassam azért, hogy ő meggyógyuljon, 
mert már ő az ő hitének kezeivel megfogta az ő üdve- 
zitőjét, a’ Jézus Krisztust hadd ne bocsássa el, hogy 
minél hamarébb mehessen hozzája. Erre nézve egyné
hányszor reszkető kezeit fölemelvén, deákul mondotta 
előttem : Domine! in manus tuas commendo spiritumme- 
um; ’s végső szava is e’volt: Veni sancteSpiritus!—Ha
lála előtt ötöd vagy hatod nappal könnyebségét látván, 
mondottam : miért nem teszen valami dispositiót? hiszen 
azzal hamarább nem hal meg ; de ha életében megmu
tatta nagy nemes bátorságát, mutassa meg, ha meg kell 
is halni, halálában is ne hagyja el magát, hanem erő - 
sitse meg. Akkor édesfiját méltóságosRákóczyFerencz 
fejedelmet eszébe juttatván (kinek rabságból való meg
szabadulásával nem kevéssé vigasztalódott meg az előtt 
félesztendővel) kérdést tévén arról is, ha meghal, hová 
kell temetni ? és micsoda köntösben ? megköszönvén 
nékem ezen dolgot, nevezetesen legálá némelly alkal
matosságait édes fiának Rákóczy fejdelem ő nagyságá
nak — rólam, ’s némelly becsületes szolgáiról sem 
felejtkezett e l ,—temetésének helyéről ’s öltözetéről 
is említést tőn, mellyeket Uten engedvén különös Írás
ban teszek le , és a’ mint meghagyta szóval is referá
lok méltóságos fejedelem ő nagyságának. — Azután 
elnehezedvén, csak hamar a’ mint urunk ő nagy
sága azon házban feküdt egy ágyban, én szegénynek 
az ágya előtt ülvén szemeit reám vetvén , kezét a’ nya
kamra tévé, fülemet épen a’ szájához húzta(nem szólhat
ván nagyon) a’ mint igen lassan szólhatot mondá: köve
tem az én édes Uramat, ha mit én vétettem ő kegyel
mének , én ő kegyelméhez igaz voltam, másokat is 
követek kicsinytől fogva nagyokig, nékem megbo
csássanak , én is mindeneknek megbocsátok. Azután 
harmadnappal tőlem is nevetesen elbúcsuzék, fejemet 
magához öleié , megcsókolván mindkét orczámat mon
dá : az én Istenem áldja meg Kegyelmedet én hoz
zám való jó voltáért, igaz hűségéért, ’s szolgálatá
ért , én Kegyelmednek ez életben meg nem jutal
mazhattam , hanem jutalmazza meg az isten.! — O 
azért szegény ISdik febr. vasárnap délben meghal
ván, ’s 20dikán koporsóba tévén, Nicodemiába vitet
vén, és ott 8va Mart. hajóra tévén, és vele lOma 
Mart. Galatába érkezvén, ugyan azon napnak estvéjén 
a’ g a l a t a i  j e z s u i t á k  k i s e b b i k  t e m p l o 

m á b a n  pompás solemnitással eltemettetven , (még 
életében leltemre köté eltemettetését ő nagysága, 
de urunk ő nagysága is reám bízta, minthogy beteg 
lévén Nicodemiában maradott volt) $ fehér márvány- 
köbül szép monumentumot erigahattam, ’s egyiket 
a’ sírja főbbe, mellyen a’ czitnere vagyon, ’s alatta 
illyen írás: ,Donee resurgat4 másik a’ sírja felett a’ 
kőfalba téve , mellyen öreg (nagy) arany betűkkel ily- 
lyen irás vagyon:

„Hic reqviescit ab Heroicis laboribus Virilis 
animi mulier, sexus su i, ac seculi gloria Celsissi- 
ma Domina Helena Zerinia, Zeriniae atque Frange- 
paniae gentis decus ultimum, Tökölyii Principis u- 
xor, ohm Rákoc/yi, ufroqve digna coniuge, Magnis 
apud Croafas Transylvanos Hungaros Siculos inclyta 
titulis b actis ingentibus to o in őrbe clarior, Varios 
aequa mente fortunae casus experta, par prosperis 
maior adversis , Cumulatis Christiana pietate , beili- 
cis laudibus , Fortém domino reddidit animam, Mor
tem’eluctata in suo Florum campo ad Nicodemien- 
sem Bythiniae sinum. Ao Salutis 1703 Aetatis 60. 
die 18va Februarii. Requiescat in pace. Amen.“

A’férfi ki ezeket emlékezetben hag ,ta — mennyi
re a’ kijegyzett sorokbul következtethetni: a’ honábul 
kiköltözött fejdelmi pár’udvari embereihez tartozék, sőt 
ha kéziratunk czimlapjának hitelt adhatni: tiioknoka 
volt. A’ czimlapon e’ sorok állanak: „VI a g y a r  
é s  l E r d é l y o r s z á g i  b u j d o s ó  f e j d e l e m  
| K é s m á r k i  T ö k ö l y i  I m r e  S e c r e t a r ' t u s á 
n a k  K o m á r o m i  J á n o s n a k  T ö r ö k o r s z á g i  
d i á r i u m j a ,  ’s e xp e r ie n t i ái.“ — De honnan 
bizonyul be, hogy Tökölynek volt illy nevű tjtok- 
noka? E’ kérdés’ következésiben nem tartom fölös
legnek azon nehány sort kijegyezni, mellyek szinte 
a’ kéziratnak czimlapján följegyezvék : „Hioce Ko
máromi sub motibus Rákoczianis ex Turcia egressus, 
collotam sibi accepit possessionem Ásguth a Ráko- 
czio, ibidemque sub peste anno 1711 öblít.“ — Kár, 
hogy e’ sorok minden históriai kútfő’ idézése nél
kül állnak itt, különben az irománynak hitelt szerez
hetnének.

( Folytatása következik.^)

R o b e s p ie r r e  1 7 9 I b e n  máju.%* SOfcán,
CVege0

Ama’ törvényhozó, ki a’ halált, ’s kínzó bün
tetéseket elébe teszi azon szelidebb eszközöknek, 
mellyek hatalmában állanak, megsérti a’ nyilvános 
gyöngéd érzetet, tompítja a’ kormánya alatt levő nép’ 
erkölcsi érzetét; ’s hasonlít azon oskolamesterhez , 
ki az iszonyatos büntetések’ gyakori használata ál
tal elvadítja növendéke’ szellemét, ’s lealacsonyítja 
azt; szóval visszaél a’ kormány rugóival, ’s gyen
gíti azokat, midőn őket erősebben felhúzni igyekszik.
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A’ törvényhozó, ki ezen büntetéseket behozza, 

lemond azon üdvös elvről, hogy a’ vétségek akadá
lyozására leghathatósb eszköz abban áll, ha a’ bün
tetés, a’ különféle szenvedélyek’ mellyek a’ bűnt 
szülték, ’s mellyek úgyszólván magok büntessék 
magokat, lelkületéhez méretik. O összezavar min
den eszm éket, lerombol minden tekintetet, ’s nyíltan 
ellenszegül a’büntető törvény’ czéljának.

Szükséges, mondjátok, a' halálos büntetés ? ha 
ez áll, miért nélkülözheté olly sok nemzet ? milly kü
lönös eset által voltak e* népek legbölcsebbek, leg
boldogabbak , legszabadabbak ? Ha a’ halálos bünte
tés legalkalmasabb nagy vétségek megakadályozásá
ra, úgy azon népeknél, hol életben van, legritkábbak
nak kellene lenniök. De épen az ellenkezőt ta
pasztaljuk. Tekintsetek Japanra. Az erőszakos ki
végzések sehol nem olly gyakoriak, ’s a’ vétségek 
sehol nem olly irtózatosak, mint ott. Mondhatnék, hogy 
a’ japániak barbár törvényeikkel, mellyek lealacso
nyítják , ’s fölingerlik őket, versengenek a’ vadság’ 
babérjáért. Görögország’ köztársaságai, hol a’ bün
tetések mérsékeltek, hol a’halálos büntetés szerfelett rit
ka, vagy egészen ismérctlen volt, több bűnt, ’s kevesebb 
rényt szültek-e, mint a’ vértörvények áltál kormány
zott statusok ? Hiszitek , hogy Róma több gaztettel 
mocskoltatok, midőn dicsőségének fénykorában, a’ 
Porcia törvény a’ királyok ’s decemvirektől behozott 
szigorú büntetéseket megsemmisité; mint Sylla, ki 
azokat újra életbe hozta , ’s a’ császárok alatt, kik 
szigorúságukat egészen becstelen zsarnokságukhoz 
méltó lépcsőig fokoztatták ? Összedőlt az orosz biro
dalom? mióta uralkodója a’ halálos büntetést egészen 
eltörölte! ?

Halljátok az igazság’ ’s ész’ szavait, ezek szó
lanák hozzánk, hogy emberi ítélet soha sem biztos 
eléggé, felhatalmazni a’ társaságot ember’ megöle- 
tésére, ki gyarló embertársaitól ítéltetett el. Alkos
satok legtökéletesebb törvénykezési rendszert, ha 
legbecsületesebb ’s felvilágosultabb bírákra talál
nátok, még akkor is maradna helye a’hibának ’s elő
ítéleteknek. Minek mondatok le az eszközről ítéle
teiteket ismét jókká tehetni ? Minek kárhoztatjátok 
magatokat tehetlenségre, a’ lenyomott ártatlanságnak 
segédkezet nyújtani? Mit használ azon gyümölcste
án  sajnálkozás, ezen ámitó (illusorius) elégtétel, 
mellyet egy múlandó árnyékra ruháztok? Ezek szo
morú tanújelei büntető törvényeitek’ barbár vakme
rőségének.

Elrabolni egy embertől azon lehetőséget, hogy 
ocsmány tettéért bünbánat, vagy erkölcsös cseleke
detek által engesztelje meg polgártásait, tőle kö- 
nyörületlenül minden megtérést a’ rényhez, ’s ön be
cs léshez elzárni, őt amúgy gyorsan, úgyszólván 
megfertőztetve még vétkének eleven foltjaitól, sírba

dönteni, előttem legborzasztóbb mestermive a’ ke
gyetlenségnek.

A’ törvényhozó’ első kötelessége, a’ nyilvános 
erkölcsöket mi vélni, ’s föntartani. Ezek a’ szabad
ság’ ’s minden társas boldogság’ forrásai. Ha ezen 
közönséges, ’s lényeges czéltól, egy különösnek el
érése végett eltér, legvastagabb ’s gyászosabb hibát 
követ el.

A ’ törvény tehát népek’ számára örökké legtisz
tább példánya legyen az igazságnak, ’s okosságnak. 
Ha a’ törvények ezen hatalmas szigorúság, ’s mér
sékelt nyugalom helyett, mellyeknek őket bélyegezni 
kell, haragot ’s bosszút tüntetnek elő , ha általok 
becses embervér foly, mellyet megkimélniök kell vala, 
kiontására nem voltak jogosítva, ’s ha a’ néppel 
borzasztó jeleneteket, ’s kínoktól elnémított holtte
temeket láttatnak; szétdúlják a’ polgárok sziveiben 
az igaz ’s igaztalan eszméit, ’s a’ társaság’ keblében 
vad előítéletek’ csiráit,—mellyek újakat szülnek,— 
szórnak el. Az ember nem olly szent tárgy többé, 
és sokkal csekélyebb eszménk van önméltóságunk
ról , ha a" közhatalom éltünkkel játékot űz. A’ gyil
kos’ képzete sokkal kevesebb réműlést szül, ha an
nak maga a’ törvény látatja néző példáját 5 a’ vétség- 
tüli iszony megkisebbedik, ha azt csak uj vétség
gel büntethetni meg. Őrizkedjetek a’ büntetések’ cse
lekvőségét a’ szigorúság túlságával sokasítani. A z 
előbbeni, az utóbbinak épen ellenkezője. A ’ sze
líd törvényeknek minden kedvező, ellenben összeskü- 
szik minden a’ szörnyek ellen.

Észrevétetett: hogy szabad nemzeteknél a’ vét
ségek ritkábbak , s a’ büntető törvények szelideb- 
bek : mindezen eszmék összetartanak. A’ szabad nem
zetek azok , mellyeknél az ember’ jogai méltányol- 
vák, következőleg a’ törvények igazságosak. Min
denütt, hol az emberiség, a’ szigorúság’ túlságával 
megsértetik, tanujele annak , hogy ott az emberi 
méltóság nem ismértetik, ’s hogy a’ polgárnak nincs 
meg a’ méltósága; tanujele, hogy a’ törvényhozó nem 
egyéb zsarnoknál, ki rabszolgákon uralkodik, ’s 
kiket önkényesen könyörület nélkül fényit. Én ezek
nél fogva indítványozom; a’ halálos büntetés’ el
törlését. GabámjL

Egyveleg.
A’ közép-frankoniai kormány szigorú tilalmat 

bocsátott ki közelebb a’ rézcsapoknak bor, sör és 
eczet' folyatására használata körül, minthogy azok
ba zöldelő vegyül ’s igy az emberi egészség kön
nyen veszélyeztethetik.

Bizonyos Cultiot nem rég ismét léghajózati 
próbát tőn Párisban, de igen kedvezőtlen sükerrel; 
a’ léggolyó már Courbevoienál földre bocsátkozék‘
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philippi bensziilöttek.

Minden, valamennyire kiterjedt philippi szigeten, 
mellyek’ számát mintegy 1200, ’s kiterjedésüket 
3650 O  mértföldre tehetni; nevezetesen Luzon szi
geten hegyek léteznek , mellyek a’ nép’ egy részét, 
a’ másiktól elválasztják, ’s egyszersmind egymással*! 
összekeveredhctését gátolják. A ’ fekete faj, melynek 
némelly maradványai, a' szigetek’ majd mindegyi
kén még léteznek, mindenütt ugyanaz; ’s testal
kata, arczkifejezése, szokásai és nyelve szembe- 
szököieg hasonlítanak. A férfiak négy láb, ’s ne* 
hány hüvelyk , a’ nők alig négy lábnyi magasak; 
tagjaik erőtlenek 's roszúl alkotvák; a' karok ’s láb
szárak soványak, ellenben a’ térdek ’s könyökök 
vastagok, 's kiállók; a’ lábikra vékony s emelke
dett , általában idegrendszerük rosszul van kifejlőd
ve. Mellük meglehetős szélességű , fejők nagy, haj
zatuk göndör, de mégsem annyira, mint az afrikabe- 
lieké, bőrük sem olly fekete, barnább mégis, mint 
a’ szigetek’ többi lakóié, ’s föstetlen. Szemeik szé
pek, szájuk, noha nagy, ment mégis a’ vastag né>* 
ger ajkaktól. Orruk rövid, ’s igen mérsékelten la
pos, ’s járomcsontjaik nem nagyon kiállók. Arczuk 
gömbölyű, ’s félénk kifejezésü, ’s ez közönségesen 
uralkodó jellemvonásuk Műszorgalmuk nincsen, guny- 
hóik rosszul épül vék, s alig védik őket az eső el
len: a’ kóbor nemzetek’ minden ismértető jeleit vise
lik , leginkább vadászat, ’s az erdőkben szedett gyö
kerek ’s gyümölcsökből élnek $ csak néhol vetnek 
kevés dohányt, de semmi esetre nem annyit, meny
nyire szükségök van.

A’ philippi szigetek’ több tartományaiban, a’ la
kosok’ ezen fajjali hasonlatossága annyival szembe- 
szökőbb, mennyivel kevesebb alkalmuk lehetett a’ 
többi fajokkal össze elegyülni. De ha ez megtörtént, 
hatása a' jellem, testalkat, szokások és erkölcsökre 
szemmel látható. Lüzon’ éjszaki lakói, például, ma - 
gasabbak, erősebbek, kevésbbé barnák, és tunyák, 
mint ugyan e’ sziget’(többi résziben, ’s a’ többi szige
teken lakóké. Ez onnét magyarázható, hogy Formosából 
chinaiak -jöttek be, *s a’ benszülöttekkel össze ke
veredtek. A’ sziget déli részének lakói hasonlítanak 
leginkább a* matái népekhez, ezek alacsonyabbak, 
mint az éjszakiak, inkább szeretik a’ kereskedést, halá
szatot, utazást, ’s inkább tesznek távolabb veszélyes ha
józásokat. Beljebb kisebbek, barnábbak, ’s kevésbbé 
fürgék a’ lakosok, ’s baeonlitanak minden tekintet
ben a’ benszülöttekhez, kik még legtöbb szigeteken, 
leginkább a’ járhatlan helységekben, hová őket kö
vetni nem igen lehet, feltalálhatók»

Az európaiak erőszakos benyomulása nélkül, 
ezen faj a’ chinaiak, malájok ’s más népekkeli bé
kés összeelegyités által, alkalmasint elenyészet vol
na , de nem mindenütt használtattak olly szelíd esz
közök , mellyekkel a’ fél muhamedán szigeten a’ ba
rátok éltek ; ezen faj nem üldöztetett ugyan közvet
len , de szoros fiscusi korlátok közé szorittatott, pél
dául, a’ dohány termesztés, mellyel a’ spanyol kor
mány egyedáruskodik, el van tőle tiltva. Mennyire 
hasonlítanak ezen néptajók egymáshoz , tanúsítja ez 
eset: 1828ban bizonyos utazó elfogatott a’ mindanoi 
muhamedánok álta l, ennek sikerült a’ megszökés, 
keresztül utazta a’ keleti partokat’ *s itt egészen ter
mészeti állapotban talált népeket, mellyek tökélete
sen hasonlítottak a’ carolinaiakhoz, ’s tulajdon ca- 
rolinaiakat is , kiket szélvész űzött ide, ’s végre kis
ded feketéket kik falvakban laktak, ’s ama’ két tör
zsökkel jó egyetértésben voltak.

Ezekből következtethetni, hogy ezen feketék 
— óceáni negriták,- eredeti vagy legalább legrégibb 
ismért lakói e’ szigeteknek. Az is felette valószínű, 
hogy azon nyelv, mellytől minden e’ szigeteken di
vatozó szólásmódok eltérnek, mellyet eredetileg e* 
kisded feketék beszéltek, a’ bevándorlottak nyelveik 
által, kik a’ benszülöttekkel összeelegyedtek, lasr* 
sankint módosíttatott. Több szavak értelme a’ sundi 
szorostól egész a’ Hajós szigetekig tehát 1500 mért- 
földnyire ugyanaz, megjegyzésre méltó, hogy ám
bár a’ feketék nyelve minden tartományban változik, 
még sem hasonlít az indusokéhoz. A’ manillai feke
ték , a’ legtávolabb vidékekről jött feketékkel is, no
ha némellyekben eltérő szólásmóddal az övéktől, 
megértik egymást.

Németből. Gabányi.

Zrínyi Ilona' s ír ja  és tetem ei; 
úgy  szinte T ö k ö l y  I m r e ’ végóral 

1  eltem ettetése.
(F olytulás )

De mind e’ mellett is K o m á r o m i n k  nem 
marad költött személy, ’s kéziratunk nem Stilfrid ’s 
Brunszvik-féle krónika, mert csak ugyan találunk 
róluk hiteles históriai adatot,—nevezetesen Veszprémi 
Istvánnak illy czimű munkájában: „Succincta medi- 
corum Hungáriáé et Transilvaniae biographia; a* 
második darabban, a’ 114 lapon egy csillag alatti jegy
zésben ezt olvashatni: „Comaromiorum gens haec 
quum in amplissimas diffusa sit ramos in Hungária ,  
aliis definiendum committimus cuius ? an limes 
potissimum sit prosapiae J o a n n e s  file Komáro
mi, qvi exulantis comitis Emerici Tökölyi lateribus,



( no >
cams indivulsus fait conscribendarum magister episto- 
iarum, ita firmiter se se adglutinavit, ut non nisi 
mors turbatoris pacis publicae eum inde avulserit,— 
et in pátriám e Turcorum dominio redire coegerit fa- 
mosissimo aeque seditionum auctori Francisco Ráko- 
czio eadem qaae victrico servitia praestiturus: ablioc 
mox ille perbenigne exceptus, et in comitatu Saa- 
rossiensi praedio Csetfalvensi liberaliter donatus an
no 1710 peste correptus interiit. Ob id saltern ho- 
minem hunc a nobis in istam tabellám relatum, quod 
„Diarium fatorum actae vitae“  in collectione manu- 
scriptorum Székelyiáni in hunc usque diem ab interi- 
tu adservatum reliquerit, exquo qui históriáé patriae 
amantissimi sunt, temerarios duum virorum factioso- 
rum ausus , et iniqva consilia fideliter consignata 
jnagna ex parte haurire poterunt.44 Itt tehát világosan 
mondatik, hogy Tökölynek volt Komáromi János ne
vű titoknoka, ’s ennek irományai, „Diarium fatorum 
actae vitae44 czim alatti maiglan is (1776) a’ Sze- 
kelyi-féle kéziratok’ gyűjteményében tartatnak. A’ 
közelebbi jegyzésnek végső sorai azonban kevésbé 
illeszthetők a’ kezemnél levő kéziratra , mert ezen 8 
ivre terjedő irományban csak úti jegyzetek, (1697. 
8dik October— 1 705 sept. 13) törökföld , és néprajzok 
foglaltatnak , ’s igy a’ honi történeteket kedvelőkkel 
csak Zrínyi Iloua , és Tököly Imre’ körülményesen 
lerajzolt beteg ágyát, halálát, és eltemettetését lát
tatja. De ezen egyszerű észrevételem ne látássá azt, 
mintha én Veszpréminek nagybecsű jegyzését kétség
be akarnám vonni, ’s csak a’ kezemnél levő kézirati má
solatát akarnám kizárólag Komáromitól eredettnek ál 
lítani, mert vájjon ama' Székelyiféle gyűjteményben
— ki tudja nincs-e Veszprémi által érdeklett dolgo
kat tárgyazó , ’s más nemű kézirat is Komáromitól ?
— Lehet igen is. — Tekintsünk csak vissza a’ fejde- 
delemnő’ halálát tá gyazó sorokra, ott meglátjuk, 
mikép tesz ígéretet a* hű troknok: „Temetésének 
helyéről, s öltözetéről is — úgymond Komáromi—em
lítést tőn (Zrínyi Ilona), mellyeket isten engedvén külö
nös Írásban teszek ie*c— *s ki meri tagadni, hogy sza
vát a’ hű titoknok megtartotta, s ki állítani, hogy a’ 
megigértetett iromány maiglan is (lS39)nem volna meg 
a’ Székelyi féle gyűjteményben ? Es vajha megvolna !— 
ekkor mind az Athenaeumban érdekle tt díszes és fényes 
öltözet ’s korona , mind pedig a’ Jeleoknrban hiresztelt 
dominieana apácza öltözet tisztába hozathatnék, ’s Ung
vári úrnak,Alellvik tehát igaz ?’4kérdésére határozottan 
felelhetnénk e’ részben. De ámbár a’ fejdelemnenek 
halotti öhözetéről b zonyost nem mondhatok is, mindaz- 
álial kéziratunk után — mellynek hitelességét, mennyire 
szűk körülményeim engedék, kivíhattam—bátran me
rem állítani, hogy Zrínyi Ilona nem Konstantinápolyban
— mint Mikes Kelemen akarja—hanem Galatában, „a’ 
g a l a t a i  j é z u s i t á k  k i s e b b i k t e m p l o m á b a n ,

temettetetl e l, —annyival inkább, mivel Pálma Ferencz 
is ,Notitia rerum hungaricarum4 czimü munkájában, a’ 
második kiadás’ 3dik része 342dik lapján ezeketjegyz 
meg :--------- „Praecesserat iám antevirum coniux He
lena Zcinia XII. calendas Mártii anno superiore sublata, 
c o n d i t a q v e  G a l a t a e  a p u d PP. So c i e ta t i s 
J e  su .“ — E’képen próbáltam a’ kérdéses dologra né- 
melly fölvilágosító sugárokat deríteni, de megérdem
li az érdekes históriai tárgy, hogy a’ kiktől telik, bő
vebben is tisztára hozassák

Nem tartom pedig helytelennek a’ nagy fejede
lemnő’ tetemei fölött férjéről Tökölyről is megemlé
kezni. De nem czélom az fí viszontagságteljes élet
rajzába bocsátkozni, mert korkönyveink eléggé bő
ven ismertetik velünk—bár különböző nézetek sze
rint— a’ férfit; egyedül csak haldokló agyához, ’s 
onnét sírjához, akarom vezetni a’ türelmes olvasót. 
Legyen kalauzunk a’ kezemnél levő kézirat’ követ
kező kivonata:

„Mi ezek alatt Ázsiában, mint a’ káposztás 
kertben a’ nyulak, úgy füleltünk; de a’ jó Isten ben
nünket az Imperiumnak illyen nagy felháborodásában 
is megó almazott, úgy hogy nekünk senki is semmit 
nem ártott, még csak nem is szólott: dksöség le
gyen a’ nagy Istennek érette. — Én azonban a’ rette
netes forró melegek miatt igen elbetegedvén, s töb
bire majd két esztendeig sínylődvén , midőn a’ többi 
között Urunk ő nagysága látogatásomra hozatta Vol
na székiben magit, és vigasztalt ’s bátorított volna, 
mondottam: Isten megáldja érette; én már a’ halál
ra elkészültem, Istenemmel ’s lelkem’ ismeretével 
megbékéltem; magamat egészen, s az édes árva 
fiamat Istennek ajánlottam; várom csendesen a’ bol
dog órát, ’s e’ világiul való megválásomat. De ké
rem én is alázatosan ő Nagyságát, készítse ő magát a’ 
halálhoz; mert a’mint ő Nagyságán megismértem, ő 
Nagysága is nem sokára meghal, tegyen testamentomot, 
mert ha indisposite hal meg, ezek a’ reménytelenség
ben levő boldogtalan szolgák egymást összevágják javai’ 
kapkodása’ alkalmatosságával; mellyet a’török észreve- 
vén, mind gályákra küldi őket, ’s hazájokbanem ver
gődhetnek. A’mi becsesebb javai vágynak, pecsét alatt 
küldje titkon a’ franczia oratorhoz, ott secure megállhat 
min den, és ha Isten’ rendeléséből meg talál is halni,tes- 
tainentomának fidelis executoraleszen; ha pedig élete 
t >vábbra terjed, könnyű lesz tőle visszahozatni,—az
zal hamarébb meg nem hal; mert egyébaránt is az a’ 
lélek boldog, melly elkészíti magát a’minden órán le
hető megoszláshoz. O szegény, nagy szemeit rám me
resztvén, ésa’ dolgot tréfának nem vevén el vii ette ma
gát szállására, ’s mentest bezárkózván a’ testamentom- 
hoz fogott j más nap el is végezte, ’s bepecsételvén , 
mind azt, mind féltőbb javait a’ franczia oratorhoz kül
dötte. Azonban szemlátomást a’ száraz betegségbe vagy
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hectica febrisbe esvén, mind inkább fogy van ’s elszá
radván,midőn (izcdnnp múlva elnehezedni kezdett volna, 
13a septembris anni 1*705 éjfélkor futva jön egyik inasa 
a’ szállásomra, s zörget erősen az ajtón ; kérdem: „ki 
vagy?**nevét megmondván, monda:,Urunkőngságahi
vatja Kegyelmedet* s én mondók: „miért nem hagytok 
bekét, látjátok, milly nyomorult vagyok, hadd nyugod
jam“ — Ö monda : ,bizony igen nehezen van ő nagysá
ga ; Kegyelmedet sietve hivatja.* A zonban más is siet
ve superveniált, hasonló sietséggel. Én csakhamar na
drágot vonván, az ingre mentét vevén fel, le menék 
fí agyságához. Köszönök, ’s becsülettel fogadta;— 
látám, hogy ábrázata igen megváltozott, szemei is 
nem egyenesen járnak, ’s mentest megismertem, hogy 
itt az utolsó órája. A’ mint előtte állok, ő az ágy
ban fent ülvén, mond az inasoknak : „tegyétek kö- 
zelébb ágyamhoz a’ széket.“ Az inasok a’ veresbár
sony virágos-széket ágya elébe tevék , ’s* ő monda : 
„jójön közelébb Kegyelmed — intvén kezeivel is—ül
jön le Kegyelmed'4 közel ültetvén maga élőit, úgy 
hogy térdeim az ágyát érték,—egyideig csak nézett 
reám ’s hallgatott. Ekkor elibe kérvén az asztalán 
állni szokott ezüst kis kalamáris ládácskát, felnyitja, 
’s egy az előtt harmadnappal irt ’s bepecsételt, de 
titulus nélkül való levelet kivéve belőle ’s mondát 
A gyertyát tartsátok közelébb.“ —Nagy öreg viasz
gyertya volt, ’s ól égett, ’s még is monda: „micso 
da rósz égő gy< rtya ez ? nem látok nála ; elég viasz* 
gyertya van, gyújtsatok mást is“ és vévé a’ meg
mondott levelet, ’s pennáját a’ tintába mártván, azt 
akarja vala a’ levélre Írni titulus helyett, hogy : hol
tom után szakaszsza fel Komáromi uram ő Kegyeim«'; 
a’ kezei már reszketvén ezt irta: „ h o l t o m  u t án  
K o m á r o m i  e ’ l e v e l e t , — . . . . “ ’s nézvén egy 
kévéssé az Írását, maga kivevé az ezüst porzóját, 
megporzá, ’s a’ dátumot, diest, annust is kiírta, 
’s a’ nevét is subseribálta , azután maga-megh >jtá- 
sával reverentziát tevén a’ levelet kezembe adá ; de 
semmit felőle nem szólott, csak nézett reám. Én lát
ván , hogy hoka után való dolog, a’ levelet csak él
té vém. Azonban mondók: Látom Ngságod rosszul 
van, noha én is rosszul vagyok, de nem szánom 
fáradságomat, ha Nagyságod akarja, könyörögjünk ; 
—Ő monda: „Kegyelmed jó akaratja“ — A’.mint 
Isten tudnom adta, imádkoztattam, ’s velem az i* 
mádságot botlás nélkül elmondta;—azután sok szent- 
írásbeli lelki vigasztalásokat ’s bátorításokat mondván 
előtte.—Kevéssé nyugodván mondók: ha Nagyságod 
kegyelmessége , még egyszer imádkozzunk;—akkor 
is monda: „a’ Kegyelmed’ jó akaratja.44—Azonban 
hogy a’ devotióra annál inkább provocáljam, az ágya 
mellett térdre esvén, haldokló embert illető szép 
imádságot mondván előtte, ő is szegény velem bot
lás nélkül elmondván, mondám: ,Nyugodjék Nagy

ságod egy kévéssé.4 A ’ mint az ágyban ülő formán 
volt, fejét egy kevéssé a’ falfelé fordítván, én az 
ágya elől az asztalhoz menék , ’s a’ franczia ora- 
tornak egy levelet kezdek írni, hogy : a’ fejedelem 
igen rosszul vagyon, nem hiszen» sokáig vigye, Is
tenért kérem, ha valaha, in hoc casu patrocináljon, 
mert bizony tartok , hogy a’ törökök róla sokat ma
radni vélvén elénk garázdálkodnak. Eddig Írván a’ 
levelet, kérdém az inasoktul : hogy vagyon ? mon
dának : ,csendesen.4 — En oda menek hallgatván a’ le
heletre , ’s nem érezvén momdám: vegyétek le a’ 
tükört; mellyet a’ szájához tartván, hát már hire sincs 
a’ leheletnek — mondók: jó barátim! e’ szegény meg
holt— terítsétek le a’ szőnyeget a’ földre, — az ágy- 
ról vegyétek le , ’s mosogassátok meg4; azután fe
kete köntösét félretevén adattam rá tisztességes feje
delmi ruhát: testszin-nadrágot, habos narancssz'n 
tafota pánczélinget, szép széles aranycsipke a’ ke
rületein, ’s testszin-nyusztos süveget a’ fejéhez, ’s 
harmadnápra koporsóba tettük;— halálát Ötöd-napig 
a’ törököktül eltitkoltuk , mig postán a’ franczia o- 
ratort tudósítottuk, a’ ki is mentest cancellariusát 
küldé oda egy kipás-jancsárral, hogy valami alkal
matlanság ne essék. Azután a török császárt sup- 
plicaltuk, hogy a’ mint testamentomában meghagy
ta , engedné meg Erdélybe, vagy Magyarországba 
vitetni testét az eltemettetésre ; de csak az lett a’ vá
lasz: A ’ hol megholt, ott temettessék el.—Én aztán 
a’ Nicodemiaban levő vezérnek, (ki azelőtt fővezér 
volt, a’ császárral egytestvér a’ felesége, de de- 
grafáltatván , exiüumba oda küldetett; a’ fejedelem
nek az rt igen jó embere volt) reménykedtem, hogy 
engedje meg, hogy temetni Nicodemiába vihessük, 
mert ott az Illyés' hegye alatt igen rósz helye lesz ; 
a’ tolvajok kiássák a’ testét, a’ kuvaszok is, farka
sok isszéllyelhordják a’ testét. — ’S megengedte, .csak 
hogy, úgymond , ne hozzátok által a’ városon, a” 
tesiet ne lássák a’ törökök, mint hogy ez szent hely.6 
— Ott Nicodemiaban a’ császár’ udvarán túl közel a’ 
tengerhez vagyon az örményeknek egy békeritett nagy 
új temetőjök, kibe szegény gyakran járt magát mu
latni , egy nagy sűrű fa alá , egy hideg forrás mel
lé, hol közel senki sincsen temetve, (én azon he
lyet az örményektől 60 talléron megvettem) ’s a sű
rű fa alatt, hol életében sokat feküdt, neki sirt ásat- 
ván, ’s kővel a’ koporsót körül megrakatván, vas
tag cserfákkal beboríttatván elfemettettem , s azon
felül övemíg rakattam kőrakást, mellyen felül nagy 
öreg fehér márványkő monumen umot tettem , melly- 
re aranyosan a’ czimerét felmetszettem , illyen Írás
sa l, azt is mind megaranyoztatván tisztességesen:

HIC REQUIESCW AB HER0ICIS LABORIBUS CELSISSIMUS
Dominus Emericus Tökölyi de Késmárk Hungáriáé et
Transsilvaniae princeps Vir a rebus pro asserenda
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P atriae libertate fortiter  gestis tota Europa Ce
le b r is  Post varios fortunae Casus tandem extorris 
Sub ipsa RENA8CENTIS Hungáriáé libertatis spe E xilii 
Simul , et  vitae finem  fecit  in  Asia Ad Nicodemien-  
sem Bithyniae sinum In suo Florum campo Anno Sa- 
LUTIS 1705. 13 SEPTEMBRIS.

A ’ monumentum folibe szép cserepes épületet 
csináltattam. Már ezt minden utonjárók, valakikjei
nek mennek egész Ázsiában a’ szentföldre, vagy 
Kanahán földére, Egyiptomba, Syriába, Mesopo- 
tamiába, Babyloniába , Arábiába, a* Sinai hegyre, 
egyszóval: akárhova Persiába *s egyéb helyekre, 
minthogy más utón nem is mehetnek, mind láthatják, 
— a’ mint méltó is hosszas bujdosásaért, édes hazá
jáért való martiromságért szegénynek: „Requiescat 
in pace. Amen.

E' sorok’ értelmével ellenkezőt látszik állitani 
Pálma Ferencz’ íöntebb nevezett munkája az ugyanott 
kitűzött lapon, annyira, hogy egyedül temetése he* 
lyében egyezik meg, ’s ebben is azon különbözés
sel , hogy az : ecclesiát (templomot ?) kéziratunk pe
dig temető-kertet mond. De lássuk magát az idézett 
helyet: ,5Ferunt Emericum Tökölíum reapse redire 
parantem, in itinere lethali morbo correptum íuisse, 
ex quo etiam postquam in manibus P. Francisci Ber- 
nierii S. J. missionarii catholicam fidem professus est, 
decessit idibussept. anno 1704, in armenorum ec- 
clesia Nicomediae sepultus.16

( Vége következik)

E y y  o k l e v é l  1 6 4 7  e s z t e n d ő  b ü l , az  
akkoriban uralkodó p e r z s a  k iráyltu l 
m elly k ivétetett D u r r i  e n d i  követnek 
azon je g yzé k e ib ő l,  m elly eket a3 török csá
szárnak ugyan török nyelven írv a  á ta d o tt , 
m elly is K r u s i n s z k y  T h  a d é  Jésus tá r  
saság i a tya  á lta l 1733 esztendőben L  e o p o 
l t  s b a n  latán nyelvre f o r d í tv a , ig y  követ
kezik :

D iplom a Regis Persarum  etc. etc. etc. 
Ipse Deus laudabilis: Imperium Deo.

Ó Mahoinete! Ó Ali!
„ Cum nobilissimus Regiae nostrae Personae 

animus vehementer, et sollicite ad bonum omnium, 
et singulorum promovendum propendeat, et hoc tem
pore optimus sacerdos Christi P. Franciscus Rigordi, 
et socii ipsius ex societate Majestatis Jesu , in Ex- 
celsam hanc aulam venerint, et facultatem sibl

in hoc Regno, ac praesertim in Regia Aspahamen- 
si civitate, et in urbe Giulia habitandi postulaverint, 
cumque praeterea: Legátus supremae Majestatis su- 
blimisque gradus, ac Eminentissimae Dignitatis et 
Imperii gloriae et Imperatoris, ac Dominii Excelentissimi 
Domini inter Dominos Francos justissimi, Doininantium 
Dominatoris, Regis Poloniae in hanc aulam Prote- 
ctoris mundi venerit, petieritque: ut praedictus Pa
ter, et socii ipsius viri valde docti, et ad supra- 
dictum excelsae gloriae Regem pertinentes, id Ob- 
tinerent; concedimus. Cuin enim inter Coronam nos- 
tram supremae Famae, et Principes Francos altae 
gloriae , amititiae nexus indissolubilis intercedat $ id 
circo firmiter praecipimus ; ut in quacumque loco As- 
pahami, et circuitus seu vicinae ipsius, prout ipsis 
Patribus libuerit, habitent, et in area empta aedes 
construant.. Prohibemus autem , ne ullus sit, qui ip
sis inpedimentum aliquod afferat. Volumusque, ut 
eis in summa libertate , ac tranquillitate juxta suum 
institutum vivere liceat, possintque orare continuo pro 
prosperitate nostra immutabili. Et circa hoc Ministri 
nostri cum debita diligentia invigilent. Cumque Di
ploma istud sigillo nost o inclito munitum sit; vim 
itaque ac auctoritatem omnimodam illud habere faci- 
ant.—Datum Aspahami anno Aerae 1601. Regni 
nostri quarto, in mense Seheval bene ac feliciter. 
(A’ kijelelt esz endŐ meg gyez a’ mi 1647 eszten
dőnk 9 novemberével).--------- Haj mennyi a’ mosta
ni némelly keresztények, ’s némelly régi pogányok 
avagy h'tetlenek között a’ különbség!

( Vége következik)
K ö z li K om árom y István  

Székes Fejérvári kórház’ Lelkésze.

S ó h a j .
Piros hajnal derültekor 

Lágy szellő fújdogál,
Zengő pacsirta a’ folyam1 

Virány partjára száll:
Az andalgo kis fülmile 

Kerekded fészkibül 
Édes szerelmet zengeni,

Ifjú falombra ül:
Kies ligetbe lány sereg 

Dalolva lejteget,
A1 hajnal pir derengett 

Örömre kebleket.—
Piros hajnal derültekor 

Minden vigadni kel,
H aj! csak nekem nem kél öröm 

Borult egemre fel!!!
■ N agy Ferdinand.
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Felszóllító kérelem

a’Hazai’s külföldi1Tudósítások 
és Hasznos Mulatságok iránt

a* közelgető  1 8 4 0 i k  esztendőre.
T . ez. Pártfogóinkat ’s a’ két magyar H aza’ olvasó közönségét tiszteletteljes bizodalom- 

ina l, kérjük-m eg: méltóztassanak lapjainkra elóíizetési rendeleteiket minél előbb megtétetni, mi 
azon tisztelt hazafiakra nézve , kik példányaikat most egy majd más helyre kívánják já ra tn i, leg- 
czélszeríibben történnék a’ kiadó hivatalnál, mivel akkor az elküldözés, változó körülményeik sze
rin t, hiba és hátramaradás nélkül intéztethetik-el. Lapjaink’ ára az eddigi m arad; könnyen olvas
ható csinos betűkkel, jó  fekete festékkel ’s tisztán nyomtatásukért T rattner-K árolyC  je les nyom
tató intézete kezeskedik* Jövendőre N em zeti Újságunk in f o l i o , testvérlapja H asznos M ulat
ság ink pedig negyedrétben, a’ legfinomabb fium ei reim en , angol új öntetü belükkel jelenend-meg. 
A z előfizetéssel beküldetni kérjük a ’ meglevő nyomtatott újságboritékot vagy hibátlanul tisztán 
leirt cziiuzetet, mellyen a’ legközelebbi postahely is föl van je g y ezv e , hogy minden tévedés el- 
hárítathassék. H irdetésiek mindenféle hirdetményeket a’ l e g o l c s ó b b  á r o n  csupán a ’ nyomtatá
si költség m egtérítése mellett, gyorsan közlenek. A ’ kiadó hivatalon (zöldkert utcza 498 szám 
alatti özv. K ultsár Istvánné, újság tulajdonosáé házában) kívül minden postahivatal elfogadja az 
előfizetést. .

A ’ szerkesztőséget illető leveleket e ’ cziui alatt 4 ’ H a z a i  ’.S* K ü l f ö l d i  T u 
d ó s í t á s o k  h i v a t a l á n a k “  küldetni kéri a nem zeti újság szerkesztősége.

Trattner é s  Károlyinál Pesten  
éppen most jelent m eg:

H A Z A I  V Á N D O R  1840.
X',ik évi folyamai, két Rajzolattal: 1. Pest-Budái álló lánczhid.

2. gróf E s t e r h á z y  K á r o l y  egri püspök képe. Ára kötve 1 fr. p.p.
F É N Y E S  E L E K  Magyar Ország Geographiája. I. II. III. IY. Darab

Ara 8 forint ezüstpénz.

Árverési hirdet meny.
( I )  Ezennel közhírré té te tik , hogy f. év 

dec. t ik é n  és következendő napokban néhai 
inéit, f  r ni é n y  i Péter’ felszentelt püspök’ ’s 
esztergami N agy-prépost’ tömegéhez taitozó há- 
zihútorok ii. m. hintók, lovak , borok hordók
kal együ tt, szobabútor, ág y b é liek ,’s asztalne
m ű k ,  ezüst, és m is drágaságok, köz árverés’ 
uiján a’ legtöbbet ígérőnek készpénz fizetésért

el fognak adatni. Költ Esztergámban nevember 
2 ö k é n  1 8 3 9 . ( 3 )

Hirdetmény.
3 ) A’ kegyes alapítványi javakhoz tartozandó 
^/Vásárhelyi uradalom részéről közhírré téte
tik : hogy ezen uradalomhoz tartozó Karakói 
v e n d é g f o g a d ó ,  és mészárszék az ottani ország
úti rendes vám használatával—nemkülönben a’



)(

Dabronyi vendégfogadó, és mészárszék jövő 
I840ik évi lső májustél kezdve , bárom egy- 
másután következő. esztendőre, folyó, évi dec. 
hó 1 2 -ik napján, ugyan S. V ásárhelyi mező-vá
rosában, az uradalmi tiszttartói hivatal írószo- 
bájában seggeit 1 0 . órakor nyilvános árverés út

ján  a*' legtöbbet Ígérőknek újjonnan haszonbér
be kiadatni fognak.— Az esen haszonvételeket 
kibérelni szándékozók teháta’ szükséges bánat- 
pénzzel ellátva a’ Aenkitett'Helyre, napra ,, és 
idő tájra illendően meghivatnak. Költ S .V ásár- 
helyen november 5én 1839. 3 ^

Könyvjeleutés.

HO Yl IY ■!(. I)
E7czún alatti ta lá ln ia  nyá tv termesztése’ 7sgyártása7szereit,. az. 

Indiaival e g y s é g e t ,  iegíigyosb feUÓ'mcsterek’ lütelitctt bizonyítvá
nyaival, és számos testeit szövetek’ remekeivel , megmutatta) KATONA 
DIENES, kegyes szerzet’ tagja, Észtan Dactora. 1839..

, t
Századok óta törekszik Europa, a’ világnak más rész ér üli INDIGÓT 

honival nélkülözni máig.—Nem indigós  növényeink gyérségc, de* 
ar kémletek hiánya,’s előítéletek miatt!-—A’ megírt s z a b á l y o k  kellő 
követése, elég: a’ t i s z t a  indigó;  gyárthatására; inelly ha divatra 
kap: hazánk évenként ötmillió forintját megtarthat ja* A’ könyv24 kr.p.p.

Megszerezhető Pestet* Eggcnberger könyvárosnál-, úgy magyar r és 
erdélyországi fővárosok könyvárosainál. Jelesb magvait oltsóvi meg
szerezhetni Pesten, Servita térén „fekete kutya“ Gzimncl flasenstakkc- 
reskedőnél— Visgálatil még e’ munkában sem szünteti-meg a' fen  ir t 
kiadó Kecskeméten nov. 25. 1839. (3>

Kiadó s z ó l ó .  A-’ pesti kőbányai 
H gynewZ'lt Ö r e g h e g y e n  (AItgebürg) kelle
m es'és hasznos helyen fekvő 7  *j* fertályból álló 
igen jó mi velősben lévó , rajta egy alkalmas kis 
épülettel és igen könnyen 's kevés ölt seggel al
kalmazható pincze hellyé',, ugy hozzátartozó kő
bányával ellátott s zó  l ó , szabad kéznól minden 
órán eladó. —  fis' megvenni- kívánók bővebb 
értesítést iránta vehetnek Pesten , Z ö I d k e r  t 
u te  z a b a  n ftf&ólbadtwr *©űjff), 498 sz. alatt 
a ’ „H azai "s Külföldi Tudósítások“  szerkesztő 
hivatalában. 3)

Penzfolymati Rács, nov. 25én: öpetes- stat. [kötelez* 
1D7,h, 6 ; 4 petes stat. kötelez. 100'|a;.3  petes stat.. 
kötelez: 89 3|4-; 1820ki stáb költs. 280; 2!f, pete«' 
bécsvárosi bankóköt. 65]{s bankrészvény 1645.

G abonaár: Pesten, nov. 29én pesti mérője,váltógara«— 
ban: thsztabuza 170— 150; kórszeres 120; rozs 
1.15—110 ; árpa 96— 02 ; zab 74—68;. kukowrza* 
124 — 113.

Dunatizállás: nov. l í e n 3 t  9y/ 0 / ;.18kan: 3/ 10"' 
6'"; 19én:. 4' 0" 6"'; 20án: 3' 10" 6<"; 21én: 3' 9"
()'"; 22én: 3' 8" 0"; 23án: 3'7"  2 lén : 3' 7"
9"'; 25én : 3' 8*' 3'"; 26án: 3' 9" 9"'; 27én : 3' 9U
6"'; 2Sán: 3' 9" 6*"; 29én: 3' 11" 3<"; 3üán: V  1"
6 ''.



Pest. 1839.

S z e r d a  D e c .  ^tdikéa

H A S Z N O S

JÜ O L ÜS M ® r
45dik szám.

^  Jllásodik félév,

Juh’ nyavalyá iró l.
A’ j u h o k n a k  m i k é p e n  k e l l  t é l e n  

g o n d j u k a t  v i s e l n i ?  Tiszta kemény szénaor
vosság nekik. Hogy azt tisztán ehessék, szükséges 
jászolba vagy fekvő lajtorja formákra hintetik , mert 
ha a’ földre hintetik, eső, ’s hó rá esik, azt bele 
tapodják , és igy tisztátlanul eszik eledelöket 9 ’s an
nál inkább betegségbe esnek.— Télen többször kell 
nekik sót adni , mint nyáron, hogy a’ száraz eledel, 
főkép’ ha poros vagy penészes, a’ só által könnyeb
ben elemésztessék ’s rothadásba ne menjen bennök.

T á v  á s z k o r .  A’ juhok ki ne hajtassanak, 
ha csak lehet, a’ legelőre, miglen az eső által meg 
nem tisztult. — Különösen pedig adassék nekik az 
alább irt 1. szám alatti Praeservativum (Óvszer).

N y á r o n .  A’ juhok’ itatóvize sok helyen távol 
vagyon, úgy hogy egész nap nem ihatnak, szüksé
ges tehát, hogy reggel itassanak meg, azzal azt 
is nyerjük, t. i. hogyha éjszakán büdös köd esett, 
vagy reggel, nekik nem árthat olly hamar, mert 
nincsenek éhgyomorral; — ha pedig utóbb a’ víz
hez hajtatnak nem isznak olly mohón , mi által kön
nyen tüdőnyavalyába eshetnek.

A’ v e s z e d e l m e s  k o s z  s z á m t a l a n  j u 
h o k a t  m e g e m é s z t ,  mi a z  o k a ?  A’ tisztátlan- 
ság, a’ por, sár, melly a’ gyapjú közé veszi ma
gát, testüket föl eszi, seb, végtére kosz lesz belőle 
— azért felette rósz, ha a’ juhok föl szántott he
lyeken éjszakáznak. — Szükséges nyáron többször 
úsztatni, és ha igen gazdag gyapjúk vagyon, meg
nyírni. — Könnyebben is lehet úgy orvoslani, ha 
rühesek vagy sebesek volnának.— A ’ rüheseket tüs
tént el kell különözni a1 többitől, és 2ik szám alatti 
szerekkel orvoslani.

Ős z k o r .  A ’ juhoknak legnagyobb ellensége 
a’ tartós nedvesség, azért vizes, bozótos helyeken 
ne legeltessenek; mert ott a’ mételt és csigakuka- 
czot föl szedik. —  Ezen kis kukacz a’ fű’ hegyén 
van , a’ birka orrára ragad — bele mász, és az or
ra’ tokjában növekedik, föl mász feje üregébe, a’ 
velőnek hártyáját által fúrja, a’ juhot elnyomorítja és 
végre elveszti. A’ métel nem egyéb a’ vérnek rotha
dásánál; ez onnan következik, midőn t. i. a’ juhok 
bozótban legeltetnek, azon gyönge erőszakosan kinőtt 
füvet mohon eszik, ’s a’ lábaikkal fölzavart iszapos 
és büdös vízből isznak; ez gyomrokban kezd rot
hadni , lassankint elbágyadnak, hasok fel puffad, 
a’ torok’ alsó részén vizigugát kapnak, és illy módon 
elvesznek seregesen. — Midőn az illyesek felkon- 
czoltatnak, azt látjuk : hogy húsok olly fehér, mint
ha vízben sokáig ázott volna, a’ belső részek lágyak

— a’ belek halaványok, a’ fodor’ kövérsége el 
van emésztve — a’ tüdő tele van szőrfürtökkel, a’ 
lép és vese lágy — az epe fekete , kék, nem zöld
— a’ vastag életerek, a’ májával együtt, tele van
nak ezer és ezer tökmagforma férgekkel. — Métel 
ellen a’ 4ik, a’ szőrféreg ellen pedig az 5ik szám 
alatti szerekkel lehet orvosolni.

1 O v ó s z e r  t a v a s z k o r :  Végy fekete fé
nyes kemény kormot egy evő kanállal — annyi 
tölgyfagubacs lisztet, annyi keserű sót és üveg sót, 
(fel vitri) mind porrá törve össze kell keverni kor
pával — vagy árpadarával, egy maroknyival — 
ebből adassék minden második nap reggel ’s estve 
egy evő kanállal minden birkának. —

2. K o s z  e l l en .  A’ juhok’ sokasága szerint, 
tyúkganéj és cserfahéj apróra összetörve gyenge lúg
ban megfőzetnek vagy félóráig , tisztán leszüretvéu , 
azután ezen főtt lé ugyanannyi legerősebb lúggal ösz- 
szekevertetik, p. o. ha egy közönséges dézsával van 
a’ kétféle, félfont hamuzsír kevertetik bele, ’s ezzel 
a’ kosz helye, a’ gyapjút előbb lenyirván, napjá
ban egyszer kétszer megmosatik, és ezt addig kell 
folytatni, miglen a’ kosz le nem tisztul — azután 
következendő írral kell bekenni. —

Végy 2 font ó hájat, fél font kék gáliczkövet, 
fertály font timsót, és annyi örvénygyönkér port,
— babér- és terpentinolajt annyit, hogy többivel 
eggyüt lágy ír legyen belőle. — Ezen írral napon
kint egyszer a’ kosznak helye bekenetik , — ha pe
dig gyógyulni kezd, csak minden harmadnap kell 
bekenni. — B e l s ő  o r v o s s á g .  Legjobb eledel 
adassék azon juhoknak, u. m. korpa-, árpa- vagy 
zabdara ’stb. keverve örvénygyökérrel — gentianá- 
val (tárniísgyökér), büdöskővirággal egyenlő meny- 
nyiségben , — úgy , hogy egy darabra ezekből már 
keverve egy evőkanállal jusson , félmarék egyik vagy 
másik darával vegyítve, napjában egyszer adassék 
a’ betegnek.—Sőt az orvoslás alatt nem kell nekik 
adni, hanem a’ midőn kitisztultak. A 1 mi illy mód
dal többszöri meggyőződésem szerint bizonyosan kö
vetkezni fog minden kéneső nélkül, melly felette 
drága, és rendetlen használás által inkább kárt , 
mint hasznot okoz. Itt Kefskeméten igen számosán 
tartatnak juhok, mellyek közül sok elvesz és elnyo- 
morodik kosz által, — de nem is fordíttatik ezen 
kárhozatos nyavalyára a’ szükséges figyelem , itt p.
o. ennek orvoslása az együgyű juhászra bizatik, ez 
szokta itt többnyire készíteni az úgy nevezett rühe- 
lőzsirt — t. i. a’ kénesőt óhájjal félig meddig meg
töri, tesz hozzá vastag ’s vékony terpetint,—és meg
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van: ezzel keni dörzsöli,azután a’ már feletti rühes ju
hokat, — a’ nélkül, hogy a’ többitől elválasztaná, 
vagy gazdájának annak idején említést tenne — A ’ 
midőn ezen általa mesterségesen készült írral e’ ko
szos juhokat jól megkente, azt gondolja, hogy ez
zel már mindent meg tett, — és hogy használt; 
mert azt látja, hogy külsőképen a’ kosz múlik, mert 
valamennyire leszárad; — de azt nem tudja, hogy 
belsőképen annál inkább terjed, — úgy , hogy egy 
pár hét múlva sokkal rühesebb a’ ju h , mint azelőtt 
volt — akkor ismét bekeni, beragasztja a’ koszos 
sebet, és így napról napra vész a’ drága gyapjú, 
utóbb a’ juhok seregesen eldöglenek.

3. C s i g a k u k a c z  e l l e n  Való s z e r e k .  
A’ birkák’ sokasága szerint főzettessék fehérüröm 
(a’ hol pedig ez vadon nem teremne, mint itt kecs
keméti tájékon , lehet helyette venni virágos földepe 
füvet is (Herba Centaurii minoris floridae) , ezt itt 
a’ legsoványabb homok buczkák között mázsa szám
ra szedhetni, júliusban kezd veresesen virágozni, és 
virágzik miglen a’ fagy el nem veszi), ennek leszűrt 
levéből fél ívópohárral kell azon birka orrába önteni, 
melly bágyadt és szomorú, annak bizonyosan a’ csi
gakukacz vagyon a’ fejében;—ezen lé’ beöntésekor 
a 1 feje feltartassék, hogy jól bele szivárkodhassék;
— ha ez három nap történik , azon lének keserűsé
ge megbágyasztja a’ kukaczot és ki jön. — Hogy 
ez annál hamarább történjék, fél evőkanál pálinkát 
egy késhegynyi paprikával keverve kell az orrába 
önteni, ez megtrüszenteti és úgy a’ kukaczot, és 
egyéb tisztátlanságát ki veti, ha a’ kukacz kijött, 
a’ fenemlitett léből még lehet az orrába ereszteni.

4. M é t e l  e l l e n  végy földepe füvet, tárnics 
gyökeret , kétkét latot, egy lat sárga china héjat,
— árubeli züldgáliczkövet, ezekre töltessék három 
pint forró víz , és betakarva had álljon egy éjszakán 
által, reggel azután le kell szűrni jól kinyomva, 
ehhez adassák egy lat kámfor , jó erős pálinkában 
felosztva — ’s ebből folyvást 8 napig adjuk egy 
birkának fél ivó pohárral naponkint. Az itató vállu- 
ba pedig néhány darab vas és annyi eozet tétessék, 
hogy kevéssé savanyós legyen a’ víz, és ezzel kell 
őket itatni, miglen orvossággal élnek. —

5. S z ö r f é  r é g  e l l en .  Akármi időben adas
sák a’ bárányoknak és anyajuhoknak fokhagyma só
val apróra zúzva öt hat nap egymásután. — Ezt a- 
zért kell akármi időben tenni; mert a’ szőrféreg a’ 
bárányokkal születik 4— 5 évig hordozzák maguk
ban és csak egyszerre döglenek el, kiváltképen, ha 
más nyavalya adja magát hozzá.

A’juhok láb-  és k ö r ö m f á j á s b a n  is szen
vednek, kiváltképen köves tájakon.— Ezen lábfájás

vagy körömvész nyári melegségben támad, ennek 
elmúltával a’ nyavalya is távozik. — De sokszor 
száj fájással is össze van kötve , már ekkor veszedel
mes, — a’ juhok sántikálni kezdenek, körmeik 
tüzesek és felette fájlalják, a’ hús körülöttük kezd 
dagadni, — egyszersmind hideglelések is vagyon ;
— ezt követi seb, melly büdös és genyetses;— a’ 
köröm reszenkint kezd leválni, ezen levált részeket 
azonnal le kell vágni; mert különben az egész kö
röm levész. — E’ rósz következéstől meg lehet ol
talmazni — t. i. azon juhokat többször folyóvízbe , 
vagy a’ hol ez nincs (mint itt Ketskeméten) más szé
kes vízbe kell állítani, ’s többször lábait s körmeit 
hidegvízzel mosogatni; — minden mosás után pe
dig vizes agyaggal (melly közé félevőkanál ólome- 
czet kevertessék) körmeit és lábait, a’ mennyire a’ 
daganat ’s gyuladás terjed, vastagon bekell tapaszta
ni , és ha ezen tapasztás száraz lett , ismét ólmos- 
vizzel meg kell locsolni— a’ gyenyetses sebet gyak
ran kimosni, és ezt addig folytatni miglen a’ sebek 
meg nem gyógyúltak. —  A’ többszöri sónyalogatá- 
son kivűl, más belső orvosság nem szükséges, mert 
midőn a’ nagy melegségnek vége van, a’ nyavalya 
is megszűnik. — Veszprém, Somogy, Zala ’s Vas 
ns megyékben, ezen láb és körömfájást töménysó
savval vegyítve szokták a’ juhászok orvosolni és jó 
sikerrel; — azonban az ólomeczetes agyag ócsóbb.

A’ h i m l ő  által sok juhok elvesztek már ’s 
most is vesznek, kivált ot t , hol a’ beoltás épen 
nem,  vagy pedig hibásan gyakoroltatik — A’ him
lő nem minden esztendőben, annak részeiben és he
lyeken támad; mert majd tavaszkor, majd nyáron 
vagy őszkor keletkezik, télen igen ritkán. — A’ 
bárányhimlő nem származik a’ gyermekhimlőtől; mert 
ezé nem ragad a’ bárányra , a’ bárányhimlő sem fo- 
gamzik meg a’ gyermekeknél; hanem keletkezése 
különös időjárástól függ — Tapasztaltuk, hogy sok
szor 2 — 3 esztendeig egymásután uralkodott a’ him
lő — sokszor pedig 5 — 7—10 évig is elmaradott.
— A’ himlő meleg lapályos tájakban , legtöbbszer 
mutatkozik , — a’ magas hegyes vidékeken ritkáb
ban támad, és nem olly mérges.— A ’ himlő min
dig veszedelmes ’s rósz következésü olly juhoknál, 
mellyek gyengék, a’ görhesek és egyébként is egész
ségtelenek, ha azok szűk, sötét ’s ronda büdös is
tállóban tartatnak, ha rósz vagy kevés eledelt kap
nak , ha lapályos vizes helyeken legeltetnek és sót 
nem kapnak. — Mindazok kik így tartják juhaikat 
bizonyosak lehetnek hogy a’ himlő többszer fogja a- 
zokat meglepni, ’s el is fognak veszni.

Igaz, hogy a’ nedves- esős- ködös idő, és az 
egészségtelen föld’ kipárolgása is okozza a’ vesze
delmes himlőt. — Jófajta kimlőt csak tavaszkor és



nyár’ végén lehet reményleni, azaz , ha az előbbi 
időjárása a* juhokra nézve egészséges volt, — ha 
azok jó eledelben, jó itatóvízben ’s egyéb jó tartás
ban részesültek, — ha szemeik fényesek és élén
kek — minekelőtte himlőt kapnak, ha szájuk’ pad
lása kemény — nyelvük foghússal együtt tiszta, ha 
sem felette kövérek , sem görhesek vagy felpuffad* 
tak,  — ha pedig nem volnának ezen tulajdonsá
gnak , jó himlőt nem várhatni. Akárminő természetű 
legyen a’ himlő, mindig bizonyos részén mutatkozik 
a’ testnek, úgy mint az o r r o n ,  a’ vékonyon, 
az első és hátulsó l á b a k  között, a’ szemöldö
kön, s z á j á n ,  h a s á n ’s a’ bárány1 farka alatt 
és csak akkor ter ed el az egész testen, ha a’ juhok 
csak valamivel előbb nyíreitek, vagy rüh, által a’ 
gyapjút elvesztették. — E’ nyavalát hideglelés előzi 
meg — és ezen hideglelés hozza elő a’ himlőt. — 
Ennek tulajdonsága olly különböző, mint a’ hideg
lelés , és ha az időjárás alkalmatos — a’ test pedig 
egyébiránt egés^éges — és a’ hideglelés nem nagy; 
—  ekkor a’ himlő többnyire 4 — 5öd napra kijön , 
’s ugyanannyi idő alatt meg is érik, azaz genyetses 
l e s —  ez lassan kiszivárkozik, és utóbb varas lesz 
melly a’ seb’ gyógyulásával megától leszárad és le
esik. — Ha ellenben az idő járása rósz , a’ test 
gyönge, sinlődő, ’s a’ hideglelés nagy; ekkor a’ 
himlő lassabban jön elő, nem is olly vörös mint az 
előbbeni — genyetség helyett veres nedvesség van 
benne — a’ himlő elterjed az egész testen, és gyu
ladó rothadás lesz belőle. — Legjobb himlő a* kö
zépnagyságú, vörös kerületű, gömbölyű és púpos — 
’s melly 7ed napra már genyetséges— ha kicsinyek 
és egybefolynak; — ekkor nagy forróságot és hi
deglelést okoznak, egész test’ bőre tüzes, — leg
veszedelmesebb befolyású erre a’ nyári nagy meleg
ség , — a’ betegek többnyire tüdőrothadást kapnak 
és elvesznek. — A* legveszedelmesebb himlő még 
is az, melly halavány — kékes óíomszinü kerületű, 
melly lapos es behorpadt, zavaros ’s büdös nedves
séget foglal mágában; — illyes himlővel ritkán me- 
nekszik meg egy — lanyhos esős idővel pedig egy 
sem marad meg. — Legbizonyosabban elvesznek 
azok, mellyek a' himlő kiütése után másodnapra már 
taknyosak lesznek, ennek pedig rothadt büdös sza
ga van, — mellyeknek feje, nyaka, vagy hasa 
dagadni kezd ’s mellyek torokgyuladást és hasmenést 
kapnak. — Különösen kell ügyelni a ’ fiasokra, 
szokszor a ’ legjobb himlőzés alatt, idő alatt fiadza- 
nak meg, és utána eldöglenek. A’ bárányokra néz
ve a’ himlő áltáljában véve nem olly veszedelmes, 
ritkán himlőznek ezek meg, noha az anyajuh, melly- 
nek tejét szopja, tele van himlővel; — meg kell 
jegyeznem azonban, hogy itt a’ jó tulajdonságú him
lőt értem. — A’ himlőnél mindenek előtt a’ betege

ket a többitől el kell választani — tiszta teres is
tállóba, az esztendő’ részét, hideget, meleget figye
lembe kell venni és a jószágot a’ szerint tartani.
— Az istállót gyakran kell tisztogatni — jó időben 

ablakot, ajtót nyitni ’s úgy szellőzni — többször 
szalmát hinteni — ’s a’ betegnek legjobb eledelt ad
ni , kiváhképen a’ minőt kíván. — Ha a’ himlő kez
detén felette nagy hideglelésük volna; de a’ himlő 
jó természetűnek látszik — ekkor lehet a’ betegnek 
adni háromszor napjában félevőkanálnyi tisztítottként 
(flores sulfuris) sóval, miglen a’ himlő genyetses kezd 
lenni — jó időben a’ déli órákban szabad levegőre 
kell bocsátani; — nyáron jó , ha éjszakán át is kí
vül vannak. — Ezen orvosiszer egy marék korpával, 
liszttel vagy árpadarával adatik, — ha nem ennék
— lisztesmoslekkal kell szájukba beönteni. — Sok
szor elvesztik a’ betegek az étvágyat — mert nyel
vük tisztátlan , iszapos — azt meg kell tehát mosni 
sósvizzel, mi után ismét enni fognak. — Mihelyest 
a’ himlő genyetses kezd lenni, són kívül nincs szük
ségük orvosszerre — orrokat és szemeiket is gyakran 
meg kell mosni fris vízzel. — Ha a’ betegek szoru
lásban volnának, egy hosszas darab szappant kell 
nekik hátulról bedugni és sósvizzel itatni. — Ha a’ 
himlő mérges tulajdonságú, összefolyó és rothadt: 
ekkor vetessék tölgyfahéj’ pora annyi sóval és víz
zel keverve, hogy tésztaforma legyen belőle; ezt kell 
nyalatni a’ beteggel; még jobb ha kevés timsó is té
tetik hozzá, — két-három kanál bort is lehet nekik 
beönteni — a’ tölgyfahéj helyett, timárgubacs, roz
maring, zsálya, kakukfíí vagy izsóp is vétethetik. 
Ha hasmenésük volna , lehet nekik adni lisztesmos
lékot piritottkenyérrel — vagy kétszer háromszor a’ 
következő nyeletből: végy timpógyökeret (rád. Tor- 
mentillae) és pirított lencsét egyenlő mértékben, törd 
meg porrá , és készíts főt gyalogfenyő bogyónak le
szűrt levével nyeletet belőle ’s adj a’ hasmenésben 
szenvedőnek ebből napjában kétszer-háromszor egy 
fél evőkanállal. — Ha a’ betegek kezdenének ne
hezen lélekzeni, köhögni és ha fejőket előre nyújt
ják , bizo iyos, hogy himlő mellett tüdőgyuladásba 
is esnek; szükséges ekkor, hogy szügyük bőrén a' 
zsinór azonnal kerzsztül huzassék.

Mi a’ beoltást illeti; ennek igen könnyű a’mód
ja :  a’ beoltandójuhot vagy bárányt derekára fektetik 
az asztalra vagy padra, feje 's első lábai erősen 
tartatván egy segéd által; — az oltó a’ balkéz’ hü
velye-’s mutatóujjaival szétnyújtja a’ bőrt, és az ol
tó árt vagy tőrt lassan a’ felső bőr’ ’s hús’ hártyája 
közé tolja, egyet íordit és azon oltó-eszköznek ki
húzásánál azt kevéssé lefelé nyomja, úgy, hogy 
a’ himlő méreg annál jobban a’ tűvel letörültetvén, 
benmaradhasson , és igy az oltás ra ár megtörtént, 
t. i. fris himlőméreggel. Ha pedig szárazhimlővel,



C i s o  )
azaz, himlőméregben mártott fonallal kellene az ol
tást véghez vinni; akkor az oltókésecskével vagy 
tűvel, a’ bor’ felső hártyája fertály csoll hosszúság
ra felhasittatik , es a’ hiinló'fonal bele tétetik, hogy 
pedig ezt le ne dörgölhessék, szükséges gyántás ta
passzal (deák flastrommal) leragasztani — 24 óra 
után ezen ragasztás levétetik, ha a’ himló'méreg meg- 
fogamzott, mit 4 — 5 nap múlva tökéletesen láthat
ni ; legczélirányosabb az oltást véghezvinni, a’ há- 
tulsó vastag czombok között — szokták a’ juh’ fü
lein és szügyén is tenni. — Az á r , mellyel az ol
tás történik, két czollhosszú, melly középen be va
gyon hajtva. — Ezen eszközzel az oltó , két segéd
del , egyike az oltóárt, vagy hegyes felette éles ké- 
secskét a’ himló'méregbe mártván, a’ másik pedig 
a’ juhot tartván, óránként 100 vagy több darabot 
is olthat. — Próbáltatok az oltás vérrel is, t. i. a’ 
még egészen meg sem is erett himlő sebből vétetett 
nehány csepp vérrel, ezzel 379 egy esztendős juh 
oltatott be ezekből 364 kapta meg a’ tökéletes him
lőt, 13at ujonan kellett beoltani, mellyekből még 
is 8 darab se hogy sem lett foganatos. Tagadhatat
lan igazság, hogy a’ rendes beoltás által a’ termé
szetes himlő elháritatik 5 bizonyos az is , hogy a’ 
beoltott juhok , legyenek bár a’ természetes himlősek 
között, még sem ragad rájuk az olly veszedelmes 
öldöklő természeteshimlő.— Tökéletesen meggyőződ
tünk a’ beoltás’ felette nagy hasznáról már 1803ban, 
t. i. gróf E s z t e r h áz y Károly sajnosán tapasztal
ván , hogy számos juhok vesznek el a’ természetes 
himlőben, az akkori híres Pessina által (ki Bécsben 
a1 baromorvosi tudomány’ rendes tanítója volt, és 
Mező-Komáromban, Enyingen , Holicson és Manners - 
dorfban olly nagy szerencsével gyakorolta már a’ bá
rányhimlő mesterséges beoltását) arra bíratta magát, 
hogy ugyan az által Komárom megyében levő min
den birkamajorjaiban az oltást megtetette, a’ gróf 
maga is megtanulta módját, és Pessina jelenlétében 
gyakorolta is. — beoltattak nevezetesen április és 
május hónapokban. — Á c s o n ,  B á b o l n á n ,  
C s e m e n ,  Do b s á n ,  K o c z k á s o n  és V a s s o n  
összesen 3272 darab, — ezekből 825önnem fogott 
sehogy a’ beoltás, a’ többi beoltottakból egy sem 
veszet el himlőben , — 4 megdöglött ugyan, de más 
által véghez vitt rósz beoltás miatt; —  56 pedig 
más nyavalyában. — Több ezer darabba oltott be 
Pessina, de egy sem döglött el himlőben. — Orosz
országban gróf Szergei Romanzow 2,300 darabba ol
tatott be , mellyek közül egy sem döglött meg him
lőben , nem is ragadott rájok a’ természeteshimlő.— 
Bővebben értekezett e’ felől S z e t h  János orvos- 
doctor és Komárom vármegye’ rendes főorvosa 1803- 
ban á H é t i l a p  ok’ 6dik számában, ezen felirat

alatt: „Kurze Übersicht der Schafpockenimpfung im 
Komorner Comitat im Jakre 1803.“ Igen jó volna 
ha a’ többi hirlapok’ érdemes szerkesztői ’s kiadói 
az égyik vagy másik hírlapban lévő valódi közhasz
nú értekezéseket és tudósításokat szinte különösen 
minél eiőbb felvenni szíveskednének; mert a’ jót, 
bár milly kevésnék lássék i s , nem lehet eléggé ter
jeszteni. Z.

Egyveleg.
A ' mágnes csodálatos hatása.

W e i m a r ,  nov.  10. Jelenleg itt dr. K e i l  
langensalzai professor’ előadásai a’ magneto-electrici- 
tas’ csudálatos és legújabb hatásai felől a legérdem- 
lettebb megösmerést és érdeket gerjesztik minden osz
tálybelieknél. Egy kicsiny, de mód felett elmésen 
alkotott ’s általa feltalált műszerben dr. Keil a’ mág
nes’ hatásait a’ Villányéival olly rendkívül egyszerű, 
gyors és jól kiszámolt módon tudja egyesítni , hogy 
találmánya valóban bámulást és csudálatot gerjeszt. Dr. 
Keil magneto - electricitásának már jól megkísértett 
erejét a’ létműszeres testek minden korainak gyógyí
tására a’ legjobb és kedvezőbb sükerrel használja, 
így e’ városban nem csak sok csúz-bajokkal soká 
küzdőiteket azonnal teljesen meggyógyított, hanem 
még t öbb  e g é s z e n  s ü k e t e n  s z ü l ö t t e k n e k  
egy  p i l l a n a t  a l a t t  m e g a d á  h a l l á s u k a t .  
Találmánya’ hatásait már a’ telegraphi intézetekre, 
hajózási tudományra, valamint a’ vasutakon most 
divatozó szállitó-rendszerre is szerencsével használ
ta. Módfelett érdekes e’ tekintetben újon feltalált 
magneto-electricai keringési műszere. — A’ gőthei 
hagyomány’ gazdag kincstárában újólag ismét olly 
sok és érdekes dolgot találtak, hogy a’ költő’ összes 
munkáihoz ismét két kötet pótlékot remélnek össze
szedhetni.

Jobb teuni mint tanulni.
Bizonyos pór, midón a’ párizsi academíá- 

ban a’ tudósokat nagy tűzzel vetélkedni halla
ná , ó is egy kérdést előterjeszte mondván: m i 
j o b b  a z  e m b e r n e k ,  t e n n i ,  a ’ mi t  t u d ?  
v a g y  t a n u l n i ,  a’ mi t  n e m t u d ?  A ’ vé
lemények különfélék valának, végre a’ tudósok’ 
többsége elhatározó : s o k k a l  c z é l s z e r ű b b  
t e n n i ,  m i n t s e m  t a n u l n i .  T i  t e h á t  
m i n d n y á j á n  monda a’ p ó r, e s z t e l e n e k  
v a g y t o k ,  k i k  e g é s z  é l e t e t ö k e t  a’ t a 
n u l á s b a n  t ö l t i t e k  el ,  é s  a’ mi t  t a n u l t a 
t o k  s o h a  s e m  t e s z i t e k .
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Etnher hatalma, a z  állatokon .

A’ teremtenek egy parancsát sem teljesítek az 
emberek eleitől fogva mostani» olly híven, mint ezt 
meg a’ paradicsomban adottat: „ V  földet — hajtsá
tok birodalmatok alá, es uralkodjatok — minden 
állatokon.“

Mindenütt hol az ember a’ földön megjelen, az 
állatoknak vagy pusztulni kell, vagy az ö czéljai- 
nak eszközeivé válni. Csak hogy sokan az állati 
fogalmat igen is kiterjesztik. Egy nagyravágyó hó- 
doltató az űzőbe vett népeket; egy szenvedélyeinek 
áldozó zsarnok alatt valóit: azon Szerencseden or
szágokban , hol örökös jobbágyság uralkodik, né- 
melly födes úr a’ jobbágy ait: az amerikai gyapott 
és czukor termesztő a’ rabszolgáit; némelly népek
nél a’ férj feleségét vagy feleségeit csupa állatoknak 
tekinti ’s velők’ ahoz képest is bánik. De nem ezt 
akarók tulajdonkép most beszélni, hanem az ember 
ügyességét bámultatni, az igazi vadállatok megsze
lídítésében, Nevezetesen azok, kik a’ föld kereksé
ge különböző részeiben honos állatokból összegyűj
tenek ’s ezeket a’ maguk nyereségére, de a’ nézők 
gyönyörűségére és tanúságára is pénzért mutogatják, 
csak nem hihetlen példáit adák ama’ készségnek. 
Van , Á ken, Mártin és mások minden hirlapokban 
emlegettettek e’ féle csuda mutatványaikról, most 
pedig egy Carter nevű angol állat mutató vonja ma
gára Londonban a’ közönség figyelmét. Játékszíne 
van neki ott, ’s a’ kárpit felvontával láthatni, barát
ságban azon fene vadakkal, mellyeknek vérszomja 
közmondássá vált. Megjegyzék a’ többek közt követ
kező mutatvánnyait: Lefekszik hanyatt ’s ezen fék
ben szólít egy fiatal tigrist, hogy nyúljék el rajta Ekkor 
játszik vele mint egy kis kutyával, nyalatja ábráza
tát , aztán ingerkedik a’ tigrissel, dőhösségbe hozza 
’s megint tüstént lecsillapítja, mind a’ legnagyobb 
biztossággal. Színpadán egész játékokat ábrázol 
Carter az állataival. Egyikében egy oroszlányt há
moz fel, szekérbe fogja, mellybe maga belé ü l ; né
hány hídon átszekerezik vele, ’s végre egy hegyre 
felvontatja magát az oroszlányával, mellyet olly 
jó erkölcsűvé mivele, mint egytanult valódi há- 
mos lovat. De a’ legbámultabb gyakorlata em
ez : Reá fekszik két iszonyatos, ordító oroszlány
ra , fejét egyiknek kitátott szájába dugja , kezét má
siknak szájába nyújtja, ’s kedvenczét a’ fiatal ti
grist a’ nyakéba veszi, egyszersmind pedig ábráza
tát játékosan nyalatja egy párducczal. Aztán ezt a’ 
párduczot egy lánczon, melly csinált virágokkal úgy 
be van fűzve, hogy csupa virágláncznak látszik, be

vezetik a’ színpadra, meghordozzák és a’ kárpit a’ 
nézőség zajos tapsai közt lebocsáttatik.

Az emberhaj kereskedésről.

Ámbár a’ poros czoífok’ és parókák’ ideje sze
rencsésen rég elmúlt, és a’ hajnővés hiában iparko- 
dék ifjú ’s öreg divaturacsaink’ szakállas arczaikon 
némi pótlékot nyerni, még is a’ tetszetes hajpipere 
mindenkor egy a' legvonzóbb kecseí közé tartozik 
a’ szép nemnek, ’s az utolsó bécei kézmű kirakás is 
legsikerültebb munkálatok által győze meg bennünket 
arról, hogy hajművészeink ezen természeti fejfödet’ 
korszerű kiképzésében semmikép sem maradtak hátra, 
sőt inkább a’ haj használás több új diszáru-czikkek 
’s fonadékokra a’ legfoganatosban kiterjedési ’s keres
kedési ág felett tehát, valamint az einberhajjál való 
mesterséges bánásmódról is, némi nyomozatok annál 
kevésbé lehetnek feleslegesek, mivelhogy ezen nem 
csekély tárgy még soha szóba sem jőve, mind a’ mel
lett hogy vele egy, hozzánk olly közel fekvő, érdek 
kapcsolt atik összve.

Bámulatos azon tömérdek pénzösszeg, mellyet 
az emberhaj-kereskedés és fogyasztás, Franczia ’s 
Angolországban még mindig forgásban tart.Benföldöna* 
bshozatal külföldről, (egy mázs. 50 ft vámmal) az 
utolsó időkben megcsökkent. Bécsben, és a’ többi 
német ’s olasz tartományban 1836 hét mázsa 82 font, 
183/ hét mázsa 86 font, 1838 pedig hét mázsa 38 
font haj használtatott fel. Cseh, Morva és Magyar- 
országból ugyan is mindig tetemesb mennyiségű haj
kellék érkezik , ámbár minőségre silányabb de a’ pa
róka művészektől közönségesebb munkálatokra hasz
nálható. A’ külföldi hajkereskedők, kik eddig a’ 
bécsi vásárokat meglátogatni szokták, évenkint min
dig gyérebbek, jelenleg pedig egy vagy kettőre ol
vadtak. A ’ finomabb elkészített haj’ főraktárai Ober
ursel, Dingelstadt és Groszheubach ban vannak, hon
nan a’ hajnemek 20 — 30 mázsánként Párisba és 
Londonba szállíttatnak.

Ezen rakhelyekről, különös szedők és házalók 
küldetnek ki felső és alsó francziaországba a’ Rajna’ 
tájékára egész Németalföldig és Hollandig, Sweitzba 
Hesz- és Westphaliába , és még Szászországba is , 
kik alkalmas hajczoífokat részint készpénzért, falu
kon pedig leginkább nyakkendőkért vagy más asz- 
szonyi piperéért bevasárlanak, s a raktárakba ki
válogatás vegett összehordanak, itt az idokúlönbseg 
nem jő tekintetbe, a hajak pedig közel a fejborhez 
nyiratnak el. A ’ kiválogatásnál a’ hajak hossza sze
rint történik az osztályozási fokozat, XU negyedrőf-
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nyi kurta nyiretü hajtól kezdve, a' legjobb nemű egy 
rofnyi es meg hosszabbig is. A’ kurta nyiretü hajnak 
fontja körülbeló'í 6 —8 ft. p. p , a’ leghosszabbé 12 
— 24 ft. p. p. a1 minősege. A ’ haj nem szine, 
hanem neme szerint igen jól adatik el, és 100 font
ra mindig számlálnak 25 font silányabb nemű, 
tisztitlan , borzas *s meghasadozott egyenetlen színű 
hajat.

Egyébiránt a’ hajnem’ osztályozásánál követke
ző sziui viszony tartatik mellyből egyszersmind a’ 
hajak’ becse is különféleszinezetök szerint, ered. 100 
fontban legfölebb 2 — 3 font valóságos természeti fe
kete haj adatik, a’ legdrágább fejér hajból, csupán 
agg fejekről, csak egy font, közönséges szürkéből 
2 — 3, szép szőkéből 5 — 6 font, silányabb szőké
ből 12 — 15 ólomszőkéből pedig és egérszinüből 
legíölebb két font, a’ többi még hátra levő ne
hézsége a’ mázsának közönséges világos barná
ból egészittetik ki, miilyen sokkal nagyobb meny- 
nyiségben fordul elő. — Valamint a’ bevarrott 
juhok a* legfinomabb és legjobb gyapjat adják, 
úgy jön a’ legjobb haj mindig fejkötő alatt levő fa
lusi czofFokból. A’ férfiak’ haja és azon városi ném- 
bereké, kik födetlen fővel szüntelen légnek teszik 
ki hajukat, szárazsága és érdessége miatt hajfod- 
roszatra nem alkalmas, ez áll a’ falukon divatozó 
fényüzési ezoffokról is , mellyeknek végei a’ leve
gőn és napon megveresülnek és sárgulnak, ha meg 
olly barnák voltak is. Ezért az égalj és honi vi
selet a’ hajak kifejlődésére a’ legnagyobb befolyást 
gyakorolja.—

Fejéritett és meghamisított haj is van sokszor 
koromfeketére és fényesre festetik, ’s csak akkor 
tetszik ki hogy nem valódi, midőn a’ légen fakul
ni és fekete sárgára átváltozni kezd. Francziaor- 
szágban a’ hajfejérités és hamisított hajakkali ke
reskedés különféle rendeletek áltál szorosan el- 
tiltatott, és e’ miatt most már nem igen panasz
kodnak.

A‘ legjobb hajat Normandiából kapni, de Né
metországba nem igen érkezik. Tulajdonsága a’ jó 
hajnak, hogy szép gömbölyeg szálú, merő és 
lágy , feldolgozásnál súlyából nem nagyon sokat ve
szít , noha a legjobb minőségű haj is nehézségében 
felényire szokott apadni.

A* nélkül hogy mélyebb részletekbe ereszked
nénk, már a" hajjal való bánás rövid érintése is meg
mutatja , milly unalmas, lassú és fáradtságos keze
lés kívántatik csak elkészítésére is. A’ durva hajat 
t. i. legelőször meg kell gerebenezni; haj porral és 
lisztéi megtisztítani. Kihúzván a’ gerebenből — mi ál
tal 1 fontból 4 — 5 lat válik hölgyczoffnak való—

fokonként fa vagy üveg hengerekre fodoritatik szám 
szerint, 3 egész óráig főzetik azután a’ levegőn meg
szárad , és hogy igazi bodrosságot kapjon fütött ke- 
menczében szabály szerint kiszáritatik, és csak ek
kor készül még belőle hajfonat vagy vendéghaj, 
minekutánna t. i. a’ fodóritófa vagy üveg körülforgat- 
hatása a’ szükséges kiszáradást bizonyítja.

Ezen fáradalmas készület csupán azon hajne
mekről értetik, mellyeket a’ mosti szerényebb és 
természetesb hajfodrászi művészet megkíván. Ha az 
ember ama túlságosan elmesterkélt szörnyű pompá- 
zásra gondolna, melly a’ négy ezer éves Isis—Com- 
modus császár arany poros parókái—vagy Hannibal 
alpesi vendéghajától óta a’ három századon keresz
tül uralkodó franczia revolutionalis titusig, ezerféle 
nő- és férfi divat szerint a’ hajmüvészi lángelméket 
gyors mozgásba helyezé , vagy azt ha csak felüle
tesen is megérinteni akarnék, mi G a l e n  tói  kezd
ve A v i c e n n a  és a’ szorgalmas E b i é i g  átalában 
a’ hajakról Összeiraték, úgy tízszer nagyobb tér , 
sokkal hosszabb türelem kivántatnék. Senki sem 
fogja azonban megbánni; ha magának ezen nemcsak 
ketsegtető, hanem mindenek felett fontos fejtakaró- 
rul közelebbi ismereteket szerez, mivelhogy a z , a’ 
szellemi működések’ állapotára a’ többi között nem
csak nagy befolyással van, hanem azon helyes kö
vetkeztetésre is jogot ad , miként a1 fej’ külső gon
dos és illedelmes ápolásában , az ember’ gondolko
dás-orgánumának belső jóléte is megnyugtató biztos
ságot talál.

Zrínyi Ilona ’ s ír ja  és tetem ei; 
úgy szinte T ö 1* ö 1 y Imre* végórái 

’s  eltem ettetése.
C Vége.-)

Miután Veszprémi istván’ megjegyzéséből láttuk, 
hogy Tökölynek volt Komáromi János nevű hiteles ír
noka , ’s láttuk, hogy ugyanez, ura halála után, 
Törökországbul visszajött Rákóczynak hasonló szol
gálatod teendő, ’s ennek irományai „Diarium fatorum 
actae vitae“ czim alatt maiglan is (1776) a’ Széke- 
lyi féle kéziratok1 gyűjteményében tartatnak: óhajt
ható, hogy ezen gyűjtemény hazánk valamelly könyv
tárában felfödöztessék; ’s ekkor nem leszünk kény
telenek a’ hazai történeteinkben nem csekély szere
pet játszóit Tököly ‘s Rákóczy két férfira nézve majd 
e’, majd ama’ kétes históriai adathoz szegődni. Való
ban— hogy tárgyunkhoz közelebb menjek—sajnos 
dolog! Zrínyi Ilona 1703ban hal meg, ’s temette- 
tik el — bárhova i s —már 1735ben Mikes Kelemen 
azt akarja az akkori ’s későbbi világgal elhitetni, 
hogy 32 év elégséges az emberi tetemeket föld
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gyomrában annyira megemészteni, hogy csupán a’ 
koponyacsont marad meg épségben. De mintegy meg
lakol később e’ következetlen állításáért az érdemes 
udvari tiszt. I gyan is meghal II. Rákóczy Ferencs, 
t) a1 temetés mestere Írásba téve hagyja a’ késő 
maradéknak ura' halomása’ nap- ’s évszámát ’s elte
mettetése’ helyét; ’s ki hinné ? — 62 év múlva a’ lett
dolog után L a d v o c a t  magyarra tett Históriai 
Dictionariumában , a’ Vlik darab 31ik lapján talá
lunk adatot, melly II. Rákóczy Ferenczet nem Kon
stantinápolyban , hanem Smy mában, a1 katoliku
sok templomában mondja eltemettettnek. De ki győz
né korkönyveinknek a’ nevezetes két férfiróli egy
mástól elütő nézeteit kijelölni!?— Mielőtt pedig cse
kély értekezésem’ bezárnám, kötelességemnek tar
tom Ves/prémi István hamvainak hálámat nyújtani, 
mind azért: hogy kéziratomnak, mellynek segélye 
által a’ kérdéses tárgyhoz — bár avatatlan kezekkel 
— nyúlhattam, nagybecsű jegysése által hitelességet 
szerzett; mind pedig azért, hogy Komáromi János’ 
többnemü eredeti irományinak is nyomába igazítja a’ 
hazai történetek’ kedvelőit. Valóban,—helyén van re
ménylenünk, hogy a ’ »Magyarok’ Történetei’-nek 
sokérdemű írója magáéivá tevén Veszprémi István’ 
jegyzésének végsoraít, a’ Székely!-féle kéziratok’ 
gyűjteményének hollétét, ’s benne Komáromy János’ 
eredeti irományait kinyomozandja, ’s nagybecsű históri
ai dolgozatának hátralevőrészében mint leghűbb kút
főt használandja. Ne vegye rósz névén parányi szemé
lyemtől a’ tudós férfi ezen hazafiúi kebelből szárma
zott — talán szükségtelen — ömledezésemet írtam 
P e r b é t é n  novemberben, I83S.

Batkij Bűdre»

Egy oklevél I6 ;15 eszteiulóbül '§at.
(lásd 44. sz. H. Mulats.)

CBegeJ
Megje gyzése némelly magyar szabályu, részin’ 

perzsa, részint török szavaknak, mellyek itt ott és 
követségi iratokban elől fordulnak, p. o.

C sík, k a r , v e zé r , berek, sa ru , A b a ß , 
Ay-hafi, D uzm at, K urd, kulUír, Tachi, Tahi, 
JYIedres, Tersét, k á n , B eu t, ír e m , E leijk, 
D a y , V as, Eesiji, K u li, O rm os, S ü l, Süléi, 
K a ra , K a r , U ra , U r , K a tla n , perzsa szó, 
annyit fesz mint vég veszedelem, pusztulás, kiir
tás 1st iám ból, Istiem ből, Isteniek, mindent,
mindenhatóságot jelent,bol pedig bővelkedést, ínnént ez 
előtt Constanti/táp o ly t, mint erős , hatalmas, es 
gazdag várost Istianbolnakis nevezték, mi ugyan 
ezen követségi összeiratoknak 190ik lapjából nyilván 
ki tűnik, hol a’ perzsa követ imígy beszél: „Ubi 
Const at din opolim perceni omnia ex vestra ku

niam ta té , et procidentia superabundantia in- 
vem o ; et ja m  assequor cur Constantinopolim  
Istiam bol (1 s t tan enirn participium  verbi Iste- 
rnek, quid quid visbol abundantiam Turcis se
cundum eorum módúm siynificandi soua tj d i- 
x  er it i s , et ad c érti etc» etc. etc. u t ///tani civita- 
tem Constantinopolim Istianbol, omnibus ab
undantem feceretis“ —és így nagyon meg egyez a’ 
magyar isteni|név és tulajdonokkal is e’ szónak értel
me R a fa s , perzsa szó melly hamis hitű , és ravasz 
embert jelent. — M easck, azon fizetésnek neve melly 
a királyi pénztárból másnak fizettetik.—Ckuda, pe-̂  
rés, igaz Istent vagyis csodát imádó.— Tank, tö
rök szó , legalább ez előtt tyúkot jelentett.—Am a- 
dan , amoda szóból eredett, ’s legrégiebbnek tar
tatott perzsa város. — Sunni, mi is mondjuk le sunni 
le sunta magát, ezen szó a’ perzsáknál alattomosko
dást, és incselkedést jelent, innent a’ tolvajokat kü
lönösen a’ ló lopó tatárokat némelly ázsiai nemzetek 
Síitáknak nevezik, valamint még mai napis nálunk 
az uj magyarok t. i. a’ ló lopókat.— Chalat, vagy 
kh a la t, egy felséges és ritka, tiszteletbeli perzsa 
ruhának a’ neve; vallyon nem ebből veszi-e eredetét 
a’ mi kalapunk inkább, mint a’ tóth Cklobukból? 
és ezt kérdezhetem sok számtalan olly szavainkról, 
mellyek egyébb európai nemzetek szavaihoz hason
lítanak , és pedig épen ellenkező mód, ha vallyon 
nem inkább ők vették-e tőlünk azt, mit magoknak 
tulajdonítanak, ha későbben nemis, legalább add g, 
még a' törökkel egy nemzet voltunk, vagy midőn 
még velek nagyobb közösülésben éltünk? mert igaz,
p. o. hogy ablak jöhet öblükből, de mint öblük 9 
mint ablak származhatik ebi tjükből is 1

De mi még mind ezeknél botránkozfatóbb, van
nak nyelvünknek olly fogadatlan ideglőji is, kik azt 
úgy bírálják, mint t. Féttj András úr meséjének 
gyermeke a’ lyukas rostát, kik előbb szoknak be
szélni azután gondolkodni , kik meg tanulták azt a’ 
csodálatos mesterséget is , hogy mi módon lehet ész 
nélkül lapokatis össze írni, ’s azt állítják, hogy a 
magyar hajdanában azon valókkal nem is birt? mellyek- 
re mostanában szava nem volt vagy nincs, így nem 
volt p.o. háza, ajtaja, ablakja, ló teremje (Istáló) 
(pedig lovas katonája előbb volt, mint akármelly
nem zetnek) ’sa’t.-------------Okosan bölcsen, csak az
a’ kár,  hogy nem a’ Capitolium, hanem a’ Capitolium 
kapujából beszélsz ; illy formán én azt mondhatnám, 
hogy van ollyan nemzet mellynek valaha sem attya, 
sem annya, de mi több még füle, szeme, szája, or
ra ’s a11. sem volt, mint hogy még mai napig sem nevezi 
azokat tulajdon törzsöki nyelvén , avagy azt mondhat
nám hogy valaha majdnem egész Európai katonaság 
főtakaró, vagy is kalap nélkül volt, minthogy azt
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ma a’ magyaroktól elfogadott csákónak nevezi: de 
mentsen isten illyes valamit vitatnom, mivel akkor 
minden megsértés nélkül elmondhatnák felőliem, hogy 
„megugrott az eszem kereke.“ i

K ö zli Kom árom y I s tv á n , 
Székes - Fehérvári kórház’ Lelkésze.

Egyveleg.
Egy keresztény zsidónak levele X # #-hez.

Becses levelét mellyben szigorú körülményeit olly 
élénken rajzolja, könyes szemekkel olvasóm. Isten 
látja hogy senkihez inkább nem folyamodhatott volna, 
ha helyzetem megengedné, hogy segíthessek. Nem 
három, hanem hat százat adnék, ha lehetne, még 
pedig kamat nélkül, ’s meddig kegyednek tetszenék. 
De fájdalom ! mint rendesen szokott, ki akarna, at
tól nem telik; kitől telnék , az nem akar. Azonban 
hogy még is kegyedet felebaráti szeretetemről ’s ar
ról , mennyire kedves kötelességemnek tartom szen
vedő embertársomnak segéd kezeket nyújtani, meg
győzzem : ezennel jelentem, hogy egy jó barátom a’ 
kívánt summát egy hónapra a’ következő föltétek alatt 
szives leend letenni, u. m.

1. ) Kegyed 300 forintrul ad ugyan kötelezvényt, 
de csak 210 forintot fog kapni; a’ többit némi cse
kély kamat fejében levonván.

2. ) Mivel életünk Isten kezeiben lévén, nem 
tudhatjuk, mikor tetszik szent Felségének minket e’ 
siralom völgyéből ama jobb házába szólítani: diplo
máját ’s az assignatiót, fizetéséről barátomat bizto
sítandó, nekem átadandja.

Isten őrizz, hogy fáradságomért valamit kíván
jak ! — Isten látja lelkemet, miképpen keresztényi 
tetteimért legfőbb jutalom az öntudat, hogy másokon 
segíthettem. Ha tetszik , feljebb említettem föltételek 
a latta’ 210 ft. tőlem akármikor átveheti. Atyafisá- 
gos szeretettel maradok ’sa’t.

Szörnyű vasgőzös.
A* Great Western tulajdonosai egy 2.000 tonna 

terhet biró, és 1.000 ló erejű vasgőzöst szándékoz
nak készitettni. Egyik vasgőzös minapában 46 óra 
alatt járta meg a* Glasgow és Liverpool köztti utat 
oda és vissza: még pedig szerencsésen.—De bezzeg 
a br'csi tudósit ások szerint oct. 30án az északi vas
pályán máskép ütött kí a’ dolog; ugyan is a’ becsbe 
jövő brííni gőzös vas szekerek mivel a’ kitűzött idő
pontra meg nem érkeztek, azonnal rendszabályilag 
e végre készen álló ’s rögtön indulandó locomotiv 
útnak eresztefett, a’ netalán szerencsétlenség érte

gőzös” szekérsort felkeresendő ’s hellyre vontatandó: 
de az éjjeli setétes hóviharban alig egy fertály órá
nyira haladott sebes locomotiv kormányzója , a’ Brűn 
felől jövőnek jókori jeladását észre nem vévén , olly 
hatalmas erővel szembe csapódott, hogy azon pillan- 
tatban vasúfjáról kilöketettvén, több szekerek tete
mesen megrongáltattak: de még is szerencsére a’ 
gőzerőmiv kormányzókon kívül, csak egy utas nyert 
tetemes tompa sérülést, többen pedig kaptak egy- 
mástóli ütéseket; szerencsére még az erömüvészek 
sincsennek veszedelmes állapotban. Mivel pedig ezen 
véletlen összeütödés következéséből, mind a’ két lo
comotiv használhatlanná válna, minden utazók’ a’ 
Becsből hozatott bérkotsikon szerencsésen megérkez
tek a’ fővárosban.

C z i f r a  név.
A’ régi napkeleti barbár nemzetek* fejdelmei, 

mindenkor sokat tartottak neveknek hosszan czifrá- 
zott kimondásukban , hihető hogy eldödeinek végso
rait kívánták azáltal feltartani; vagy hatalmas eré
nyeit , az által kijelenteni; melly fékeden kórság 
máig is feltartatik főként a’ kóbor nemzeteknél, igy 
példának okáért: a' djoejokartai zultánnak mosta
ni neve csak e’ nehány szótagocskából áll összeszer- 
keztettve: Hamanhoeboevonoscnopatoingalogon- 
gabgurrakmansaydinpanotogovode. Ez már ötö
dik uralkodó e’ néven ezen országban.

A’ szüléknek vigyázatéi.
Az erdélyi hiradó, most közelébbről beszter- 

czén történt szomorú példát közöl, minő vigyázattal 
kelljen töltött fegyvert kivált gyermekek közt tartani. 
A’ közelébb múlt héten , azaz October elején, egy 
idevaló szőllő pásztor maga töltött puskáját, több 
gyermekeivel tele lakszobájában hagyta. A’ gyer
mekek csak magokra lévén honn hagyva, egyik kö 
zülök a’ puskát kezébe véve, azzal játszani kezde; 
a’puska elsült.’s a’töltés a’szőlő pásztor közel álló kis le
ánya szivén kérésztől ment, ’s azonnal halva rogyott 
a’ földre!—ez legyen figyelem a’ szülékre.

Legdrágább bor.

A’ R ó z s a  bor ,  legdrágább borok tagadhat- 
lanúl a’ Brémai tanácspinczében léteznek, s ezek az 
úgynevezett rózsaosztályban fekvő rajnai borok 1624- 
ben vásároltatván, két különböző hegy termései: 
Hochheimi és Johannisbergi. Számítsuk most ez 
akkor fizetett borárt (akójáért 450 f. pengőben), 
kamatjának kamatját i s ; most egy palaczk e’ borból 
4.085.700 pengő forintba fog kerülni.



H A S Z N O S
47dik szám.Pest. 1839,

Szerdán Dec. Ilii ikén

Felszól l i t á s  a ’ huni s z o b r á s z u l  ü g y e b e n .

Nagy a’ kor, mellyben élünk, a’ haladás ’s 
emberi benszülött erők kifejlési kora. Nagy a' fela
dás , melly előttünk áll: beérni Europa annyira ha
ladt ’s folyvást haladó n a g y  nemzeteit; megfutni 
azon térközt, melly közttök ’s köztiünk, a’ csak
nem négy szazad óta hátramaradtak közit létezik, ’s 
mellyen innen az enyészet, túl egy nagy nemzet re
ményteljes jövendője vár reánk De tehetjük-e ezt?

A ’ magyar kebel szint’ olly hő, szint olly fo
gékony minden j ó r a ,  n a g y r a  é s  s z é p r e ,  
mint akármelly más nemzetbelié; ennek is szintúgy 
osztályrésze azon ég i s z i k r a ,  melly jobb részünk 
isteni eredetének záloga, ’s melly Könnyebben senki 
más keblében nem gyűl lángra, de fájdalom! hama
rabb sem aludt eddig e l, mint mienkben , ’s hatásta
lan lobbanása „szalmatüz“ gunynevezést nyert.

Bennünk az anyag ép, egésséges; az erők nem 
hiányzanak, ’s egy leendő nagy nemzet minden al
kotó részeivel birunk : de eddig nem volt kö z 1 é 1 e k, 
melly a’ részvétlenség-merevítette tagokba életet le
helt; nem volt k ö z é r d e k ,  melly az eldarabolt e- 
rőket központosította, a’ fellobbant, de ismét kialudt 
szikrát élesztette, ’s jótékony hatású tüzére folyvást 
táplálékot rakott volna.

E’ közlélek, e’ közérdek hiányzása, vagy is 
nem értése azon örök igazságnak: „ k ö z é r t  t e t t  
á l d o z a t  l e g b i z t o s a b b  h e l y r e  a d o t t ,  ’s 
j ö v ő b e n  l e g g a z d a g a b b  k a m a t ú  k ö l c s ö n “ 
hátra maradásunk egyedőli oka. A’ kisebb vagyonú 
semmit nem tett; mert—úgy mond—kevese annyi 
hiányok pótlására mit sem használna; a’ gazdag, 
mert—úgymond—egy maga úgy sem tehetne min 
dent. ’S a’ következmény mindenütt és mindenben 
semmi, vagy még annál is gonoszabb lön A" he
lyett , hogy a’ külföld virág- ’s gyümölcs gazdag plán
táit bátorságos éghajlatunk ’s termékeny földünkbe 
mi hoztuk volna be, magunkéit is idegeneknek en
gedtük által, ’s legkisebb szükségeinkben is külföld
re szorula , nemcsak a’ cselekvéstől szokfunk-el, 
de a1 bizodalmát is: „ ö n  e r ő n k  á l t a l  t e h e t n i  
v a l a m i t “ elvesztők. Innen következett a’ külföld 
remekeinek, mint követni való nagy példányok tisz
telése helyett, a’ k ü l f ö l d n e k  m i n d e n b e n  vá
lasztás-nélküli bálványzása, ’s önokozta vaksággal 
hátat-fordítás mindennek , mi haza i .

De hála az égnék ! melly valahára felnyitó sze
meinket, ’s láttató velünk apáink ’s mi magunk hi
báit , ez eddig m ú l t  i d ő n k  rajza. A’ j e l e n  
— szebb’s virágzóbb j ö v e n d ő  kezdete. A’ nem-  
z e t g e n i u s a  — képzelt, látatlan istenség ed-

JHásodile félév.

dig élő s elevenítő valóság alakjában megjelent kö
zöttünk. A közlelek felébredt  ̂ varázs ereje nyakát 
szegé ama százfejü hydrának, az ö n z é s n e k ,  
melly eddig keblünkre nehezkedve , felemelkedésün
ket hátráltató; szövétneket ada kezünkbe, mellynek 
világánál tisztán áll előttünk: „mi t  k ö z é r t  te
s z ü n k ,  m a g u n k é r t  t e s s z ü k ; “ olthatlan 
szomjat gerjeszte esengni mind jó , nagy és szép 
után, ’s ellen álhatlan vágyat; k ö z r e m u n k á l n i .

E nemes vágy már tetté lön, ’s nehány lelke- 
s e k vezérlete alatt már is több történt, mint eddig 
századoktól várhatónk. A’ szellemi forrás útján az 
ú j j á s z ü l e t é s  rég várt időszaka bekövetkezett. 
Egy helyt maradnunk többé nem lehet. A’ gondolat, 
hogy tetté váljék, csak figyelmeztetésre, tárgy- ’s 
út-kimutatásra van szükség. Ki hiányt lát, pótolni 
valót, ’s hallgat, nemzete ellen vét; mert azt hozza 
nem érdemlett gyanúbaj mintha a’ cselekvést most 
is olly örömest mellőzné. Ki ezt akár hanyagságból, 
akar személyes érdekből, akár rósz szándékból teszi, ’s 
teheti, szálljon fejére az utókor átka!

Mi alóliittak illy felelőséget hagynánk magunk
ra rovatni, sőt bűnt követnénk el, ha névvel ’s ér
zéssel rokon polgártársinkat egy tárgyra nem figyel- 
meztetnők :

Egyetlen szobrászunk , a’ nagy Thorwaldsen ’s 
még nagyobb Canova tanítványa, a1 nemzeti múze
umban álló „pásztor-leány az esztergomi fő tem
plomban levő „István martyr,“ a’ Kisfaludy Károly 
emléke ’s több jeles szobrászmüvek készítője , a’ leg
szerényebb ember, derék művész , ki a’ honért min
dent , mert életét a’ honi művészetnek szentelé, de 
kiért a’ hon eddig semmit sem tett; F e r e n c z y  
I s t v á n ,  majd két év óta munka nélkül; azou ta
karék-mennyiségből, mellyet, mint munkái bérét 
küllőidről hoza honába , tetemes költséggel Budán fel
állított műterme ’s képző intézete majdnem üresen, 
’s Columbként művészi lelke sugalta után indulva, 
leirhatlan fáradsággal keresett s feltalált márvány- 
bányája használatlan hever! ’s mig a’ honunkban 
idegen görög ifjú szemeibe „pásztor leánya“ könjeket 
áz elragadtatás könnyeit idézi , ’s lelke elébe a’ mű
vészet ’s művészek nevéről, elenyészte után is nagy 
emlékezetű hazája hajdani képét tüntetve, a’ szobor 
élőit csókra hajol-le, hazafiak! kinek jutott eszébe 
közöttünk: milly kincset birunk e’ férfiúban ’s benne 
milly kincset veszthetnénk ?

A ’ művész nincs honhoz , nemzethez kötve; ő 
nem anyagi, hanem szellemi világban é l , ’s hazája 
ott, hol művészete értőkre , tisztelőkre, ’s hő vágya 
kielégítő tárgyra talál. Művészt nem minden idő szül;
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művészt előteremteni milliókkal sem lehet; fí egyedül 
a’ sors ajándéka, éppen azért osztva olly gyérén , 
hogy becsét annál inkább érezzük; ’s jaj azon nem
zetnek, melly azt becsülni nem képes! Azonban alig 
van nemzet, mellytó'l az ég ebbeli malasztját egé
szen megvonta volna; ’s e’ részben mi, kik művé
szetért eddig legkevesebbet, vagy tán éppen semmit 
sem tevénk legkevésbbé panaszkodhatunk. Hány de
rék művészt szült honunk? — a’ k ü l f ö l d n e k .  ’<S 
most midőn a’ felébredt nemzeti köziélek arra int, 
hogy a’ művészetet külföldiekben tiszteljük, ’s ál
dozattal is körünkbe varázsolni igyekezzünk, roko
nunkat , azon hazánkfiát meliőznők-e el részvétlen, 
kire eddigi munkái után is méltán kevélyek lehetünk ? 
Elviselhetnők e azon keserű szemrehányást, mellyet 
az utókortól várhatnánk ? hogy egyetlen szobrászunk, 
Thorwaldsen ’s Canova tanítványa, barátja, a1 dicső 
Arpád-alkotta, a’ Nagy Mátyás alatt annyi idegen 
müvész-lakta, ’s a’ felséges ausztriai ház s/elid kor
mánya alatt miiden másban haladó magyar honban, 
10 millió polgártársai köztt , e g y  ma g a  nem ért
ve , nem méltányolva, *s figyelemmel mellőzve, mű
vészetéhez illő anyagot nem lelhetett!—Mit kell te
hát tennünk ?

( Vége kö'vetkezik.J

Piickler-líushau hg. levele Velílielin grófhoz 
bábolnai es. K. m énesről , mellyet az 

Allgeiu. Zeit. f. e. nov. 29kén mellék lapjaiban közlőit, 
Pest nov. 20.

Igen tisztelt gróf!
F ő  méltóságod’ kegyes tanácsát követve, Ma

gyarországba érkeztem után , egyik volt elsőbb fog
lalatosságaim közűi: a ’ bábolnai katonai ménest meg
látogatnom ; melly kirándulásomról egy előleges rö
vid tudósítást kegyeddel a’ szokott utón közleni sietek.

Mindenek előtt azonban bánkódva kéntelenite- 
tem megvallani , hogy tisztelt barátomhoz irt 
előbbeni leveleim’ egyikében á’ derék ’s a’ lótenyész
tés közül ezen országban magának érdemeket szerzett 
H e r b e r t  őrnagy iránt igazságtalan valék, 
midőn egyoldalú tudósításoknak Syriában hitelt adván, 
mit most már átlátok , ’s mi későbben még inkább 
világosságra jövend, az ő igen czélszerű cselekvé- 
nyeinek indító okai iránt illő elismeréssel nem visel- 
teték. Hibázni emberi, de mindig kötelességemnek 
tartám, az elismert hibát tétovázás nélkül megvallani.

A ’ rövid, de minden tekintetben kielégítő bábol
nai utamat P ü c k l e r  hgnő társaságában volt sze
rencsém tenni, ki engem’ majd hat esztendei elvá
lás után itt Pesten látogatásával megörvendeztete; 
és ámbár szorosan nem tartozik ide, mindazáltal azon 
elégtételt magamtól meg nem tagadhatom, hogy ez

alkalommal a’ különösen barátságos ’s kedves elfo
gadásról ne szóljak, meilyben minket idegeneket 
Magyarorszag’ fővárosának legváiogaioitabb társasá
gai részesítettek. Itt legkellemesb módon erősítettem 
meg régi keletemben, hogy Németország’ déli orszá
gaiban (Magyarorszagban is a’ miveltebb körökben 
n é m e t  miveltseg divatozik) a’ nagy világ’ tónusá
hoz, nem kevésb ielkitehetség mellett, sokkal több 
barátságos szivkegy, és (ha ezen kifejezéssel élnem 
szabad) valódi nagyszerű természetesség van kap
csolva , mint hazánk’ északi részeiben. Irigység és 
kajánság, mellyek a jót mindig lenézve, üditlen el- 
ménczségöket megerőltetikj mindenhol a’ hiányost gú
nyolni, pedánság s dölyfös gyámoltalanság, bár- 
gyuság, mellyek csupán felesleges önszeretetből és 
ön magának túlbecsüléséből erednek —olly tulajdonok, 
mellyek az ártatlan , igénytelen magaátadásat, egy 
valóságos jó társaság’ kellemes leereszkedését meg
bénítják—itt, mint különös kivételek tűnnek fel, 
mit lajdalom , nem minden fővárosainkról mondhatni.

Pestet délben egy szép őszi napon hagytuk e l, 
de az utakat korábbi esők által felázva olly rosszak
nak találtuk, hogy a’sebes hajtásáról dicsért paraszt 
posta ellenere is, esteledéskor értünk Neszmélyre. 
Ezen majdnem hiheilen nyomorult állapota az utaknak 
Magyarországban, — hol az ember gyakran egész sor 
elakadt szekerekre talál, ’s vannak példák, hogy az 
országút’ közepette mint valami posványba merültek 
és vesztek a’ lovak, — kétség kívül legnagyobb hián
nyal közé tartozik ezen némelly tekintetben még szűz 
tartománynak, mellynek azonban épen azért igen re
ményteljes jövendője van. Valóban csak még nehány 
olly kiemelkedő lelkületű férfiakra van szüksége , mil- 
lyet g". S z é c h é n y i  I s t vánban már egyet fel
talált , kik hasonlókép’ magokat hazájok’ előmene
telére olly fáradhatatlanul szenteljék —hogy lássa re
ményeit naponként áldottabban valósulni. Az irány , 
mellyet magának azon magyar hazafi kitűzött, bizon- 
nyára az igazi, a’ legiidvhozóbb, mert az a’ legtett- 
legesebb. A’ dunai gőzhajózás, melly a’ kereske
désnek új életet kölcsönze, ’s mellynek alkotója gr. 
S z é c h é n y i  volt, a’ tőle tömérdek nehézségek 
közt létre hozottsziklaut O r s ó v á  közelében, melly 
más országok’ legsikerültebb illy nemű munkálataival 
dicséretesen sorba léphet, az óriási lánczhid Pesten , 
mellyen a’ munka már kezdetét vévé, egy az egész 
nemzetnek becsületére váló, de a’ gróf tántoríthat - 
lan álhatatossága nélkül alkalmasint soha se létesü
lendő e m l é k o s z l o p ,  ’s más hasonnemű gyakor
lati vállalatok, mellyeknek lelke S z é c h é n y i  — 
érdemesebbek és az országnak hasznosabbak, mint 
száz képzeményi political kivánatok, alkotmányt ja- 
vitó-tervek , mellyek még tán sok időre a’ theoriák’ 
légi országába kárhoztatvák.
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Neszmélyen azon becsben álló bort , melly ha* 

tárában terem, helyben épen olly savanyúnak talál
tuk, mint Pest’ vendéglőiben, ’s a’ Duna7 gőzhajó
in , minél azt vagyok kéntelen megjegyezni, hogy 
ezen tekintetben Magyarország is úgy áll mint né* 
melly más országok: Magyarhon’ legjobb borait kül
földön kaphatni, mert bor és próféták legjobban be- 
csülletnek a' távolban. Az utolsó állomáson eltéve
dett a’ paraszt posta, mi kéntelenített bennünket a’ 
földeken keresztül setét éjszakán czélunk’ fele sietni, 
’s nem tagadhatom, hogy kocsinknak ez által oko
zott erős ’s gyakran veszedelmes hintáiásai remegő 
kisérő némely gyengéd szemrehányásokra ösztönzék 
késő felkelésem miatt, hogy 5 órától délig késedel- 
mezet elindulásunk illy sanyaruságba döntött. Mind- 
azáltal mindez kár nélkül végződött, de sok bajba 
került, midőn 3 óra fajban a’ bábolnai fogadóhoz 
érénk míg a’vendéglőt felköltheték, ki, hogy nekünk 
szállást adhasson , ön lakta szobáit elhagy ni kénte- 
leniteték. Értésünkre jutott ugyan, hogy S c h m a e -  
l i n g  tábornok u r , pesti parancsnok kegyes fára
dozásai után, a7 kormányházban, hol H e r b e r t  
ur lakik, készítettek szobák számunkra; azonban 
mint illett, vonakodtunk, az őrnagy’ vendégszerete
tét illy alkalmatlan órában használni. Mind a’mellett 
ez éjjeli tanyázásba volt némi mulattató, ’s alig telt bele 
fél óra, minden a’ legjobb rendben volt, a’ régen 
hevert por letörültetett, a’ nem igen kedves házi 
szagok lavandula vízzel megtiszlitatták, ’s a’ velünk 
hozott podgyász’ segedelmével meglehetős fekhely 
készült. Sőt a’ beletristicus vendéglő különös fény
űzésül még két divatos almanachot is tőn egy éji-asz
talra , mellynek tartalmára alig volt szükség ; hogy 
nem sokára a’ legegéségesb álomba szenderűljek.

Másnap reggel épen felébredtem, midőn már az 
érdemes őrnagy’ látogatását adák tudtomra , a’ ki e- 
lőjött hogy bennünket asztalához, ’s a’ ménes’ megte
kintésére a’ leglékötelezőbben meghijjon.

E’ szemlét a ’ Herbert ur által Syriából ’s a’ ha
táros pusztákból hozott csődörökkel kezdtük, derék 
l ovak ,  mellyek közt különösen a’ 15 marok és 3 
hüvelnyi S h a g y a szürke tünt-ki, erős alkatú ’s 
részeinek legszebb arányosságával biró, K a e h e 1 
fajból eredő , ’s azoníelő'1 egy világos pej N e d s h d i  
D a h a b i  nevű. A ’ kanczák is dicsérendők voltak, 
minden előtt K a e h e l  A d s h u s z  fajból egy Ser i  a 
nevű szürke kancza, melly valódi ideálnak látszott 
előttem, ’s melly már , hasonlón mint a’ többi kan
czák , derék csikókat ellett, — mert az arab kanczák’ 
sok jelességeihez a’ nagy szaporaság is tartozik. 
H e r b e r t  ur beszélte nekem, hogy e’ szép állat, 
midőn az Anazi-törzsököt el Sbaa meglátogató, ma
ga jelenté be magát nála, egy napon kinyitván fe
jével sátorfüggönyeit, ’s kényelmesen nézdegélvén

az idegen vendégeket, mire azt azonnal hálásán meg- 
vásárlá

Minthogy az őrnagy nehányat lovai közűi út
közben elvesztett, ’s másokat Messohagisba kellett ad
nia , ez okból szállítmányából még csak hat mén és 
négy kancza maradt hátra. Ezek legnagyobb részint 
erős alkatuak , egészen hibátlanok s a’ mi minden
ki előtt, k nek az arab lovakat honjukban sokszor 
vizsgálni alkalma volt, nehezen elérhető feladatkint 
tűnik e lő ,— mindnyája minden b l e m i s h  nélkül 
való. ,,Látja ön,“ igy nyilatkozók H e r b e r t  ur,  
>?hogy olly nehéz és korlátolt választás mellett, minőt 
utasításom elém szabott, nem bocsátkozhatom magá
nyos vevőkint, ki önmaga ura , hosszú alkudozásba, 
és hogy minden tekintetben hibátlan lovakat hozzak 
vissza, nehány ezer piaszterrel többre vagy kevesebb
re viszonyomban nem tekinthetek , minthogy a leg
fontosabb az volt, hogy az alkalmat, mellynek rit
kaságát ön úgy tudja mint én , megragadjam..“

Ez tökéletésen igaz ’s most annal jobb követke- 
zésü , mivelhogy a’ hadi események ’s az arab tör- 
zsököknek többé alig mellőzhető ellenségeskedése ál
tal a syriai kormánnyal, a’ nemes lovak további 
vásárolhatása , magok a’ beduinok által; legalább a1 
pusztaság’ e’ részén majd lehetlenné, legalább min
dig bajosbbá , fáradságosabbá és veszélyesebbé lesz. 
Dátorkodom mindazaltal itt azon megjegyzést tenni, 
hogy, véleményem szerint.-, ollyannak, kit tenyész
tési lovak vásárlására keletre küldenek, nem jó na
gyon korlátozó utasításokat adni, különösen minők 
a’ Herbert űréi voltak, hogy hat évet meghaladt lo
vat ne vegyen, ’s mindnyája egészen szenytelen , sőt 
rutitó égetések és jelek nélküli legyen. így könnyen 
odajutni,  mint már más alkalommal mondám, hogy 
olly lovakat kapunk , mellyeken egyetlen hibát sem 
mutathatni ki ugyan, de az egész ló maga egy hi
ba, ’s ez leginkább az araboknál van így, kiknek 
egész életök7 ’s állataik iránti gondatlan bánásmód
juk , a’ legjöbbakban sőt a’ megbecsűlhetlenekben 
is , rútitó foltokat okoz, mellyek azonban a’ tenyész
tésnél figyelembe sem vétetnek , mert tovább nem ö- 
rökülnek. Ide tartoznak különösen á’ legkönnyebb 
nyavalyáknak mindenütt használt égetések általi ne
vetséges orvoslásai, bizonyos ’s egészen oktalan szem- 
operatiók olly bajokban,mellyek a’ látműszerekkel épen 
semmi összeköttetésben sincsenek , mind a’ négy láb’ 
folytonos békózása, mi gyakran daganatokat, szőr- 
telen foltokat, s a’ bajos lefekvés miatt kidudorult 
térdeket, ’s ki vagy behajlot lábokaf okoz. A gya
kori megsebesitések hasonlókep’ gyakran okai a’ 
szemre nézve kellemetlen de a’ Jó valódi becséből 
semmit el nem vonó elrútitásoknak. Herbert ur maga 
mondá, hogy egyik legnemesebb és különben hibát
lan ménét kevéssel hajóra szállta előtt elcserélte ,



C IS« )
mivel egyik első Iába valamennyire kifelé állt, ’s ez 
okból nem merte elhozni. Ezt az odavalók azonnal 
kurholák , ’s nekem beszélték: hogy a’ német báró 
még utoljára a’ nélkül hogy valaki megfoghatná mi
ért, egyik legjobb lovát egy sokkal csekélyebbel 
czerélte fel; sőt küldetésének egész ideje alatt az 
őrnagy’ részéről e’ , mint most már átlátom, kényte
len aggodalmasság, hiányos lóisméret’ bizonyságának 
látszott előttük. Herbert ur a’ fenforgó körülmények 
közt minden esetre a’ lehetőt megtevé; de úgy hi
szem, hogy mint magányos, teljes szabadsággal cse
lekedve, még kielégítőbb eredményeket ért volna el. 
Némileg a’ régi ausztriai hadvezérek’ helyzetében 
volt , kiknek ez udvari hadtanárs’ helybenhagyása 
nélkül egy csatát sem volt szabad végezni. A’ kor 
miatti korlátozás épen olly akadályozó, mert a’ nemes 
vérű arab mén harminczadik évéig használható mé
nesben, a’ kancza húszon felül, ’s az őrnagy’ saját 
mondása szerint a’ legkitűnőbb lovat, melly a’ pusz
tában elébe fordult, vásárolatlanul volt hagyni kén- 
telen, mert tiz évnél már öregesb volt.

Mind ezt csak a’ dolog’ javára hozom fel, a ’ 
nélkül hogy e’ miatt a’ felsőbb hatóságokat (mely- 
lyeknek kitűnő munkássága áz ausztriai birodalom’ 
minden méneseiben a legfényesben bebizonyul) azon 
véleményem szerint nagyon korlátolt utasításokért 
kurholni akarnám, mert saját felelősségük kénysze
rűi őket illy elővigyázatra. Ez mindig visszatérő ’s 
majd mellőzhetlen bajillynemü intézeteknél, mellyek 
a’ kormánytól erednek, legyenek azok ménesek, 
gyárak, bányák ’stb , egy szóval, bármi ipar igaznemü , 
mellyeknél a’korlátozatlanul cselekvő birtokos mindig 
kedvezőbben fog állani Hogy tehát az angol lóte
nyésztés még egészen a’ magányosok’ kezeiben lé
gyen, ez legerősebb bizonság arra , miről is alább 
némi idetartozó érintést teendek.

Miután szerétefre méltó gazdánknál kora ’s de
rék ebédet vevénk magunkhoz, melly a’ legközelbi 
katonai állomásokról érkezett nehány lovastiszt je
lenléte által még vidámabbá tétetett, a’ ménes’ egyéb 
részeinek megtekintéséhez fogánk.

Nem akarom itt kegyedet igen tisztelt gróf! hosz- 
szasságommal fárasztani, mihez egyébaránt is egy 
a’ dologhoz alaposan értő kivántatnék , ’s csak a’lát- 
tattaknak általános rajzát szándékom közleni.

Ezen lapoknak egy korábbi értesítésében a’ bá
bolnai ménesről olvasám p. o. hogy télen az istálók 
füttetnek , ’s ez mástöbb féle kapcsolatban állő erősíté
sei az úgynevezett angol párt személyeinek Pesten, 
ma d elhiteték vélem, hogy itt a’ fiatal lovak’ elké- 
nyeszietése igen lábra kapott. Távol légyen azonban 
ezen eset. Mi a’ fűtést illeti, ez csupán egy igen 
nagy istálóban történik, hol nehány legválogatottabb

kancza csikó áll, mellyekre egyébként télen felette 
hideg leendene. Hogy minden lovak a’ lehető
ségig tisztán tartatnak , hogy nagyobb részént szá
raz , gyakran változtatott szalmán allanak, a’ felet
te számos jó rendben tartott katonai szolgálat, ’s a’ 
ménes’ s z ü k s é g e i r e  r e n d e l t  t e r j e d e l m e s  
gazdaság mellett, igen dicséretes és czelirányos; a’ 
tapasztalás azt is bizonyítja, hogy a’ puha állás ezen 
fiatal lovak’ körmeiknek legkevésbé sem ártott, el* 
lenben azok olly jó állapotban vannak , mint eldödeiké 
a’ puszták’ homokjain. Az istálók általában szellősök, 
tágasak és magosak, nagy lovaglóhelyekhez hason
lók,  legczéliráuyosabban több tanyákra elosztvák, 
mellyeket a ’ ménes’ arab lovain röpülve nyargal
ván , rövid idő alatt mind megvizsgáltuk Különös 
örömünkre szolgait a’ csikók’ sétáltatása, melljek 
százanként a’ tömérdek messzeségre nyúló földeken 
(ezeket csak Herbert ur jól sikerült ültetvényei kez
dik kévéssé vidámitni) szabadon eresztettek, néhány 
lovagtól mint pásztorkutyáktól körülvéve ’s erős en
gedelmességben tartva. Minthogy nem kevés ügyes
ség és sebesség kívántatik ehhez gyakran, ezen 
szolgálatra jó arabslovak szükségesek.

A’ bábolnai intézet úgy áll ugyan már régen 
mint arabsfajta menés, azonban csak 8 éve , mióta 
t. i. Herbert úr igazgatja , azon iparkodik, hogy 
k i v é t e l  n é l k ü l  ollyannak alakítsa, ’s hogy 
aprankint egyedül tiszta, igazi nemes arabvérü te- 
nyésztessék. Ennekelőtte fájdalom angol, ’s tán nem 
egyedül a’ legjobb fajuakat is akartak közébe kever
ni , ’s Herbert urnák még most is sok fáradságába 
kerül azokat lassankint kiirtani. Néhány angol szár- 
mazatu egyedek, mellyek a’ nagy csikóistálókban 
a’ tiszta arábs eredetű ’s egy idejüeknek által elle
nében állanak, valóban, mit a’ részrehajlatlanság 
megvallani kéntelen , nyomorult szerepet játszanak az 
összehasonlításnál. Nem kételkedem azonban hogy 
az ország más részeiben jobb korban helyezett angol- 
fajzatnak taltatnak ezeknél, mellyeket itt végkép* 
kipusztítni törekszenek; én rólok nem ítélhetek, 
minthogy eddig még egyet sem láttam, de az 
a r a b s f a j n a k  r e n d k í v ü l i  t e u y é s z e t e  
E u r o p a  f ö l d j é n .  Bábolnán szembefünőleg 
megmutattatott, és én soha, Mehemed Ali ’s Ibra
him basa méneseiben sem láttam illy nagyszámú ne
mes szép anyakanczákat ’s csikókat, jóságra egy
máshoz annyira hasonlók, hogy a’ választás nehéz 
volna, *s még is a’ jellem az atya és annyáról 
az utóbbiakon világosan megesmerhető. Ezen felül 
a’ termény még halad, mert a’ két éves csikók a’ 
három esztendőseket látszólag felülmúlják, az egy 
évesek pedig még többet Ígérnek.

( Folytatása következik.J
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F elszó llító  kérelem

a’Hazai ’s külföldi Tudósítások 
és Hasznos Mulatságok iránt

a’ közelgető 1 8 4 0 ik  esztendőre.
T . ez. Pártfogóinkat ’s  a’ két magyar Haza’ olvasó közönségét tiszteletteljes bizodalom- 

ma i , kérjük-ineg: méltóztassanak lapjainkra előfizetési rendeleteiket minél előbb m egtéteíni, mi 
azon tisztelt hazafiakra nézv e , kik példányaikat most egy majd más helyre kívánják já ra tn i, le g -  
czélszerűbben történnék a’ kiadó hivatalnál, mivel akkor az elküldözés, változó körülményeik sze
rin t, hiba és hátramaradás nélkül intézteíhetik-el. Lapjaink’ ára az eddigi m arad; könnyen olvas
ható csinos betűkkel, jó  fekete festékkel ’s tisztán nyomtatásukért T ra tIner-Károlgi je les nyom
tató intézete kezeskedik. Jövendőre N em zeti Újságunk másodrétben, testvérlapja Hasztios M ula t- 
sági/ik pedig negyedrétben, a’ legfinomabb fium ei velinen , angol új önteíü betűkkel jelenend-meg. 
A z előfizetéssel beküldetni kérjük a ’ meglevő nyomtatott újságboritékot vagy hibátlanul tisztáit 
leirt czim zetet, mellyen a’ legközelebbi postahely is föl van jeg y ezv e , hogy minden tévedés é l-  
hárítathassék. Ilirdetésink mindenféle hirdetményeket a ’ l e g o l c s ó b b  á r o n  csupán a’ nyomtatá
si költség m egtérítése m ellett, gyorsan köziének. A ’ kiadó hivatalon (zöldkert utcza 498 szánt 
alatti özv. K ultsár Istvánná, újság tulajdonosáé házában) kívül minden postahivatal elfogadja az. 
előfizetést.

ecr A ’ szerkesztőséget illető leveleket e’ czim alatt 3y / f  Nemzeti Ú j s á g  h lV d -  
tálának“ küldetni kéri o nemzeti újság szerkesztősége.

TraUner és Károlyinál Pesten 
éppen most jelent meg:

H A Z A I  V Á N D O R  1840.
X d5k évi folyamat, két Rajzolattal: 1. Pest-Budai áUó lánczliid.

2. gróf E s t e r h á z y  K á r o l y  egri püspök képe. Ára kötve l f r .  p.p.
F É N Y E S  E L E K  Magyar Ország Geographiája. I. II. III. IV. Darab.

Ara 8 forint ezüsfpénz..

Jószág-eladás.
(2) Tekintetes nemes Baranya vármegyé

ben kebelezett Somberek helységben, Tekinte
tes S a u s  k a  A ntal táblabíró urnák rész jószá
gából, bírói zár alá vett 28. hold ré t, 286. hold 
szántó fő id , és 2 0 . egész jobbágyi telkek,.jövő 
1840. esztendő Januarius hetedikén a’ he ly sz í
nén,. a’ többet ígérőnek részenként is e l adat

ni fognak, mellyre a’ venni kívánók ezzel m< g, 
hivatnak. ( ; )

Hirdetmény.
( 2)  T ettes ns Heves vármegyébe» Tövó& 

Sz♦. M iklóson , az. A  1 ín á s y  nemzetség’ uro— 
dalmában, vagyon 90 darab hízott sertés ela
dó,. azokat a’ megvenni, és az urodaírni tiszti 
hivatalnál ott helyben kialkudni Lehet.
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Árverési hirdetmény.
(3) Ezennel közhírré tétetik , hogy f. év 

dec. 11 kén és következendő napokban néhai 
inéit. Ü r m é n y i Péter1 felszentelt püspök1 ’s 
esztergami Nagy-prépost’ tömegéhez tartozó há

zibútorok u. m. h in tek , lovak , borok hordók
kal e g y ü tt, szobabútor, ágybeliek , ’s asztalne
m ű k ,  ezüst, és más drágaságok, köz árverés’ 
utján a1 legtöbbet Ígérőnek készpénz fizetésért 
el fognak adatni. Költ Esztergámban nevem ber 
26kén 1839.

Konyvjelentés.

E’ czún alatti ta lá ln ia  nyát, termesztése’ ’s gyártása’ szereit az 
Indiaival e g y s é g é t ,  legiigyesb festomesterek’ hiteliteft hizonyitvá- 
nyaiva!, és számos festett szövetek’ remekeivel, megmutatta ív v’I OW  
DIENES, kegyes szerzet’ tagja, Észtan Doctora. 1839.

Századok óta törekszik Europa, a’ világnak más részérüli INDIGÓT 
honival nélkülözni máig.—Nem i ndi gós  növényeink gyérsége de 
a’ kémletek hiánya, ’s előítéletek miatt! —A’ megírt s z a b á l y o k  kellő 
követése, elég: a’ t i s z t a  i n d i g ó  gjárthatására; melly ha divatra 
kap: hazánk évenként ötmillió forintját megtarthatja. A’ könyv24 kr.p.p.

Megszerezhető Pesten Eggenberger könyvárosnál-, úgy magyar, és 
erdélyországi lővárosok könyvárosainál. Jelesb,masvait oltson meg
szerezhetni Pesten, Servita térén „feketekutya“ czimnél Ha.sen.stabke
reskedőnél.— Visgálatit még e’ munkában sem sziiuteti-meg a 'fen  ir t 
kiadó- Kecskeméten nov. 25. 1839.
P én zfo ly  m a t : Becs , dec. 7én: 5pctes stat. kötele/.. 

1079 ,6 ; 4 pctes stat. kötelez. i0 0 n |I6 ; 3 pctes stat. 
kötél**/.. 803|4 ; 1834ki stat. költs. 7211 j4 ; 1839ki 
stat. költs. 2783j4 ; 2 ,[2 pctes bécsvárosi bankóköt. 
<ii3 a ; bankrészvény 1 6 2 i2j3.

Gabonaár Pest ’s más vidéki városink piaczin pozsonyi 
mérője váltógarasban.

November 25ép 
Unirlivar 

Ili Oebreeren 
2S. Mo.ony 
20.Tymr.var 
lo.éj -Bec.e 
30.S/.eirrrt 
3ü Komárom 
t*».teu, dtc. i

[ Bu/.a. 
108-105 I 
00-80  

141-06 | 
100-04 ! 
100-90 | 
00-85 ! 
<vi too I 

165-140 I

Kétiz. Ko/.i Árpa. Zab. Kuk. Köle..
03- 00 | 80-77 | 62-58 i  40-36 | 8 i - ,3 | 100 — |
75---- - 1 63-60 | 40------' | 35—  |  50 | 8»-75 j
04- 85 | 96-88 j 74-58 j 60-56 j 1 8-3# j — -|
80---- I ----------- I 5 0 .—  | 40 —  | 67 j -  - ------ |
80— - | —  — | 60- -  I 50--------j 55-50 J 50—  |
70—  | --------- | 50-------| 52—  | 72-50 | 80----- |
95-80 | 72 I 65-63 | 46----- j 100-95 | 76----- |

120-115 | 113-105 | 95-00 | 7S-G6 | 16-110J-----j

E l a d O  S Z O l O «  pestj kőbányai 
úgynevezett ö r e g h e g y e n  ( AItgehürg) kelle
mes és hasznos hel>en fekvő 7 '|2 f e r t á l y b ó l  álló 
igen jó növelésben le*, ő , rajta egy alkalmas kis 
épülettel és igen könnt en 's kevés költséggel al
kálin tzható pinoze h* Ilye?, ügy hozzátartozó kő
bányával ellátott s z ó  1 ő ,  szabad kézből minden 
órán eladó. —  A' megvenni kívánók bővebb 
értesítést iránta vehetnek Pesten, Z ö l d k e r t  
u t c z á b a n  (!ío&í6acf)er t ©aj]e) 498 sz. alatt 
a ’ „ H a z a i's Külföldi Tudósítások“  szerkesztő 
hivatalában. 3



H A 8 Z K O S
48dik szám»

Jflásodik felév.

Jbe Iszol l i t  ás «’ honi szobrászai ügyében.
C^égé.J

Cs. k. főherczeg ő fensége, hazánk szeretett 
Nádora után indulva, ki Ferenczyt , a’ meg akkor 
hona által nem ismert magyar ifjút, Thorwaldsen 
műtermében meglátván, öt évig nevezetes pénzmen
nyiséggel segité; ’s követve néhai ltudnay herczeg 
példáját, ki az esztergomi főtemplomba szükséges 
szobrok készítésére meghivá; de a honi művészet
nek, ha magas lelkületű utódja hasonlót nem teend, 
pótolhatlan veszteségére a’ h a l á l  á l t a l  ebbeli 
szándéka kivitelében megakadályoztatott: a d j u n k  
a’ m ű v é s z n e k  m ű v é s z h e z  i l l ő  n a g y s z e 
r ű  m u n k á t .

E’ végre, mi alólirttak társasággá alakulván, 
*s e’ korban, midőn a’ külföld ismeretes nagy embe
ri emlékeinek közhelyen felállításával az érdemnek ’s 
művészetnek egyszerre adózni egymással vetekedik, 
idő leikéből keletkezett eszmének vélvén, ’s felger
jedte után elolthatlan vágyat érezvén keblünkben: 
azon nagy férfiaknak, kik honunk évkönyveiben 
v e z é r c s i l l a g o k  gyanánt tűnnek elő, ’s haza szebb 
létre juttatásában szerzett érdemeikért tartozó há
lánkat azzal nyilvánitni : mi szerint neveik örökíté
séül, tiszteletökre F e r e n c z y  I s t v á n  által ha
zai f e h é r  m á r v á n y b ó l  k é s z í t e n d ő  nagysze
rű emlékek emelését h o z z u k  i n d í t v á n y b a  
nemcsak, hanem azok közül ez úttal elsőnek már ki 
is tűztük

llunyady Mátyást,
kit mint k irályt, mint hadvezért, mint 
em bert, mint tudományok’ és szép 
m esterségek’ barátját , k egyeltjét , 
egyiránt nagynak, a’ haza és embe

riség jó tev ő jén ek  ismerünk-

E1 tárgyról többet szóllni, ’s javaslatunkat o- 
kokkal támogatni, hazánkfiai velünk rokon érzelmé
nek megsértése lenne; ’s midőn hisszük , hogy e’ 
kettős czélra—melly egy részről Ferenczynek művészt 
is lelkesítő nagyszerű hazai tárgygyal foglalkodtatá- 
sa, más részről nagy királyunk minden hazafi szi
vében mélyen vésett emlékének látható jelekkeli örö
kítése— figyelmeztetéssel nem egyebet tettünk egy 
minden jobb érzésű kebelben rég nyugvó húr meg- 
penditésénél; ’s csak annyira szerencsésbek mások
nál , mert ezt tenni elsők leheténk, hogy czélt ér
jünk $ elégnek tartjuk a’ magyar kebelben minden 
szép iránt fenbuzgó érzelemre hivatkozni.

Ideiglent váíasztottsággá alakultunk, ’s annak ideig- 
leni elnökévé Siinoncsics János pestmegyei másod 
alispán, társaság pénztárnokává Fáy András, ideig- 
leni jegyzővé Nyáry Pál pest megyei főjegyző, együtt 
munkáló társaink kinevezése után, következő ha
tározatinkat közöljük a’ két testvét-haza fiaival és 
leányéival.

a) A’ czél kivitelére mint legbiztosabbat az 
aláírási útat választok, ’s azon tekintetből, hogy 
annál többen vehessenek részt ezen maga nemében 
első hazai emlék emelésében az aláírási summát egy 
pengő forinton kezdve 50 pengő forintig szabtuk meg.

b) 1840. januarius l2ik nepjára Pestre, ne
mes pest megye termébe t á r s a s á g i  n a g y  g y ű 
l é s t  tűzvén ki állandó választottság nevezése, az 
akkorra bemutatandó terv megvizsgálása, a’ művész
szel kötendő szerződés és egyéb szükséges intézet 
tétele végett mind azokat, kik addig aláirnak , vagy 
akkor szándékoznak aláírni hazafiúi bizodalommal 
ezennel meghívjuk.

c) A ’ készítendő emlék helyének kijölelése 
szinte a’ nagygyűlést illeti; előre csak annyit jegy
zőnk meg : hogy tervünk , ’s véleményünk szerint 
annak Pesten vagy Budán közhelyen kellene feláíli- 
tatnía.

d) Minden esetre kijelentetik , hogy mi az alá
írandó pénzmennyiségből a’ fenn kitűzött emlék fel
állítására megkívántaié költség fizetése után fenma- 
radandna, az a’ társaság belátása szerint vagy más 
hasonnemű emlék létesítésére, vagy szobrászképző 
intézetre fordittatik. Végezetre

A’ hazai művészet nevében felszóllitjuk a’ két 
magyar haza valamennyi megyéi első alispánjait, 
szabad kerületek előljáljáróit, sz. k. városok és sza
badalmas községek biráit, nem különben közügy 
iránti buzgalmokról ismert fiait és leányait, különösen:

Grassalkovich sz. Eszterházy hgné, Brunszvieb sz. 
Majthényi grófné, Jósika báróné sz. Csáki Rosália grófné, 
Forray báróné, Bethlen sz. Haller Borbála grófné, Bethlen 
sz. Bethlen grófné , KendeíTy grófné, Ráday sz. Teleki 
grófné, Zay grófné, Reviczky Irorené sz. Orosz , Si- 
moncsicsné, Marczibányine, Borsjczkyne, Földváryne, 
Sztrokayné, Szentkirályiné szül. Zsembery, Bártfayné, 
Schodelné asszonyságokat. Abaújban: Fáy István gróf, 
Péchy Emmanuel gr., Fancsali Joob Mátyás nagy-prép., 
Bárczy Dániel t. b., Palay Sámuel t. b. Aradban: Bohus 
János t. b., Csernovich János t. b., Fábián Gábor t. b., 
Bittner Imre orv. tanárt. Árvában : Kubinyi Mihály t. b., 
Szmrecsányi Antalt t.b. Bácsban: Szucsics Károly t. b., 
Markos Pál f. b. Baranyában: Majláth György m. a. i., 
Perczel István f. sz. b. Barsban: Balog János t. b., Tar- 
nóczy Kázmér t. b-, Lipovnitzky Vilmos t. b. Békésben :
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Horváth Antal t. b., Szombathelyi Antal t. b., Magda Pál 
prof. Beregben: Perényi Gábor b., Buday István f. p. t., 
Buday Lázár t. b. Biharban: Beöthy Ödön t. b., Komáromy 
György t. bM Szilágyi Lajos t. b . , Vincze Miklós t. b., 
Jakab Mihály t. b., Bodó László t. b., Póczely József prof. 
Borsodban : Palóczy László m. a. i . , Bük Zsigmond t. b., 
Nagy Gedeon t. b., Ötvös József b., Ágoston József t.b., 
Fodor Ferencz sz. b. , Szemere Bertalant.b. Csanádban : 
Nákó Jánost, b . , Nyéky Antal főjegyzőt. Csongrádban : 
Klauzál Gábor. t. b . , Brünek Józsefi, b ., Dobosy Lajos f. 
p. t., Kaszap Mihály f. j. Esztergomban : Majthényi Antal 
kanonok., Német György kanonok., Kruplanics János t. b., 
Marczibányi L ivíusa.j. Fehérben: Zichy Ödön gr., Ötvös 
Déncsb., Gáal József kanonok., Kandó József t. b., Hoílósy 
Károly sz. b. Honiban : Nyáry Antal b., Seraberi Imre f. 
sz. b., Fehérváry Miklóst, b. Gömörben : Kubinyi Ferencz 
t.b ., Tornallyai Antalt, b., Sándor Ferencz t.b ., Mada- 
rassy Lajos sz. b, Győrben: Sütő József kanonok. Takács 
Sándor t. b., Szerdahelyi Ferencz t. b . , Kovács Pál orv. t. 
Hevesben: Kovács Mátyás kanonok., Keglevich Miklós 
gr., Bernáth András t.b., Blaskovich Gyula f. sz. b., Borbély 
Sámuel f. sz. b ., Sütő János |sz. b. Komáromban : Huszár 
Ferencz f. sz. b., Sárközy József f. sz. b,, Ghyczy Kálmán 
f .j., Pázmándy Dénes f. j . , Vecsey Károly leik., Szendy 
László lelkészt. Körösben: Fodróczy Gyögy f. ü. K. Szol
nokban : Bánfy László b., Teleki Domokos gr. Krassóban: 
Fülep Józs.t.b ., Ásboih Móricz f. sz. b., Szerényi Fér. a. j. 
Újítóban: Kubinyi Ferencz t. b. , Madocsányi Pál f. j. 
IMármarosban: Darvay Bálint t. b ., Darvay Péter t. b ., 
Szaplonczay Zsigmond f. sz. b ., Szaplonczay Sándor., 
Pogány Károly a. j. Xógrádban: Jankovich Antal t-. b., 
Piónay János t .b . ,  Kubinyi Ferencz f. b. Nyitrában: J e -  
szenák János b ., Berchtold Antal gr., Greguska István 
kanonok., Bartakovich August t. b., Berényi Ferencz gr., 
Szerdahelyi Lőrinczt. b., Thuróczy Bálint. Pozsonyban: 
Döme Károly kanonok., Pálfy Móricz gr., Zay Károly gr., 
Somogyi Ferencz t. b. , Olgyai Gáspár t. b. Pestben : Ür- 
ményi Ferencz t. t. , Pi ónay Albert b., Ráday László gr., 
Ráday Gedeon gr., Sághy Mih. váczi n. pr., Girk György 
kai. kan., Latiért Antal b., Benyovszky Zsigmond gr., 
Szapáry Antal gr., Paíay József t. b., Szentkirályi Móricz 
t. b.., Szemere Pál t. b. , Kis László t. b., Pafay Pál t. b., 
Sieinbach Ferencz k. t., C thí-alvay -József t.b ., Halász 
Fér. f. b., Halász Kálmán t. b., Munkácsy János t.b,, 
Földváry Mihályt, b.. Károlyi István ü., Mátray Gábor ü., 
N így József n. k., Török Pál lelkészt., Székács Józs. leik. 
So nagyban: Somsich Miklós t .b .,  Somsich Pál f. j., Csa- 
pady Pál (. b., Kacskovics Ignácz t. b. Sopronyban : Nagy 
Pál t. b., Kis János superint., Tatai János pléb. Szabolch- 
ban: DessewíTy József g r . ,  Elek Mihály f. b., Vay János 
t.b ., Zoltán Mihály t.b .,  Eördög Alajos t. b., Komáromy 
György sz. b. Szathraárban : Lázár Ján. kanonok., Darvay 
Ferencz fő sz. b., Eötvös Mihály t. b., Kovács Lajos t. b., 
Gerzon Imre f. p. t. Szepesben : Andujár János n, prép, 
F .briczy Sámuel h, ü., Teraesben: Kövér János t. b., Gál 
József t.b. Tolnában: Bezerédy L»t. t. b., Szíankovánszky 
Imre f.j. , Auguszt Antal f . j . , Perczel Móricz t. b., Döry 
L »jós t. b. Tornában : Andrássy György gr., Jakabfalvy 
András t. b. Torontóiban: Csekonics János t. b., Bárány 
Ágoston 1.1. Trencsényben : Marczibányi Antal t. b., Bor- 
siczky István t.b. Turóczban: Prónay Gábor b., Révay 
György b., Rakovszky Ádolf f. j. Ugocsában: Perényi 
Gábor b., Székely Albert t. b., Szentpály László t. b., 
Gulácsy Sándor t. b. Ungban : Buday Vincze f. sz. b., 
Pongrácz János t.b ., Szemere György t. b. Zágrábban:

Machich Józs. m. ny. t., Mikusay ph. t. Zalában: Deák Fér. 
t. b., Kisfaludy Sándor t. b., Horváth Zsigmond lelkészt! 
Zarándban. Lukács Márton f. orv. Zemplényben : Vécsey 
Pál b., Kazinczy András f. j., Lónyai Gábor t. b., Fáy 
Ferencz t. b., Szirmay Antal t. b., Somossy János prof. 
Zólyomban: Fogt Jozs. kanonok., Radvánszky Antal f j. 
Varasdban: Faller Miklós u. ü. Vasban: Zarka János m.
a. i., Ritnicz Lajos á. 1., Gego Elek szerzetest. Vállas 
Antal prof., Edvi Illés Pál lelkészt., Klauzál Imre f. b. 
Veroczeben: Robiik Márton fo ü. Veszprémben: Szalay 
Imre kanonok., Zsoldos Ignácz f.j., Stettner György prof. 
N. Kunságban: Illésy Ján. k., Eördög Józs. f.j., Kálmán 
Jozs f. ü. K. Kunságban: Péter Zsigmond t. b. Hajdú- 
városi kerületben : Csathó szoboszlai lelkész., Oláh Mi
hály t. b. Erdélyben: Bethlen Ferencz gr., Vas Imre gr., 
Mikes János gr., Bánfy József gr., Bethlen Lajos gr., 
Bethlen Gábor gr., Bornemisza József b., Bánfy Miklós
b. , Teleky Domokos gr., Kemény József gr., Teleky 
László gr., Bánó István prof., Barra Imre orv. t , Méhes 
Sámuel prof., Szász Károly prof., Szilágyi Ferencz prof , 
Bolyai Parkas prof., Bölöni Farkas Sándor, Brassai Sá
muel prof. u. u.

tisztelettel megkérvén mindnyájukat; hogy a’ velők' 
közlendő aláírási iveket elfogadni , az aláirott sum
mákat biztos alkalommal a’ fennevezett pénztárnokhoz 
küldeni, ‘s velünk közre munkálni szíveskednének. 
Költ Pesten oct. 1839. Sirnoncsics János m. k., Földvárj 
Gábor m. k., Ráday Gedeon m. k., Fáy András m.
k., Kubinyi Ferencz m. k., Szemere Pál m. k , IIkey 
Sándor m. k., Pólya József m. k., Nagy István m. k., 
Egressy Sámuel m, k.
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ideigleni jegyző.

P ü c k S e r - l I u s k a u  lig. levele 'V e lll ie l in  grófhoz 
a* b á b o l n a i  cs . k . m é n e s r ő l  , mellyet az 

Allgera. Zeit. f, c. nov. 29kén mellék lapjaiban közlőit,
Pest nov. 20.
(Folytatás.)

Gyengéd idejükre milly igen kiformált ’s kiké- 
pezvék, ’s általában mind a’ három fajzatnak testal
kotása ’s ereje, a* nemes idom tökéletes megtartásá
val, minden részek csodálatos egyenlősége, várako
zásomat jóval felölhaladta. Kétségkívül ezen feltűnő 
következmény aránytalan nagysága és ereje az arábs- 
vérnek, a' felett gondos szolgálat bőséges élelem ál
tal (mert a’ csikók születésük’ nehány napja után 
már zabot kapnak) idéztetik elő, ’s minthogy a’ két 
nevezett tulajdon minden párt embereinél becsben tar- 
tatik, a’ bábolnai arabs faj ebben is mindnyájunkat 
kielégít Én mindazáltal kit a’ kor divatja nem fékei, 
a’ növésnek ’s az egész kiképezésnek mintegy me
legágy általi siettetésétől tartok—melly Angolország
ban azon igyekezetből eredt, hogy a’ lovakat minél 
előbb lóversenyre alkalmassá tegyék — ’s az arabs- 
fajnál, ha határon túl vitetnék, előbb utóbb több 
kár mint haszon következik. A ’ túlzott növés ártal-
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mas a’ szépnek ’s annak későbbi állandóságának, 
’s az igazi erő’ alapja inkább az inakban izmokban 
minta’ vastag csontokban létezik, leginkább midőn 
(mi a’ mostani angol lovaknál olly gyakori) nincse
nek egymáshoz bizonyos arányban ’s a’ szeles cson
ton az ín egy szalag területen vezettetik le. Meg 
eddig Bábolnán a’ felvett tervnek rósz következese 
r.em mutatkozik, ’s szerencsére azon második angol 
megerőltetés-hibától, a’ lovakat korán szolgálatra 
venni, igen őrizkednek; ’s a’ koranövés’ gáncsának 
rósz következményeit már egyedül ez sok időre \isz- 
szatartóztathafja j melly kora övést én semmi tekin
tetben sem szeretek, ’s mi engem mindig a1 berlini 
homok- ’s trágya-spárgára emlékeztet, mellyek va
lamint legnagyobbak úgy legízetlenebbek is az egész 
világon.

Még azon nagy ellenvetést kell említnem, mely  ̂
lyet az angol faj’ védelmezői a’ bábolnai arabsfaj ál
tal nyújtott tagadhatlan factumok ellen folyvást fel
állítanak. Igaz, igy szólnak ők, a’ ti lovaitok szé
pek nemes bélyegnek; mi azt állítjuk azonban, hogy 
a’ mi angol eredetű lovaink mindent, kivétel nélkül 
jobban veghezvisznek mint a’ tieitek , ’s a’ cselek
vés’ minden nemeit)« n felülhaladják. Ti ezeket ugyan 
nem hiszitek; ’s miért nem álltok ki lovaitokkal nyil
vánosan hogy bennünket az ellenkezőről meggyőzze
tek; miért nem jelentek m ega’ futtatás-steeple-clia 
ses ’s más versenygyakorlatinkon ? Még ezt teszitek 
addig azt kell feltennünk, hogy ügyetek nem igen 
biztos lovaitoknak épen olly keveset hisztek mint mi.

En elesmérem hogy ezen okoskodásnak nem 
sokat lehet ellene tenni , minekuiánna a’ nyilvános
ság mai időben olly szükséggé vált, hogy senki se 
akar már a’ legvalószinűbb igazságnak ismerő aucto- 
ritásra hitelt adni,  valóban sajnálatra méltó, hogy 
a’ bábolnai mének igazgatójának nifics szabadságában 
kihivá okát elfogadni, mert meg vagyok győződve 
kegy ő igen keveset koczkáztatna, ’s mellyeknek 
eredménye azon fontos pör felvilágosítását elosegel'e- 
né, váljon Magyarországban az angol- vagy arabs- 
fajt illeti e az elsőbbség # )

* ) Egy véletlen próbán magam is jelen valók. Midőn 
Bábolnát elhagyárn, az őrnagy ur olly kegyes volt 
hogy engem ön nevelte 4 . ló által négy óráuyira 
elvitetett. A’ kocsi jó nehéz volt, az út pedig ál
talában mely sár vagy homok. Mind ezek’ ellenére 
a ’ kocsis pillanatnyi nyugvás nélkül az állom nyig 
sebesen ügetett: czélunkhoz közel a’ dunahidnálmeg 
kellett általiunk, mert egy hajó méné rajta keresz
tül. En szemlére vettem a’ lovakat, mellyek bátor 
keveset izadtak, a’ nélkül hogy vékonyaikon a1 fá
radságnak legkisebb jelei lettek volna észrevehetők. 
Ok telyességgel olly csendesen állotak mint az is
táiéban.

Itt ismét azon már említett kár matatja magát, 
melly a’ korn.ányi intézetekkel mindig egybekötve 
van. Még egy privát embernek sincs az országban 
tiszta arabsíajzatja , legkisebb kiterjedésben se, és 
a’ bábolnai ménes főnökének , hol az valóságosan Jó
leshetett, nem adatott engedelem a’ kívánt próbaté
telekre , sőt lovakat eladni sem szabad nékie mé
neséből. Nékem azt beszelték, hogy ez nálunk is 
úgy van , hogy az országunkban tartott versenyek
ben soha se vett részt valamelly ló a’ királyi mé
nesekből. Olt azonban a’ kimustrált állatok eladatt- 
nak , 's az utóbbi években egy illen nyerte a legér
dekesebb versenyeket.

Egyébiránt távol légyen tőlem, hogy a’ lófaj
nak elsőbbségét a’ versenyfutásnak egy oldalú követ
kezményeire alapítsam. Ennek csak. Angolországban 
van nyomata, hol a’ lovak versenye úgy szólván né
pi szokássá vált, hol abból ezrek élnek ’s százezrek 
azon nyereskednek , úgy 'hogy a’ versenylovak , 's 
azoknak változékony ára a’ régi hollandiai hagymák
hoz hasonlítható, vagya* mai alkuházi nyerészke- 
désekhöz. Europa más részeiben ai nyira nehezen 
jőnek, de vágynak más próbák is , mellyek a’ va
lódi ’s egyszersmind kedves foglalkozásra alkalma
sabbak , ’s ezeket kellene ítéletem srerint több ol- 
dalulag használni.

Ezen alkalommal könyörgök néhány szót még 
hozzá tehetni, mellyeK egyedül engem érdekelnek .Érté
semre esett, hogy egy czikkely volt, nem tudom az- 
Allgemeine-ban vagy más hírlapban (mert magam 
nem olvasóm) mellyben bár milly tetszésem szerinti 
fogadásra felszólitatom valamelly angol vagy angol 
eredetű ’s ä’ tőlem araliaból hozott lovaim’ egyike 
közt Arra azt felelem, hogy először nincs foga
dásvágyom személyemre nézve , ’s ovaimat, mellye- 
ket egyedül ön gyönyörömre vásárloltam, sokkal in
kább szeretem, mintsem hogy illy haszontalan fá
radságra kiíenném; másodszor minthogy , tudomás 
szerint egy fecske nyarat nem hoz, által nem látom 
hogy a’ főkérdés eldöntésére nézve, (mert csak ennek 
lehet közhasznú érdeke,) mit használhat, váljon egy 
prjtát fogadásban angol vagy arabs ló nyerte.

Ha azonban ezen hozzam intézett felszólítás al
kalmával a’ beli nyilatkozatom szemügyre vétetett, 
melly egyik főméltóságodkoz intézett levelemben va
gyon ; hol kételkedésemet nyilatkoztatom k i, hogy 
egyenlő viszonyok között egy angol faj zahl ló azt 
véghez vinné, mit hiteles értesítések szerint turko- 
máni lovak, nem csak egyenkint, hanem csoportos- 
san valósággal végbevittek , akkor a’ dolgok máskép 
állanak. Mert az ellenkezőt csak egy eset által is meg
mutatni bizonnyára érdekes gy őzelem lenne az angol 
párt’ ügyére nezve; ez által azt bizonyitná meg, 
hogy egy angol ló a’ legnagyobb erőfeszítésben a’
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legjobb keleti lóval dicséretesen megmérkcdzött, jól
lehet más részről meg kell ismerni, hogy keleten 
azon sebességet a’ rövid futásban es ugrásban elemi 
meg nem is próbáltak, mellyet köz tudat szerint 
aigol lovak már bebizonyítottak.

Illy eredmény megérdemlené a’ fáradozást ’s 
hogy erre szert tehessek, annyival is inkább ipar
kodnék minden fogadások elleni indulatomat legyőzni, 
minthogy lovaim egyikét se volnék kénytelen fá
ra zlani.

A ’ fogadás’ tétele akkor illy formán állana.
Minekutánna á ’ szerint, mit az utolsó per- 

zsiai sah trónra lépésekor véghez vitt, ’s mi Burnes 
ur’ bizonyítványa szerint Balkh vidékén a’ turkomá- 
nők’ rablásaik alkalmával gyakorta előjő, egy ne
mes szorgosan kiképzett turkomani ló, tökéletesen fel
fegyverkezett lovagját, a’ szükséges élelemszerekkel 
ellátva képes hat nap alatt hatszáz angol mértföld- 
nyire vinni. A mértföldeket németre (24,000 lábot 
vévén) áttéve, 136 geograpkiai mértföldet teszen, 
mellyet, legalább 170 font teherrel, járatlan úton 
(én a’ Pestről Temesvárba vivő utat ajánlanám) hat
szor huszonnégy óra alatt keresztül kell futnia.

Ha találkoznék valaki, ki olly angol eredetű lo
vat melly mind ezt véghezviszi előlállitana, kész va
gyok a’ tán kötendő fogadás’ feltételei eránt alkuba 
bocsátkozni, ’s kegyedet előre megkérem kedves ba
rátom, hogy a’ megítélendő bírák egyikének hivata
lát magára váLaija.

Ezennel, kedves gróf, bérekezfem tudósításai
mat, ’s felvilágos fás okául a' ménes hivatalos lajstro
mát idekapcsolom mellyet Herbert őrnagy ur ke
gyes közlésének köszönök. Meghívom azonban ke

* )  A’ k. ménes intézete Bábolnán oct. 20 . 1839. á l
lott 3 5 2  emberből, 5 6 5  ló- és 138, szarvasmarhá
ból, és ugyan: A .) A’ katonaság: 1 őrnagy; 2 
másodkapitány; 1 alhadnagy; 1 segédtiszt; 1 káplán;
1 igazgató; 1 számadótiszt; 1 főorvos ; S to rn ier; 1
főgyógykovács; 1 főkovács; 2 alkovács; 2 nyeregjártó;
3 kerékgyártó 4  dolgozó kovács ; 2 ác s ; 2 kőmives; t  
lakatos; lkéményseprő; 7 valóságosés 3 alstrázsames- 
te r; 12 valóságos és S ^lkaplár; 147 közvite'z; 4  
privat szolga; 1 6 kocsis legény; 2 0 szekeres; 3 4  
csikós; 69  béres. B.) A’ lovak : 9 könnyű pepinier- 
7 nehéz és 32 könnyű honi hágómén; 38  harmadfű; 
41 másodfü és 5 0  egyéves csődör; 2 9 elválasztott- 
és 1 szopó csődörcsikó ; 113 pepinier- 34  tenyész- és
4  iiatal anyakancza; 3 0  hannadfű , 41 másodfű és 
37 egy éves kancza ; 28  elválasztott kanczacsikó ; 2 
harmadfű és 1 másodfű heréllló ; 33 paripa- és 35  
igásló. Ezenkívül C .) 138 já r masó kör.

gyedet, hogy Bábolnát ön maga lássa , hogy felfogó 
tekintetével azt méltányolhassa, ’s a’ lóismeréti dol
gokban már rég első a u c t o r i  t á s s á  vált tollával 
a’ közönséggel ezen intézet felől megismertesse, 
mellyet én valamint érdekes és nagyszerű iparjára 
úgy eredményeire nézve is a’ maga nemében egyet
lennek tartok, melly mind ezek’ ellenére is a’ kül
országokban ismeretlen maradt, ’s ön tudja, milly 
sok dicséretes példá és szüntelen előrehaladó dolgok 
vitetnek itt véghez szakadatlanul a’ legnagyobb csen
dességben. Nekünk ez különösnek tetszik—nekünk, 
kik hozzá vagyunk szokva , minden kis szemet 
mellyet találunk, tízszer kikukorikolni!

főmétóságodnak legalázatosabb
b a r á t j a  é s  s z o l g á j a

/ H. Pückler.

• E  g y  v e l  e g.
(Figyelemre méltó idójóslat.) Fgy öreg kertész, 

ki áz időjóslásban csalhatlan hírre kapott lakhelyén, 
ez évre és a ’ jövőre következőket jósol: karácson 
előtt jobbadán száraz idő fog uralkodni, tetemes hi
deg nélkül; havazni addig nem igen, vagy csakha
mar ismét el fog olvadni a’ hó. Januáriusban szinte 
igen mérsékelt lesz a* 1 * 3 4 hideg, elannyira, hogy jeget 
látni ritkaság leend y ’s azért azok, kik sok pénzzel 
birnak ’s hüsitő tárgyakat nem nélkülözhetnek, ipar
kodjanak idején jeget gyűjteni szükségeikre. Egyéb
iránt januárban vége szakad a’ télnek, ’s február olfy 
meleg leend, hogy első feleben már ibolyák fognak virí
tani. Martzius meleg aprilnak foglalandja el helyét, 
april pedig májusét, ’s a’ széna-kaszálás már május 
első felében véghez fog mehetni. Mindennemű gabna 
pedig olly bő termést adand, minőre az egyiptusi 
hét bő év óta senki nem emlékezik ; bor, gyü
mölcs ’st.eff. olly dusan fog jutalmazni, hogy az 
1840ik év legáldottabb leend az egész 19ik század
ban. Egyébiránt a’ takarás minden termékre nézve 
egy hónappal hamarabb fog véghez menni, mint kö
zönségesen történni szokott. (Meglátjuk.) P. Z,

R e j t  v é n y.
Minden a’ mi történt, most van , és még lészen, 
A’ három, első tag’ határába vészen;
Szép a’ serdülőké, rettegik a’ vének,
A’ jóban haladást, köszönd szellemének ,
Ha ék áll közepén, ápolgató kéztől 
Várja javulását, ’s nem fél úgy a’ vésztől; 
Elhagyva pedig, bár ember, vagy ur vára 
Elenyész és jutand vég három sorsára;
Az egészt, orvosi és tisztitó szerűi 
Használják, miután magasból lekerül.

K ö zli Aranyos K áro ly•
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M£i i l föl di  i n t é z k e d é s e k  
« ’ hernyókra nézve.

Baden nagyhgségben a’ „Középrajna-kerületi 
tudósító* ‘ nov. 7ről következő korniányi rendeletet 
közöl: ,,Nehány evek óta a’ hernyók’ elszaporodása 
valódi országos-csapássá vált annyira, hogy a’ baj’ 
enyhítése’ tekintetéből arra határoznánk magunkat, 
miként a’ hernyók kiirtására nézve nemcsak a’ már 
fennálló rendeleteket megújítsuk , hanem a’ gyü
mölcsfa birtokosokkal a’ hernyók’ elhatalmazása el
len legfoganatosabban munkálni szokott módokat 
is közöljünk, úgymint: 1) Ősz’ és nyár’ folyta alatt 
fakéssel meg kell tisztítni a1 gyümölcsfák’ törzsökéit 
’s azoknak ágait minden mohtól ’s az így levakart 
szemetet , mellyben tömérdek robarköltés van, azon
nal elégetni szükséges. 2) A’ levakart fákat valami 
kömivesecset’ segítségével bekell kenni oltatlan mész 
’s vizbö'l készült olvadékkal, mihez szappanoshamu 
is adathatik. Ezáltal a’ fakéreg ’s gallyak’ összesze- 
gelléseiben találkozó hernyófészkek elromboltatnak. 
3) Tavaszkor és késő ősszel a’ fatöve körül 4 — 6 
lábnyira a’ földet fel kell kapálni, mivel igy a’ föld 
alatti pajodok részint megöletnek, részint fel takar - 
tatva madaraknak jutnak eledelül, vagy a’ téli hideg 
által elvesznek. 4) Különösen szükség a ’ téli-pillék 
(Wintersparer) ellen őrködni; a’ nőstény, melíy re
pülni nem képes, October és december hónapokban 
a’ fák törzsökéire szokott mászni, ’s tojásait azok
ra rakni. A’ felmászásban kell tehát azt akadályoz
ni vagy elfogni, ’s ez October’ közepétől decembe
rig 4 —5 hüvelknyi szélességű kemény vagy közön
séges iró papírszalagok alkalmazása által történik 
meg, ekkép : a) Azon hely, hova a’ papírszalag 
alkalmazandó , körülkenetik enyvvel, ’s a’ papírszalag 
ráköttetik, hogy a’ szárnyatlan nösténypillék a* pa
piros alatti fahéj-repedéseken keresztül fel ne mász
hassanak b.) A’ papiros’ alsó széle egy kévéssé 
felhajtatik , hogy a’ rá alkalmazandó kenőcs le ne 
folyjon, c ) A ’ papiros szalagokra következő részek
ből álló kenőcs mázoltatik: végy terpetint, lenmag
vagy egyébb zsíros olajt, ’s kévés szurkot vagy 
gyantát olly arányban , hogy az egész tömeg kevés 
tűznél összefőzve, kenőcscsé alakuljon, melly erő
sebb fagy’ alkalmával sem keményedik meg. Ha 
megszáradna vagy sok robar volna már rajta, ujifas- 
sék meg. 5) Ősszel, midőn a’ fák’ levelei lehullot
tak , a’ hernyófészkek’ leszedéséhez hozzá kell 
fogni, ’s ezt télen és tavasz’ nyiltán folytatni. A’ le
szedet fészkek tüstint égettessenek össze, mert ez 
legbizonyosabb módja a’ hernyóbábok’ kiirtásának. 
6) Mivel a’ ki& madarak fermészetöknél fogva ellen

ségei a’ hernyók ’s pilléknek , valamint azok is mel- 
lyek közönségesen szemmel élnek ugyan , de költés’ 
idején fiaikat hernyók ’s robarokkal táplálják, an- 
nakokáért elfogása ’s megölése az illy apróbb ro- 
barirtó madaraknak, úgy szinte fiaik’ kiszedése is , 
szükség hogy legszorgosabban megakadályoztassék. 
?) Ajánlható még a’ pillék összefogd ozása, leginkább 
alkonyaikor a’ lóherések’ közelében és nedves helye
ken; mire az oskolás gyermekek legalkalmasabbak 
volnának; hasonlókép’ a’ hernyók’ leszedése a’ ka- 
larábé ’s torma leveleiről, hova nagy számmal szok
tak vonulni, ’s azok’ szétzúzása. Szinte jótékony ha
tású szokott lenni , a’ hernyóktól gyötrött fáknak , 
kerti ’s szántóföldi veteményeknek megönfozése ha- 
muzsir- dohány* vagy dióhéj - főzettel, mihez kevés 
olaj kevertetett. — Minekutánna tehát a’ gyümölcsfa
birtokosok ezennel felszólitatnak az előadott mód sze
rint a’ hernyók kiirtását szorgosan elősegíteni, a’ 
nagyhgségi belministerium’ folyó év’ ’s julius 5kén 
729S szám alatti rendelete’ következésében megpa- 
rancsoltatik: 1) Minden gyümölcsfa-birtokos kivétel 
nélkül a’ már fennálló rendeletekhez szabván magát, 
mihelyt a’ hernyófészkek késő ősszel szembetűnnek, 
azokat szedje le , hasonlót mivelendő télen által és 
tavasz’ nyiltán is. A’ gondatlan fatulajdonosok hat
hatósan fenyitessenek meg a’ polgármesterektől, még 
pedig a’ mint a’ szükség kivánandja ismételtessék 
is a’ büntetés 2) A’ polgármestereknek kötelese'gök- 
ben áll, magokat a’ rendelések’ végrehajtása felől 
meggyőzni, mire nézve a’ rendőrségtől is időről idő
re bejelentést kívánjanak. 3) Az erdőtörvény’ 70 
és 176 §§-sai, mellyek, a’ vadászathoz tartozó és 
ragadozó madarak’ kivételével, más erdei mada
rak fogdozását, fészkeik leszedését ’s pusztítá
sát 13 kr. — 5 forintig büntetés alatt tiltják, ismé
telve hirdetfessenek k i, és az erdőkerülők ’s cső
szök felelősség’ terhe alatt tartozzanak ezen tilalom 
teljesítése felett őrködni. A’ nagyhgségi fő- és kerü
leti tisztek megbizatnak ezen rendelményt a‘ helybéli 
hírlapok által közhírré tenni, annak szoros teljesítése 
felől a’ polgármesterektől tudósítást venni, sőt szük
ség’ esetében magok is a’ dolog után nézni, és' a’ 
rest polgármesterekre hathatós büntetést rendelni 
fognak.

Marha szájfájásról.
B a j a .  Marháink egész nyáron egészségesek 

voltak , jóllehet a’ rendkívüli rekkenő meleg, és a’ 
nem tapasztalt esotlenség miatt a’ legelő kiaszva 
volt, gazdáink marháinkat szénáztatni kénytelenitet- 
vén; most azonbnn folytonos esőzés és a’ növényzet
nek uj clemedése daczára is száj fájásban szenvednek.
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A’ mint is november’ 1 Tiki orvosi vizsgálatnál fog
va a’ felső tehén csordának majd negyede azon 

kórban sínylődött.—
A ’ vizsgálatnál az tapasztaltatván, hogy né- 

melly tehen gazdák a’ jelenkező kór’ daczára is mar
háikat betegesen kihajtják , állatjukat veszélyeztetve. 
—Nehogy tehát az igy számosabban összecsoportult 
senyves barmok uj nemű gerjet (miasma) fejlessze
nek , az egyedes kóros barmok gondatlanság és ápo- 
latlanság miatt ne szenvedjenek, azután a’ ragály 
másokra is által ne származtassák, a’ városi ható
ság’ határozata következtében azon táj beli marháknak 
közlegelőre való kihajtása felfüggesztetett azon or
vosi tanácslat mellett: hogy, a’ gazdak hon marhái
kat tisztán tartsák, gyakorta fris itallal ellássák 5 
gyenge táplálékkal tenyésztessék , úgymint: zölde- 
ményekkel p. o. burgonya, csicsóka, répa félékkel. 
Sósdercze és korpafőzelékkel itassák ; valódi bore- 
czetes vízzel (mert fájdalom az áleczetek már ná
lunk is becsúsztak , a’ várva várt eltilalmaztatásig) 
mossák ki szájukat napjában gyakrabban, két rész 
vizet és egy rész boreczetet vévén. Hasznosak a’ fa
gyalfa, zsálya, izsóp, fíízfalevél főzetek, mellyekbe 
szinte boreczet tétetett kevés boraxxal, egy iezére 
egy latot vévén. Tanácsos ezen főzelékből a’ mar
hák’ szájába is önteni. Elősegíti a’ gyógyítást a’ mar
habőrének és hátgerinczének dcrzsöltetése.

Batlea MW*enzeV.
lobsanni földszurok-ragacsa Prágában.

Ezen földszurok-ragacs egy igen erős szívós 
test, melly tiszta enyvsárból (Bitumen) és enyves 
mészföldből vegyitetik , melly mindkettő a’ lobsanni 
bányában Csehországban találtatik.—Ez minden test
hez felette tapad és sem a’ hideg sem a’ meleg nem 
árt neki, sőt mindenféle mérsékletnél is annyi szí
vósságot tart meg, hogy repedéseket soha sem kap
hat. Sikeres tapasz ez vagy is ragacs, minden fa, 
kő- és érczeszközöknél, valamint a’ terraszok, bol
tozatok, kazamaták, csatornyák és több effélék’ be- 
boritására is ; a’ kövek’ és falak’ hézagainak beta- 
pasztására szinte igen jó , valamint az árnyékszék, 
kút és vizcsatornya csővekre, csiszternákra ’sat. felet
te hatalmas ; nem különben a* nedves és salitromos 
falak’ egyszóval minden ollyan tárgyak’ beboritására 
igen czélirányos tapasz , mellyeket egyálíalján fogva 
szárázakká tenni akarunk. Ezen ásványi ragacs te
hát felette nagy hasznosságu (dr Rumy.)

WJjságiróle özvegyeit 
's árvá it yyám olitó társaság.

Részvénytársaság-kóros időnkben a’ sok haszon- 
talanság között elvétve ugyan , de még is alakulnak 
üdvös intézetek is. Hlyen a’ következő, mellyről 
londoni levelek igy szóllnak : „Városunkban egy tár

saság alakult bizonyos czélra, melly nem olly álta
lános érdekli ugyan mint a Nelson szobrát állitóé , 
de üdvös czéljára nézve említést még is érdemel, — 
s ez : a ,,Newspapers press benevolent association.44 
‘ egyes&let olly munkásságot fog kifejteni, melly 
francziaorszagot talán kivéve, Europa egy tartomá
nyában sem sikerülne. Czélja: egy alaptőpénz ösz- 
szeszerzése , mellynek kamatjából angol hírlapok dol
gozó társainak özvegyei ’s árvái, és azok a Gent 
l e m e n  o f  t he  p r e s s  gyániittassanak, kik él
tüket a’ közönségnek áldozván, öregségökben elég
telenek maguk eltartására. Ez intézet alapja az an * 
goi nemzeti életben mélyen és bizton nyugszik líogy 
a hirlap minden müveit Briitnek, bár mi rang vagy 
pártbeli legyen is , mindennapi szükséggé vált, kö
zönségesen tudva van. A’ nagyobb és kedveltebb 
lapok dolgozó társainak azonban tanultaknak is kell 
lenni a szó legteljesb értelmében. Az is tudva van, 
hogy a szellemi foglalatosságok körében semmi nem 
olly életlétszcr emésztő, mint a’ puliticai ujság-irás. 
A tárgyak örökös változása, naponkénti ingerültség, 
szerkezés sat. annyira ellankasztják a’ lélekerőt, 
hogy a szerkező, habár csak részben dolgozik is 
a’ political lapon, mellynek önallásúnak kell lenni, 
más literariai munkához nem foghat. Igaz, hogy a’ 
reporter-ok ’s a’ kedvelt lapok fő szerkesztői most 
jó állapotban vannak; jövedelmök 600— lOOO font 
sterlingre mindig fölmegy; ’s igy ritkán történik, 
hogy a’ sajtó valamelly tagja közsegedelemre szo
rulna : de az Angol mindig szeme előtt tartja a’ ké- 
.tes jövőt, ’s minthogy a’ múltban több illy sajnos 
példa volt, szükségesnek látta hasonlók előfordúlha- 
tása esetére a’ közönség emberei gyámitásáról gon
doskodni. A’ társaság újságírók adakozásából két év 
előtt alakult; de nem sokára más rang ’s osztály
beliek is gazdagon adakoztak e’ nemes czélra. A’ 
társaság első ülésében elnök, a’ korábbi időkben 
Hannoverában is annyira tisztelt, Cambridge! hg volt, 
kit mióta körünkben tartózkodik, minden párt a’ ve
ry well meaning man nek nevez. Az idei’s nehány 
hét előtt tartott nagy ülésben Lyndhurst lord vitte 
az elnökséget. Jelen voltak pedig Brougham lord, 
a’ lord mayor, Leader, D’ Israeli parliamenti tagok 
’sat; mi több, még egy trónja-vesztett indiai fejde
lem is (Nabob) , ki egyébiránt már annyira Angol
lá lett, hogy csak arczbőre színéről lehet rá ismerni. 
Az ülés természetesen lakomával végződött, melly- 
nél collectát nem szedtek ugyan, de az önkéntes 
ajánlást elfogadták, ’s ez állal ismét 80 font sterling 
gyűlt az alaptőpénzhez. E’ társaság alakulása uj a- 
dat az Angolok élet és gondolkozásroódjáról ismere
teket gyűjtőnek. Más tartományokban, hol kevesebb 
az újságok száma, illyesminek létesítésére nem le
het gondolni.
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Mágucsi alomjáro’ betegség*.
K o l o z s v á r ,  nov. 28. A.’ főbeszédtárgy vá

rosunkban jelenleg, közhelyeken és magános szo
bákban , salonokban és divatmühelyeken egy mag- 
nesi alomjáró’ betegsége, mslly négy hét ófa elfog
lalva tartja a’ közfigyelmet, mint hiszzük, e’ lapok’ 
olvasói elölt sem lesz tudatása érdektelen« Ref. nem 
mendemondán építi e’ közleményt, hanem egy tisz
tes közhitelű férfiú’ elbeszélésén, ki a’ történteknek, 
egy fedél alatt lakván a' beteggel, ’s hivatalánál 
fogva felügyelői tisztet gyakorolván, szemtanúja volt. 
Szerinte november lső napján 1NN. 17 éves ifjú szo
katlan lelki megrázkodás’ következésében, melly kü
lönben is gyenge idegzetét rendkívüli erővel rohanta 
meg, kemény görcsöket kapott. A’ görcsök nehány 
nap megújulván , már a’ hatodik hetedik napon kép
zelete , tanuló társainak éretlen beszédei miatt, an
nyira előre kap szelleme lelett, hogy alvása közben 
felkölt ágyából, sétált, énekelt, rímekben beszélt, 
szónoki beszédeket tartott nagy könnyűséggel és sza
batossággal, a’ nélkül hogy természetes ébrenléte 
alatt mindezekről csak valamit tudott volna. A’ tize- 
dik-14dik nap körüli állapotában kettős egymástól 
különböző életet lehetett nala megkülönböztetni, az 
alvó és a’ természetes éber életet , mellyeknek mű
ködései is annyira különböztek nála, hogy az egyik’ 
vonalát a’ másiktól könnyen külön lehetett választani 
Ha nem tudta éber állapctjában az alvó élet alatti gon
dolatait , tetteit, az alvó élet’ szakaszai összefüg
gésben voltak agyában. Ezen idő alatt fejlődött k i , 
’s hágott mind magasabb fokra álomélete szinte 
azon pontig, mellyet világos látásnak (Clairvoyence) 
neveznek az álomjáróknál, valamint a’ mágnessel! ro
konsága ’s ahhoz való nagy vonszódása. Mint leg
nevezetesebb jelenségeit kórságának a’ kövefkezen- 
dőket említjük: 1) Némelly tanulótársait különösen 
szenvedhette alvó élete alatt, ezeknek szót fogadott, 
másokat nem tűrhetett közelében , ’s miattok korje
lenetek mutatkoztak nála. 2) Szemei nyitva voltak, 
de szempillái mozdulatlan állottak, szemei meredtek 
voltak, nem fordultak, ’s bizonyos homályos üveg
hez hasonló vékony hártya mintha elfátyolozta volna 
élettelen fenyőket; inkább halott mint élő szemei 
voltak, mi némi borzalmas alakot kölcsönzött kü
lönben is halálsápadt arczulatjának. 3) Az alvó élet 
alatt erős volt , az ágy szélin ’s székek felett a’ leg
biztosabb tapintattal sétált, a’ szobában sem falba 
sem személyekbe nem ütközött, az ottan levő régi 
dívatu kemenezének öt láb magas álló párkányára, 
’s onnan a’ felsőre madár könnyűséggel felszökkent, 
a’ felső lapra letelepedett, ’s ott mintegy gondolatoK- 
ba mélyedve darab ideig mulatott, majd énekelt, 
guitarját kérte, ’s a’ szomszéd szobából hallatszó

flólahang után accompagnirozott. 4) Egyik barátja 
egykor egy darab mágnest rejtett zsebébe, meg a- 
karvan annak a’ betegre hatását próbálni, ’s úgy lé
pett szobájába. Noha többen voltak akkor a’ szobá
ban ’s ő épen másokkal foglalkozott, ennek belépté- 
vel sebesen hozzá vonatott, azt megölelte, mi köz
ben minden tagjai annyira hozzá tapadtak, hogy erő
szakkal sem lehetett tőle elszakasztani, csak miután 
otkolon-szesszel mellgödrét, szemeit ’s orrát megdör
gölték , vált el mintegy önkénytelenül a’ mágnest hor
dozó személytől. Hlyen rokonsága volt a’ vassal is , 
mellyhez mintegy erőszakkal vonatott, ’s csak ha
sonló gyógymód után szakasztathatoft el attól. 5) 
Kórjelenségeit előre megmondotta, valamint azt is , 
mikép bánjanak vele ezen szenvedései alatt. 0) Egyik 
tanulótársáról egy nap azt erősité , hogy az őtet most 
rágalmazza, azt mondván róla, hogy betegsége csu
pa tettetés. Később találkozván vele , igen érzékeny 
szavakban szemére lobbanta méltatlan bántalmát, ’s 
azt monda, ne kívánja még a’ verébfiunak is az o 
szenvedéseit. 7) A’múlt héten egyik látogató orvos azt 
mondván az ablak’ párkányán levő orvosságról,hogy az 
üly betegségben haszontalan, rendkívül megneheztelt é- 
rette, ’s kérette a’ körűle lévőket, hogy azon orvost 
többé ne bocsássák szobájába, mert jelenlétét teljes
séggel ki nem állhatja. Ezen hó’ 20dikán azt mon
da , mikép hozzá ma egy herczegasszony fog érkez
di. Délután szobája ajtaja a’ mindenfelől csödülő lá
togatók előtt belévén zárva, egyszerre csak kopog
tatnak 5 ő őrült módra szökött fel ágyából, mondván 
eresszék be, mert az az óhajtva várt herczegasszony, 
ki sok jóval volt életében hozzá. Ez édesanyja vala 
Ezen állapotjábau ismerőseit is csak , miután kezével 
illette őket, isme te meg ; igy volt anyjával, és az il- 
letés után kissé megérzékenyedett, de görcsei kima
radtak.— 22dikén azt me :dá , hogy a’ következő éj
jel nagy fájdalmak fogják meglepni, meglehet utol
sók , de ha ezen rohammal végkép meg nem szünend 
mostani állapotja, még négy egész hónapig fog szen
vedni. ügy történt mint monda, ’s azóta álomkórsá
ga elé nem került. A’ vele történtekről semmit sem 
tud. Most orvosi szem előtt van, ’s nagyon gyenge. 
De kezd már erőre kapni.—Óhajtható volna, hogy 
a’ körűié forgolódott orvosok , á’ kórt eredetében s 
kifejlődésében felfogván, minden érdekesebb jelen
séggel együtt kidolgozva közölnék , mint az effélék
be avatottak, az érdemes olvasó közönséggel. (E.H.)

Dublint szegénység.
A’ folyó évben borzasztó fokra emelkedett Du- 

blinban irland fővárossában a’ szegénység, hol 3000 
koldus az emberiségtűi megfosztva, mocskosán ron
gyokkal fedve, ’s elvetemedett arczulattal az útezá- 
kon kenyérért kiáltozva koncsorog! A ’ tehetősek 
vonakodnak a’ szegények’ intézeteit önkéntes adomá-

/
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nyokkal segeln!; mivel a’ szegényeket illető új tör
vénnyel nincsenek megelégedve. A’ nép illy végső 
elkeseredését a’ törvényhozók ellen, a’ divatozó tör
vény éppen nem csillapitá, sőt inkább fajúltságo- 
kát nevelte.

K ö n y v n y o n tú k .  e m lé k ü n n e p e .
A’ következő 1840ik év jun. 2 lén nagy és 

fényes készülettel fogják ülni a könyvnyomók 
G u t t e n b e r g n e k  és szerencsés találmányának 
emlékét Mainzban; ezeknek példájára buzdúltabb 
fényűzéssel hasonlókép az asszonyok O f t e r d i nger 
Henriket mint szerelemdalnokét, ki a’ nőket hajdan 
a’ fiastyúkig magasztalván , tőlük F r a u e n lo l> 
nevet nyert. Ennek sírköve ugyan M a i n z b a n  
van s azon pillanatot ábrázolja, miként viszik az 
asszonyok virágokkal koszorúzott koporsóját a’ krip
ta felé. A* kő annyira el van már kopva, hogy a’ 
félig emelt mivet alig lehet megismerni. A’ hölgyek 
egy új emlékkövet óhajtanak tétetni korán elhunyt 
költőjüknek; ’s igen örvendenek rajta, hogy igy al- 
kahnok lészen férjeiket az ünnepre kísérhetni. 
R a l a p p a l i  k ö s z ö n t é s  h e ly b e l i  a g y a s a .

Foihenben nov. 13kán az országos kormány kö
vetkező hirdetést tett közönségessé: ,,A’ nov. 2kai 
Cötheni hírlap SSik számában egy nyilatkozás jelent 
meg, mel!y szerint az itteni előkelőbbek* legnagyobb 
része összebeszélt a 'végett, hogy ezentúl nem ka
lap emeléssel, hanem katonai inód szerént csak a’ 
kalapnak két újjalí érintésével fog köszönni Mint
hogy pedig más’előkelőbbek az eddig közösen gyakor
lott tiszt el kedés* mód* ez újítása ellen nyilatkoztak, 
ez okból leg fensőbb helyen az határoztatok, hogy 
a’ kalapemelésseli köszönés , miként ez régóta már 
szokásitott légyen , továbbra is megtartassák. Cöthen 
november l l ’kén 1839.‘l

H lo b ile  p e r p e t i i i n t t .
Az örök mozgony ismét feltaláltatott ; már an

nyiszor és még sem. Most egy Alfonso llaito nevű 
ember állítja feltaláltnak Ferrarában. A’ gép 8,070 
frankba kerülend és olly erős lesz, hogy több malom
követ morgásba hozhat. De ez meg sem az igazi ö- 
rök mozgony. mert ha valaki e’ gépet elrontja, vége 
lesz az egész tréfának. A’ valódi örök mozgony az 
emberi lélek r melly mióta Adóm paradicsomból kiu
tasít fát ott , mindig mozgásban van, soha meg nem 
állott még, és soha megállani nem fog ha a’ hala
dás és mozgás* éllenségeí mindén hajókat kitépik is 
mérgekben , és hétről hétre kifáradhatlanúl petyegik 
is el a' mit a* rágalom* nagyító üvegein s z e m 1 é l
t e k ,  nem fog mondom megállani soha a* világ vé
géig A* világnak pedig nincs vége, az szün nélkül 
fordul és mozog és oily mobile perpetuum , mellyet 
ssten’ k eszi te , a* ki gondolt és gondolata egyszerre 
iiökéietes mű lön. M üvészfy►

Hosszú háború.
Látszólag mintsem jelentő dolgok, sokszor leg

fontosabb, néha világtörténeti következményűek. VII 
Lajos franczia király az ekkori szokás szerint haját 
és szakáiét megnő veszté. A’ püspökök’ rábeszél- 
lésére később haját megnyiratá és szakállát leberet- 
váítatá. Neje, Eleonora, ezóta kiállhatatlannak ta
láló őfet, megutáló ’s elvált tőle. Nem sokára ezután 
A n j o u  grófhoz ment férjhez, ki később mint II. 
Henrik az angol trónra lépvén, nejével hozományul 
a’ Poiton és Guyenne jeles tartományokat elkapá. 
Ezen nászajándék, melly Francziaországé maradt 
volna, ha Lajos hosszú haját s szakállát megtartja 
vala, oka lön háborúk egész hosszú sorának, mel- 
lyek három századon keres tűi Francziaországnak 
legalább 3 millió emberébe került!

E  y  y  v e l  e ff.
L u z o n  szigetén egy nevezetes mezővárosban, 

a’ több mint h 0.000 lakost számláló Papoye-ben , 
különös városi katonaság létezik. Itt ugyan is van 
egy ezred, 200 csinosan öltözött 13— 14 éves ifjú 
lánykákból álló, melly minden ünnepélynél díszeleg. 
Ezen szüzek zászlóaljanként állítatnak fel és a’ ha
digyakorlást fapuskákkal viszik véghez, miket dob- 
verés szerint kedves ügyességgel kezelik. Ezen amazon 
testület’ eredete ismeretlen.

Hollandiában még mindig teljeserejű ama régi 
gyöngéd szabaditék , melly a’ férfit, kinek gyermeke 
születik, hat hétig befogafástól ’s perbeidéztetéatől 
felmenti, nehogy beteg feleségét felüdülte előtt 
kedvetlenség érje , ’s ezért óváskép egy fejkötő fűg- 
gesztetik ki a’ kapura, melly a’ férjnek s a l v u s  
co n d u c t u s a.

Vhist-asztal mellett, szótalan komoly munkás
ságba merülve, ült három fiatal dáma szép körében 
egy sziv-sebesitett uracs —A’ nyolcz éves kis angyal 
Julcsa, többször hallá játék közben az ,, impasa, 
sinlton, parthe, rhobberf< szókat, ’s az éppen vég
zett játék után pajkosan simult anyához: — „csak 
hogy kedves anyám nyere meg a’ lóbőrt (rhobber)“ 
— rebege hízelgő* örömmel.

R  e j  t  v é  n y.
Két tagomat, farkát eí metszve, legott kitalálod 
Hogy ha tudod sorban, kik voltak schytha vezérek 
E’ nagy ivó vala ? mert bizonyos boros eszköz is ettől 
Vette nevét , melyből nagyokathörpent mais a’ pór. 
Tóid hozzá farkát, ha ezüst ékíti pipádat 
Vagy ha fejét véve egyet fordítsz az egészen 
’S egy lakatot rá vetsz használhatod ólra ’s hodájra.

Aranyos Károly.

E l ő b b i  r e j  t v é n y : kor, kor, korom.
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Felszólít tó kérelem

a’Hazai ’s külföldi Tudósítások 
és Hasznos Mulatságok iránt

a’ közelgető l § 4 0 ik esztendőre.
T . ez. Pártfogóinkat ’s  a’ két magyar Haza’ olvasó közönségét tiszteletteljes bizodalom- 

roal, kórjük-m eg: inóltóztassanak lapjainkra előfizetési rendeleleiket minél előbb megt é t e t n i mi  
azon tisztelt hazafiakra nézve , kik példányaikat most egy majd más bel) re kívánják já ra tn i, leg- 
ezélszerubben történnék a ’ kiadó hivatalnál, mivel akkor az elküldözés, változó körülményeik sze
rin t,, hiba és hátramaradás nélkül intéztethetik-el. Lapjaink’ ára az eddigi m arad; köm ben olvas
ható csinos betűkkel, jó  fekete festékkel ’s tisztán nyomtatásukért T rattner-K áro /yf  je les nyom
tató intézete kezeskedik. Jövendőre Nem zeti Újságunk másod rét ben, testvérlapja Hasznos M n/at- 
súgtuk pedig negyed rétben,a’ legfinomabb fiumei vei inén, angol új öntetü betűkkel jelenendnek-meg. 
A z előfizetéssel! beküldetni kérjük a ’ meglevő nyomtatott újságboritékot vagy hibátlanul tisztán 
leirt czim zetet,. mellyen a’ legközelebbi postahely is föl van jegyezve , hogy minden tév ed ése i-  
hárítatbassék. Hirdetósink mindenféle hirdetményeket a’ l e g o l c s ó b b  á r o n  csupán a’ nyomtatá
si költség m egtérítése m ellett, gyorsan közlenek. A ’ kiadó hivatalon (zöldkert utcza 498 szám 
alatti özv. Knl(sár Istvánná, újság tulajdonosúé házában) kívül minden postahivatal elfogadja az 
előfizetést.

83* A ’ szerkesztőséget illető leveleket e ’ czim alatt 4? N e m z e t i  U j s t iíg li iV tt-
tálának“ küldetni kéri. a nemzeti újság szerkesztősége.
r  -  - i _ i

Előfizetési jelentés,
A ’ Tudományos Gyűjtemény

1840ki, vagy  h u s z o n n e g y e d i k  évi  folyamatára.
Tudományos G yűjtem ényünk, melly egy pár év Inján,, már egy századnegyed óta örvend 

a’ nagyérdemű írói és olvasói közönség szíves részvétének, eddigi irányzatát, külső és-belső alak
já t m egtartva, jövő 1840dik esztendőben is okvetlenül megjclenend. Midőn azon lelkes és buzgó 
hazafiaknak kik részint tudós dolgozataikkal, részint előfizetésökkel hazafiúi (igyekezetünket ed
dig, pártolni kegyeskedtek, ezennel legforróbb hálánkat ’s köszönetünket n y ilv á n ítju k , egyszer
smind szives pártolásukat e’ folyóiratunk iránt— a’ tudományok és a’ hazai Literat ura szent ügyé
ben— továbbra is k ik é rjü k : ígérvén , hogy részünkről semmit nem mulasztandúnk el , mr vál
lalatunkat nyelvünk ’s literaturánk naponkénti gyarapodásához,’s növendéséhez k ép est, érdeke
sebbé közhasznosabbá minden szerény és igazságos kívánatnak megfelelőbbé teheti. —  Előfizetési 
ára helyben v. alkalom által vitetve 14 for. v.czéd. Postán 18 for* v.cz. egész esztendőre. Előfizet
hetni a’cs. kir. postah ivata loknálkönyvárosoknál*  és mind azon bnzgó hazafiaknál, kik eddig is 
az előfizetési pénzeket elfogadni méltóztattak. P e s te n , .dec. lOén 1S39..

Trattner és K árolyi a’ Tudományos Gyűjteménykiadájí.

Hirdetmény.
(3) Tettes ns Heves vármegyében Török 

Sz* M iklóson, az A l w á s y  nemzetség’ ura

dalmában , vagyon 90 darab hízott sertés ela
dó , azokat a’ megvenni, és az uradalmi tiszti 
hivatalnál ott helyben kialkudni lehet* (3)
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Iskolai segedefemdij« ’
( ] )  A’ nmélt. m. kir. udv. K incstár ré

széről közhírré té te tik , hogy egy ugyanazon 
királyi kincstár bém utatása alá tartozó 's 160 
fr. v . ez. álló iskolai segedelemdíj, vagyis. Sti
pendium folyó I 8 39l4o iskolai évre m egürült, 
mellynek elnyerhetése végett az illető esede- 
zőknek zsinór mértékül következő feltételek tűr 
zetnek-k i:

lször ezen segedelempénz csak valóságos 
in. kir. udv. kincstári szolgálatban vo lt vagy 
jelenleg lévő,sóházi,, harminczadi, gazdasági, bá- 
n y ász i, vagy postai tisztek fiaik vagy árváik  
részére megnyerhető..

2 or ebben csak olly ifjak részesülhetnek, 
kik a' nemzeti iskolákból, már k ilép tek , Y  a’ 
m últ 1-838A> iskolai évben jó  erkölcsi viseletök 
mellett a ' tudom ányokban jeles előmenetelt tet- 
te k r és nevezetesen eminensi caleulust nyertek y

3 or elkerűlhetlen szükséges, h**gy az ese- 
dezők ebbéli, folyamodásukat, legfeljebb lS lOki 
boldog asszonyhó' utolsó napjáig a' nm. ra, k.. 
udv. kincstárnak bem utassák, 's  azokhoz az 
illető ifjakat érdeklő eredeti, iskolai bizonyít
ványokat csatolják.

4 er végtére az is k íván tatik ,, hogy a ' kö
nyörgő levelekben az illető szülők tulajdon szol~- 
gálatjok ide jé t, és gyerm ekeiknek számát h ite
lesen bebizonyítsák, melly utóbbi hiteles bebi
zonyítás az árvákra nézve is m egkívántatik.

5 ör magában érte tő d ik , hogy ezen sege
delempénzre a? nem valóságos kir. kincstári 
tisz tek 'szü lö ttje i, valamint azok is , k ik  csak 
a ' nemzeti iskolákba já rn a k , vagy nem jeles 
előmenetelüek, úgy nemkülönben azok, kiknek 
esedező leveleik a 'k itű zö tt határ napnak elmúl
tával,. vagy pedig a’ kívánt eredeti iskolai bi
zonyítványok nélkül nyujtatnak-be,. számot nem 
tarthatnak. (3).

a ' „ H aza i Külföldi T u d ó s ítá s o k szerkesztő 
hivatalában. 3 >

Könyvjelentési.

(1) Néhai Beregszászi Pof
nak, a9 napkeleti nyelvek’nagy 
búvárjának s első nyelvtudósunk
nak következő két nevezetes mun
kája:

Über die Äelinlichkeit der hun-  
garischcn Sprache mit den mor- 
genländischen, nebst einer Ent
wickelung der Natur >. und man
cher bishero unbekannten Eigen
schaften derselben. Leipzig  1796* 
£214 lap negyedrétben) és

Versuch einer magyarism1 ca  
Sprachlehre, mit einiger Hin
sicht auf die türkische und ande
re morgenländische Sprachen. 
Erlangen 1797. £28& lap nyol- 
czadr étben)

Megszerezhetők a’ H azai ’& 
Külf öldi Tudósítások"szerkesztő 
hivatalánál zöldkert ( Kohlba- 
cher) utczában 498. szánt alatt*. 
Az elsőnek ára kötetlen lt* 24 kr- 
az utóbbinak 1 for. pengő pénz
ben.-

Kiadó szőlő. A' pesti kőbányai
úgynevezett ö r e g h e g y e n  (Alitgebürg) kelle
mes ’és hasznos helyen fekvő r ' | a fertályból álló 
igen jó mivelésben lévő , rajta egy alkalmas kis 
épülettel és igen könnyen '»kevés költséggel al
kalmazható pincze hellyel, ugy hozzátartozó kő
bányával ellátott s z ő l ő , szabad kézből minden 
órán eladó. —  A’ megvenni kivánók bővebb 
értesítést iránta vehetnek Pesten, Z ö l d k e r t  
u t c z á b a n  (tfo&l&ödjert ©affe) 498 sz. alatt

Gabonaár Pest ’s más vidéki városink piaczin pozsonyi 
mérője váltógarasbaD..

December 3án 
Debreczen

5. Ungbvár 5.. Moiony 
7. Béci6. Temeirár
7. Szeged
7. Komárom 
7. Körmötx 
T. Bhj'b
Peilen, dec. 17.

Bii/.r. 
90-80 

101-106 
140-96 
95-80 | 

100-90 | 
90-85 | 

105-100 j
87-77 I 

.165-140 I

Két». Roz* Árpái Zab. Kuk. Kolet.
80-75 62-60 | 40— 35— | 45— | 75---
94-90 82-79 | 64-60 40-36 1 87-84 ) —---
94-86 96-88 | 72-60 | 58-53 | 108-100 | ---—
80-- — l ----- 45--1 80-- j -- ~
72-- | — — | 50-- 48— 1 63--- 1 ■——
72-70 _  — | 50-- 52-50 | 70-- 70--
90-- 75-- j. 64— 50-48 100-95 1-- —

106-100 | 80-76 | 48-45 — --—
74-70 70-- 1 53— 37— | 74— 176--
28-110 | 128-110 1 100— , "n-™ i 116-100 1—

Budai loíferia, dec. l lé n :  56. 82. 36. 61. 21.
iw w' * ---- —^
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Pe»í. 1839.

Szombat D e c . 21dikén

Titkos búm.
Azért—hogy homlokom 

Redőkbe nem vonul,
Szememből, arczomon

Le—könyár nem tolul:

Hisz, még jobban csikorg,
’S még zordonabb a’ tél,

Mentül fényesb a’ hold,
rS mentül tisztább az éj!!!

Afagy Ferdinand.

Vasutak Magyarországban.
I. A* legfelsőbb helyen helybenhagyott kulpai 

Famaniczatársaság hivatalos kimutatásaszerint 1S3S- 
dik esztendőben Sziszekről Károlyvárosba szállítta
tott: 1,650,000 merő gabna, vagy is 1,300,000 
mázsa ; 4,000,000 hordódonga Marseille számára 
vagyis 200,000 m.; kincstári termesztmény 100,000 
m.; dohány 60,000 m.$ rongy 40,000; faggyú, 
»sir és különféle czikkek 3b,000 m.; összesen te
hát 1,730,000 mázsa. E’ mennyiség az idén is fog 
szállíttatni, melly számot már csak azért is a* leg
kevesebbnek lehet venni, mert ha a’ vasutak általá
ban a’ közönséges szállítmány mennyiséget szaporít
ják , e’ gyarapodás itt annyival bizonyosbb, mint
hogy a’ Kulpa* gyakori hajózhatlansága sok keres
kedési vállalatot már kezdetével elfojt ’s meghiúsít. 
Múlt évben nagy mennyiség áruczikket kelle szállí
tani Sziszekről Laibachba, az idén pedig Sziszekről 
Károlyvárosba tengelyen , rendkívüli költséggel.— 
Mielőtt bővebb adatokba bocsátkoznánk, szükség 
azon vonalról szólani, mellyben ez irt lenne húzandó.

Ha a’ vasút a’ Kulpa bal pariján építtetnék (el
mellőzve mindazáltal a’ sok és nagy kanyarulatokat), 
hossza csak 9 mérföld lenne,  de akkor több dom
bok és halmokba akadna , mellyek kikerülendők vagy 
kereszt ül vágandók lennének. Hogy ezen akadályok, 
noha legyőzni azokat nem volna nehéz, kikerül
tessenek, már tíz évelőit K n e z i é  Őrnagy tervé
ben (melly akkoron a’ vállalkozás’ újdonsága miatt 
valódi mélytánylásra nem talált) oda nyilatkozott, 
hogy nyereségesb lenne sziszek-károlyvárosi vasutat 
Turopolya felé építeni. Ezen körülbelül lüésfélm f- 
nyi, egészen síkságon vonuló pálya még azon figye
lemreméltó elsőbbséggel is b ir, hogy azt I  és fél mf- 
nyi mellékút által a’ Szávával vagy a’ zágrábi híd
dal lehetne kapcsolatba hozni; ’s igy neki még azon 
áruknak mellyek Zágrábba ’s azon keresztül vitetnek, 
szállítását is megszerezné. Mert az évenkint Sziszei*

9

ről a’ Száván K ra  in  ba szállított 509,000 mérő
400.000 mázsányi gabna, továbbá a’ Larbachból 
Sziszekre érkező 50,000 mázsányi gyarmatáruk ’s 
a’ Sziszekről Zágrábba szállított 80,000 mázsa búza 
kétségkívül e’ vasútnak jutna, valamint a’ most Zá
grábból Károlyvárosba tengelyen szállított 50,000 
mázsányi javak.

E’ szerint tehát ezen szárny-vasút évenkint
580.000 mázsát hozna a’ fővonalra, tekintetbe sem 
véve a’ Zágráb, Károlyváros és Sziszek közti sze
mély-szállítást.

Hogy ezen összeszoritott előadásnál el ne mel- 
lőztessék valamelly fontos vagy annak látszó kö
rülmény, következő, talán ellenünk gördíthető kér
déseket kell megelőznünk.

1) A ’ bánáti gabnakereskedés nem nyithatnae 
magának utat a’ fekete tengerbe, Horvátországot el
meit őz ve ?

2) A’ Kulpa folyam nem szabályoztathafnék e 
a’ vasút’ kárára ?

3) A’ talphajók ( Dombasse)’ nem tennék e 
tőnkre a’ vaspályát?

Az elsőre: Ar magyar gabnakereskedésnek csak 
csekély ismerése is ezen kérdésnek tagadólagos fe
leletére ; mert aT Bánságból Sziszekre szállított gab- 
nának3 negyedrészét Horvátország, Ivrain, a’ Tenger* 
mellék és Dalmatia emészti fel, ritkán engedhetünk 
a’ külföldnek 2 és 300,000 mérőt á t, kivévén ha 
igen drágán fizeti, mert ezen esetben az emésztés 
nálunk kevesbedik, ’s mi ezen maradékot vagy fe
lesleget a’ külföldnek adhatjuk. Ellenben ha a’ kül
föld nem keres, az árok nálunk igen csekélyek ma
radnak, a’ belső emésztés növekedik , ’s lassankint 
elfogyasztja a’ fölösleget. Gondolható e itt a’ kereske
dés kisebbedése ? De próbáljon valaki bánsági búzát 
Galaczba küldeni, hol ezt tengeri hajókra kell rakni 
30 és 40 p. krt fizetend odáig mérőjétől, ’s mindjárt 
ott tapasztalandja, hogy búzája 3 fertával többe jo 
mint Galaczban vehetne. Moldva és Oiáhország öt 
hat év óta oll'y óriásán előhaladtak a’ földművelésben, 
hogy m. évben harmadfél millió' mérő búzát s 1 
millió tengerit és árpát a’ külföldnek olly olcsó áron 
szállíthattak, hogy most már még az odessai gab- 
nának is némelly helyen ártanak. Nálunk látánk öt 
év előtt 4000 mérő moldvai tengerit Pancsován át 
Károlyvárosba hozatni, melly ott mérőnkint (alia mi- 
nutn) elkelt.

A ’ másodikra: A* sok év óta tett próbálatok 
után alaposan feltehetni, hogy mihelyt a’ helyen vas-
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ut leire jönne, a’ Kulpa’ szabályozására egy kraj- 
czársem fogna költetni.

A’ harmadikra: fontosabbnak látsziK e’ harma
dik ellenvetés, a’ talphajók’ versenyzésere nézve a’ 
Kulpán. De ha meggonduljuk, hogy illy hajók ma
gas bér’ reményében, melly sokszor mérőjétűl 12 
és 20 p. krra emelkedik, szaporodtak; de hogy a’ 
vasút’ létrejöttével minden béremelkedés* lehetősége 
elesik, világos, hogy nemcsak uj hajók* építése 
megszünend, hanem a’ már most létezők is még in
kább mint eddig történt, az Uj becséről, Gustosról és 
Pancsovárói Sziszekre történendő gabnaszállttásra fog
nak használtatni; a* mi olly körülmény, melly a* 
vasútnak nagy hasznot hajtand, *s neki minden esetre 
azon károkat, mellyeket a’ még fenálló kisebb ha
jók okozhatnának, más részről kielégitőleg megtéri- 
tendi. E’ fontos tárgynak bővebb felvilágosítására 
szükséges folyóvízi jelen hajózásunk* módját *s rend
szerét közelebbről megvizsgálni.

A’ Száva* hajózására Zimonytól Sziszekig sok 
hajónk is van , kevés is: a) Sok , nedves években; 
mert akkor e’ hajók ősszel két fordulatot tehetnek, 
de rakodótárgyak’ hiánya miatt a’ vitelbér annyira 
apad (20 váltó kr. mérőjétől), hogy a* hajós káiát 
vallja, miért is hajók* szaporítására józanon nem is 
gondolhatni; b) kevés pedig száraz években; mert 
a* hajók csak egy őszi utat tehetnek, ’s igy nem 
képes a’ szükséges gabnamennyiséget Horvátország
ba szállítani; ez esetben a’ vitelbér Sziszekre 50 
krig és egy váltó-forintig emelkedig mérejétől, ’s igy 
azon hajók, mellyek különben Gönyőre szállitnak, 
segítségre bérelteinek és Horvátország’ -részére ra
katnak meg.

A* dolgok’ jelen helyzeténél csak igen ritkán 
kell talphajókat küldeni a’ Bánságba , vagy épen 
a’ Száván, a’ vizcsekélység által feltartóztatott men
nyiséget kisebb hajókon átszállítatrii; mert e’ két e- 

. set ben nem csak nagy költségekbe keil keveredni, 
hanem belőle még legkisebb kereskedési haszon sem 
háramlik, mert az illy költséges módon Sziszekre ho
zott árúk , a* Kulpának ugyanakkori hajózhatlansága 
miatt, vagy ott vesztegelnek, vagy tengelyen Ká- 
rolyvárosba szálittatandók. De ha a* vasút iétre j ő , 
’s általa bizonyossá lesz, hagy a’ Sziszekre érkező 
arukat haladék nélkül Károlyvárosba küldhetni: ak
kor a’ talphajóknak szívesen jobb száHitásbért adand
ónk a’ Bánságból, *s őket a* Száván felakadt rak- 
mányok’ szállítására használandják , annyival inkább, 
minthogy közönségesen száraz években a’ kocsibér 
Károlyvárostól Fiúméig igen csekély, s ezáltal ama’ 
hajózási költségek itt kipótolva lennének.

A’ mondottakból tehát elegendőleg kiviláglik, 
hogy a most fenálló talphajók inkább hasznára mint

kárára lennének a’ vasútnak, mert segedelmökkel 
egész éven át szakadatlanul szállíttathatnának a* Bán
ságból Sziszekre árúk a vasút* számára.

A horvátországi szabad <királyi Károly- 
város’ kereskedődre/idje*

(Ä második czikke/ykövetkezik.J
Rövid vázlata a* romai liter at ura 

virágzó koráttak.
A ’ római literatura leg virágzóbb kora Karthago 

bevételitől (R. e. 607 év) Octavián Auguszt császár 
haláláig (R. e. 766 év) 's igy másfél századig ter
jed ; melly idő alatt Róma, tudományos és művésze
ti pályáján olly óriási léptekkel haladt, hogy az utó
kor legméltányosb csodálatára érdemesűle s a* tudo
mányos görögök után legelső helyt álla.

E* szerencsés változatot nem csak bel béke, szo
ros ismeretség legjobb görög példányokkal: de főleg 
polgári alkotványa szerencsés fordulata okozá; melly 
szerint a’ tudósok , művészek megtiszteltettek , par- 
toltattak, *s igy tettleg serkentettek.

Természetes, , hogy ez által ipar, szorgalom 
szembetűnőig növekedtek; nyelv, írásmód mind in
kább csinosbult; a’ költészet különösen August ideje 
alatt egészen új *s nemesebb alakot ölte; a* szónok
lat nagyobb hatáskört, méltóságot, befolyást; a’ 
történettan kitünőbb tekintetet, érdeket; a’ philoso- 
iphia minden ágában haladást, kedvességet; a’ ma- 
thesis, melly elébb csak szám- *s mérfanból álla , 
szélcsb terjedelmet, fényt, tökéletesülést nyert; a’ 
gyógy- *s törvénytan alaposb, czélirányosb fordula
tot vön. Mind ez pedig annál sebesebben történt, mi
vel országnagyok sőt kormány férfiak i s , sok oldalú 
műveltséget, vagy legalább tudomány- *s művészet 
.pártolást becsületnek, dicsőségnek tartották,

E* haladásnak jótékony hatása lön a’ nevelésre 
is ,  melly túlhatván már most,  testi *s hadi gyakor
latok szűk körén, a’ görögök példája után,—kik itt 
is ,  példány *s mester vadának—nemesebb irányt tüze 
ki működéseinek *s lelki erő kifejtésivel is foglalko
zott. Előkelő házaknál görög nevelők valának, *s 
tanulmányok* fő -részit görög nyelv4udomány *s mű
vészet alkoták. Ez okozá, mikép a* római írók’ mun- 
kájin különös görög szellem ömlék cl. Később szó
noklat—költészet — hangversenyek tartattak ; de a’ 
tudományok bizonyos osztályokhoz kötve épen nem 
valának. Azon tudományokat, mellyeket tudni min
den nevelt férfi -illendőnek tartotta., szép mesterségek
nek—a-rtes liberales—nevezték.

Ezek közé tartozott jelesen a* tanítás; mely- 
lyet nyelvtudósok és szónokok—kik tanítóknak, ta- 
núltaknak, tudományosoknak is neveztettek — vittek 
véghez. Ezek, nem csak diák, görög njelv* ele-
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inéit; de szónoklat’,költészet’ alapelveit is tanítók, 
remek munkákat olvastak föl, azokat magyarázták, 
ta lá ltá k , <nyilvá»©s gyakorlatokat tartottak,  rnely- 
lyeken nem csak gyermekek, ifjak, hanem «tapasztalt, 
mély belátású férfiak is voltak jelen»

Ezen nyilvánosság m ár, iriilly hatalmas ösztö
nül szolgált a’ tanítóknak, kik azonban némelly jutal
makban, elsőségekben részesültek , sőt néha fényes 
méltóságokkal is ékesittettek, lehet gondolni. Rómá
ban első nyelvtudós a’ görög K r a t e s ;  később a’ 
nagy hírű nevű Plotius vala, ki legelőször tanított szó
noklatot deák nyelven.

A’ nyelvtudósok nagy száma,— kik a’ monar
chia* első éveiben elszaporodván, Rómát elhagyni, 's 
felső Olaszországban szétoszlani kényteleníttettek — 
okozó: hogy számos iskola nyittatott*; mellyek közt 
az Athenaeum leghkesb vala. E’ roppant épület ré
szint 'ifjúság5 oktatására, részint nyilvános szavalá
sokra, fölmondásokra használtatott; ’s római iskola 
név alatt egész nagy Constantin idejéig fenállott. 
l!ly intézet a Capitoliumban is létezett; sőt némelly 
egyházak , például Apollóé, hallgató teremekül szol
gálónak ; tanodákban pedig nem csak testi, de tu
dományos gyakorlatok is tartattak.

Számos vala Rómában könyvgyűjtemény is. A5 
legelső magánykönyvtár közvélemény szerint Paulus 
Aemiliusé volt (R. e. 585 év). Sokkal gazdagabb va
la ennél azon gyűjtemény, mellyet Syíla a meghó
dított Athénból szállított; de fényre ezt is jóval ha
ladta a’ Lucullé.

Közkönyvtárt először Asinhis Pollin állított a' 
szabadság’ egyháza elő udvarán. Általánosan minden 
nevezetes épület fő részit könyvtárak alkották, mel
lyek különbféle íestvényekkel, remek írók mellyké- 
peivel ékesitvék, rendesen keleti oldalon foglaltak 
helyet.

A’Tornai literatura illy sokszoros emeltyűji közé 
tartoztak*: tudományos, és művészeti utazások ; mei- 
lyeket részint tulajdonkép úgy nevezett tudósok, ré
szint nagy tekintetű , előkelő férfiak, mint Cicero 
Yiíruv, Virgil, Propert tevének; ’s főleg Athént a’ 
görög literatura gyülpontját, Rhódust, Alexandria!, 
Mitilent ’sa’t. látogatók meg.

A* római literatura , mÓT Kr. sz. utáni első szá
zad utolsó felében szembetűnőleg csökkent, végre 
egészen elalyasodotf-. Okai: szabadságenyészet, pár- 
roláshiány, fényűzés szülte erköcsromlotság , legin
kább pedig a’ források’ kiapadása, rugók’ megaka
dása , mellyek elébb ipart, szorgalmat gerjesztének ; 
de most már alkotvánnyal, gondolkozásmóddal hóm- 
lekegyenest ellenkezének. Izlet, érzet a’ művészet 
iránt napról napra vesztek ; mesterkélt piperét tér 
mészetes szépnél többre becsültek ; józan philosophi-

át üres lelemények, ál okoskodások , száműzék; ’s 
az illy módon közelgő romlást, vad népek beütései, 
szünetlen pezsgő belforradalom , birodalomoszlas , 
császári lakhely áttétele Konstantinápolyba, egészen 
érettségre hajtották. W % #

A z a g a r a s x  t á r s a s á g .
Álaprendszabályi következtében f. dec. 2kán a’ 

társasági agarászat megtörtént. Mind az idő’ kelle
messége, mind a’ mulatság’ érdekes volta számos 
tagot gyüjte Üllőre, melly gyüléspontul jeleltetett ki. 
Ez alkalomra díszes ezüst billikom volt ajánlva , 
az első a1 társaságtól illy körülírással: „Az öt év
re összeállót! agarász-társaság a’ legjobb agárnak, 
Üllőn karácson-havában 1839;” a’ 2katgr. R á d a y  
Gedeon adta, illy felírással: ,,A’ második helyet ki
vívott agárnak , G. R. G. Üllőn karácson havában.“  
Hétfőn 9 órakor indult a’ társaság sz.-lőrinczi pusz
tá ra , melly M a j e r f f y  Ferencz ur’ ismeretes szí
vességének ’s minden honi vállalat’ meleg pártfogó
jának megegyeztéből ’s engedeíméből tűzetett ki a- 
garász-térül; ki iránt, különösen a’ hely’ kedvez" 
fekvése ’s  a’ nyálak számos volta miatt újabban is 
lekötelezettnek érzi magát a’ társaság. 12 agár je 
lentetett be pályázónak, mellyek sors által páron
ként összeillesztetvón, ’s a’ felállított mód szerint 
pórázról kettesivei eresztetvén a’ nyúl után, végre 
a’ biüikomokérti futásra két agár maradt fel. A’ 
társaság adta billikomot gróf R á d a y  G e d e o n -  
nak , R e n i c z k y  A d o l f  ur által nevezett, F o r  
d í t  s agara , a’ másodikat pedig S c h » j e r  
S á n d o r  u r ’ S z i k r a  a g a r a ,  a’ novemberi 
bilikom’ nyertese kapták el. Ezen már magában 
is igen kellemes és férfias időtöltést, mellynek va
lódiságát a' társaságnak n a p o n k i n t  több érde
mes taggal szaporodása eléggé tanúsítja, cs. kir. had
nagy J e d l i n s z k y  Sándor ur nevelni kívánván, a 
legserényebb agarász paripa’ jutalmaztatásaul, meg
határozott tétel ’s azon kikötés mellett, hogy ur lo
vasok futtassanak, egy igen becses értékű e’ czélra 
készíttetett tajtékpipát ajánlott, mellyért öt agarász 
paripa állván ki az előleg kijelölt térre, nyertes lön 
Ráday Gedeon gr. L a o r a pej kanczája , lovagolta 
b. F o r r a y  Iván, a’ 2dik ló, melly a’ tétösszesé- 
get kapta, volt K a n d ó  József ur’ fekete paripája 
Z e f i r ,  a’ tulajdonos által lovagolva. Az egész tár
saság legnagyobb megelégííléssel vált e l, ’s már előre 
örvendve a’ jövő évi február. 19dikén tartandó aga- 
Taszatnak, melly alkalomra e’ társaság’ részéről a’ 
legjobb agárnak egy még nagyobb értékű billikom 
rendeltetett, a’ 2dik helyet kivivónak pedig Komá 
r om y György és S c h a j e r Sándor urak’ szíves
ségiből egy hasonlókép becses billikom fog nyujtatní. 
Ugyanekkor a’ társaság részéről a’ legszebb és leg-
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nemesebb futó agár’ birtokosa egy e’ czéhra metsze
tett tajték pipával fog jutalmaztatni* Valamint a’ most 
nyert két billikom,. úgy az lS40kj februariusban el* 
nyeretendőknek is készítője G i r g l  Aloiz pestipolg. 
ezüstmüves, ki ügyességének és szorgalmának ez 
úttal nem csekélyjelét bizonyította be. Sz.-Lőrincz pusz
ta’ közelebbsége miatt, megjelenési helyül ez úttal 
jövő februariusban Veesés helység választatott, hol 
is a’ kényeim esb ellátásról a’ társaság’ elnöke gon
doskodni fog.

J e g y z e t .  A’ Jelenkor hirlapnak úgy neve
zett T á r s a l k o d ó j a ’ közelebb megjelent lOOik 
száma végén imigy eszmélkedik : (Hiba igazítás pótlék 
czik alakban)- A ’ f, évi Társalkodó 94 95 ’s  96ik 
számában megjelent „ Z r i n y i  I l o n a  sírja és te
temei; úgy szinte T ö k ö l i  I m r e  végórái ’s elte- 
mettetése“ ezimu czíkk’ közlője nem „ B á t k y  Endre“  ̂
hanem „ B á t k y  Endre, ref. iskolatanitó“ —E’ hi
ba a* Hasznos Mulatságokba is (lásd ezek’ legköze
lebb múlt, v. is 46ik számát) átcsuszot; miről azon
ban az érd. szerkesztőség nem tehet; mert ő lapjai
ban csak olly befűmagot hintett-el, miilyent ar Tár
salkodóiul kölcsön vett. Van mindazáltal a’ H.. Mu
latságokban valami; mi ezek szerkesztője a’ Társal
kodó-tűi nem kölcsönzött, t.i. a’ czikk végén az , 
1838dik év, 1839 helyette Ezt szükségesnek tar
tók megjegyezni, mert—miután Társalkodónk a’ H. 
Mulatságok ban forrásól „more consveto“ megnevez
ve nints 4 az említett czikk a’ Társalkodóban előbb 
ugyan de korábbi datummal van közölve, mint avH.. 
Mulatságokban—az olvasó közönség könnyen azt 
vélhetné, bogy Társalkodónk e’ czikket a’ H. Mu
latságoktól még kéziratban sajátította ek—E' gyanú
sítás ellen védjék Társalkodónkat (ugyan ennek 94ik 
számában) a’ czikk1 kezdő sorai.— (A’ Szerk.)

Ezen pótlék czikk alakban öltöztetett valóságos 
róka ravaszsága ferde előadása a1 Jelenkori Társalko
dónak illő figyelme (ességét méltán megérdemli az ol
vasó közönségnek, lször hogy itta’ megigazítandó hi
ba a’ B á t k y  és B á t k y  névben (az ékezett (á) 
betűben kppang) melly valóságos hibája igazítása a’ 
Társalkodónak elfogadható, sőt óhajtandó volna (ha
mar elkezdte a’ betűi hibák felfedezését) hogy több 
illy hibáit is mindenkor igazgatná! De a’ mint olvas
hatni , nem egyedül az ön hiba’ (éketlen (a) kiigazí
tása volt czélúl kitűzve, hanem inkább tulajdon ment
ségére f e l h o z o t t  más hibájának felfedezése, 
(pedig tudhatná hogy non petita sui excusat ioest  
Mii incusatio1) de különben is ki bízta rá hogy ka
száját más kaszálójába'—vágja*? kár a’ Társalkodó
nak,  kivált a1 jó Társalkodónak a’ mulatságokat ha
mis alakkal zavarba hozni olvasói előtt,, annyival in

kább; mivel a’ Z r í n y i  Ilona sójáról kinyomatott, 
( ’s külömbenbecses) értekezés,a’ mostani Hasznos 
Mulatságok’ szerkesztője’ hire, tudta és akaratja el
len iktattatott be, kitudja mi cseUzövényes iudúlatbólj 
miért nem vallotta meg a* Jelenkori Társalkodó, e* 
beli hiba igazítása alakjában tisztelt olvasói előtt nyíl
tan , mint egy igaz magyarnak illik; (hogy ezen 
Zrinyi Uonáróli Hasznos Mulatságokban kinyomatoM 
értekezés correcturáját, a’ Jelenkori Társalkodó szer
kesztői hivatalában meresztették bevégezni; ’s így 
alattomosan illy méltatlanságot elkövetve, nem szégyen- 
li még is a’ H. Mulatságok’jelen szerkesztőjét, alap* 
taten sőt koholt vádjaival gúnyolni.—Továbbá állítja 
e’ szavakká! a’ Társalkodó t (miután Társalkodónk , 
a’ H. Mulatságokban forrásúi more eonsveto megne
vezve nincs) hogy a* Jelenkori Társalkodó valóságos 
forrása- lóven ezen Bátky úr értekezésének, azért ki 
kelletett volna tenni (a’ Társalkodóból) Itt a* Mulat
ságok szerkesztője véleménye szerint, igen csa
latkozik a’ Társalkodó szerkesztősége; mert ha száz
szor kinyomatja is B á t k y  úr’ Zrinyi Ilona sírjá
ról» értekezését, azért nem változhatik forrásá a’ 
Társalkodó;: hanem a’ forrás lesz és marad Bátky 
úr; a’ Társalkodó pedig marad a*“ forrásból merítő» 
Azt pedig nem tagadja» a’ Társalkodó érdemes szer
kesztője, hogy egy érdekes forrásból többnek is le
het meritni, sőt merítenek i s ; sőt a’ forrásból isz
nak mindennemű emberek, és marhák; a’ nélkül, 
hogy azok forrásoknak mondhatnák magogat,  mivel 
szornjvágyókat kielégítették —De továbbá, a1 szerző 
nrak valódi óhajtása közönségesen az : hogy munkás 
értekezéseiket köztudatra tehessék; a’ mit hirdetni az 
újságok’ szerkesztőinek elmúl hatatlan kötelességük 
volna, és pedig nem különfizetésért; mert az olvasó 
közönség már azt becsületesen megfizette. Végre 
nyilvánítja a* Mulatságok’ mostani szerkosztője  ̂
hogy ezután iránta illy felálitandókat, szerkesztői 
pletykának tekintvén, bibelödéseit komolyan nézen- 
d i; oda utasítván mindenkit, hogy ön háza előtt se
perjen»

R e j t v e  n- y.

A* meddig csak ember emlékezet terjed 
Előttem halandó imádságra gerjed 
Az első fél részem- barmaidnak tákja 
Felforditva állat délneg az alakja 
A ’ második részbe mindent belé tehettsz 
Belőlle pénzt ,  búzát ’s könyvet ha kell vehetsz..

ÁM.

E l ő b b i  r e j t v é n y :  kupa, kupák, kapu.
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•Második félév.

A* hidegvíz’ behatása a’ marhára 
nézve mint gyógyszer.

Érzékenyen hallottam több víziszonyban sinlődő- 
nek az áldott hidegvíz elleni kikellésöket, és meg 
nem foghatám, miért ellenségei a’ víznek és ezen 
gyógyrendszernek még annyian ? Talán nem valának 
szerencsések tapasztalni jótékonyságát, és nem vala 
még alkalmok áldhatni a’ viz’ hatását? — a’ midőn azt 
némellyek részint most itjonan feltalált hiábavaló ’s 
csak ámító gyógyszernek, részint pedig varázserővel 
bírónak tartják.

Ennek okait elhatározni nem akarom, de olly 
rósz meggyőződésünket, alábbi soraimra kívánom fi
gyelmeztetni.

A’ mellett, hogy a’ vizet a’ világ’ kezdetétől 
az emberinemzet ivásulés elkerülhetlen tápszerül sza
kadatlanul maiglan használja, már a’ legrégibb idők* 
ben, mint gyógyszert is használták. Hypocrates 
Krisztus’ születése előtt már 400. évvel különös el
vek szerint egyedül vízzel gyógyított, — hát azóta 
mennyien pedig legjobb sükerrel I Újabb .időkben pe
dig dr. Hahnn János Sigmondezen német nyelven irt: 
„Unterricht von der Kraft und Wirkunk des frischen 
W a s s e r s “ cziinü igen érdekes munkáját adta ki 
173Sban, miből, ha elé nem számolom is azokat a’ 
számos angol, franczia, német ’sat. orvosokat, kik 
hidegvízzel annyi századok’ lefolyta alatt gyógyítot
tak, látható, vájjon Prieznitz elméjének szülemé
nye-e a’ vízgyógyszer?

De akár honnan jőjön is származata, ’s bár 
melly században eredett i s , érdekét nem emeli; — 
elég, ha annyi emberben gerjesztett részvétet, ha 
annyi fogúit el haladat ossággal e’ gyógyszer iránt, ’s 
ha annyi köszöni ennek életét és egészségét. Gon
dolom az is mindegy a’ jó gondolkodni tudó ember 
előtt, vájjon a’ gyakorlatban vett tárgy avult-e vagy 
uj ? hanem inkább azon oldalról fog a’ tárgyhoz ra
gaszkodni , mi jobb , mi hasznosabb és czélszerűbb.

Sokan a’ viznek varázserőt tulajdonitnak, és 
akármimódoni használásától vagy alkalmazásától is 
jó következést várnak. Igaz, a’ vízben különös érő 
rejtezik, de ez csak a’ használás által fejük k i, a’ 
viz nevezetesen gyógyító, de csak jó alkalmaztatás’ 
következésében hatékony.

Nem akarok én itt azonban a’ viz’ hatásáról az 
emberekre nézve szólani, mivel az uem érdekem j 
mert én csak a’ veterinariát tanultam , —de ajánlha

tom mint emberbarátnak a’ másokon ’s magamon tör
tént tapasztalások után.2»')

A viznek legfőbb éltető- ’s gyógyitóereje a’ sa- 
vifóban, és a’ vizszeszben azaz ingerlőségében van, 
azért is leginkább szükséges , hogy fris, hideg és 
minden idegen Íztől ’s szagtól ment legyen, — maga 
még is a’ viz elégtelen az egészség’ helyreállítására, 
de szükséges főkép ahhoz még a’ fris és tiszta leve
gő , a’ szoros életrendszer és mozgás a’ szabadban, 
— me Iy mindössze olcsóbb akár minemü patikai

szernél; pedig czélirányosan használva, egyáhalján 
mindeu gyógyítható bajt ki lehet ezzel orvosolni a’ 
marhánál.

Csudálatos némellyek előtt, mikép lehet a’ víz 
általjános gyógyszer; -pedig hogy ne lehetne, ha 
a’ betegségek’ közvetlen okai szinte általjánosak; 
mert minden betegségnek oka: az életműködési ren
detlenség, mik: 1) a’ megromlott nedvektől, 2) 
a ’ gyomor roszemésztőségétől, 3) a’ vér’ megsűrü- 
désétől és megsavanyodásától, 4) a' tagok’, izmok’, 
erek’ sat. felingerültségétől, vagy lelankadtságától 
és meggyengülésétől, 5) fájdalmaktól, 6) rekedé- 
séktől, 7) gyulrtdástól és akármilly láztól, 8) a’ 
szükséges nedveknek és tápszereknek keresztül járó 
rétegeiben való torlódástól és felakadástól ’sat. szár
maznak. E’ szerint könnyen átlátható lesz, mikép 
lehet a’ víz általános gyógyszer, és mikép eszköz
li a’ betegségek’ gyógyítását; ha tudjuk azt: hogy 
az élet működési rendszer gátló o k o t  mikép 
szünteti meg,—vagy is a’ hidegvizet, mikép kell hasz
nálni. A’ gyógyításnál legelőször is szükség megis
merni a’ marhabetegséget, azután kitapogatni a’ be
tegség’ legfőbb okát, és igyekezni kell azt elháríta
ni, vagy is megszüntetni, úgy a’ betegség'követke
zéseit gátolni, és igy gyógyítani. A’vizgyógymód na
gyon rögtön megy ,  azerj bizonyos is hatása, mi sze
rint első a’ frislevegő (ez pedig közönségesen hibá
zik az istálókban, minthogy minden huszonnégy 
órában megromlik} ’s azért tanácsos mindennap szel
lőztetni azistálókat, különösen marhadög’ idején az 
alját, falait és minden részeit az óloknak fris vízzel 
kell locsolni, sőt néha a’ marhákat is* második a 
szoros életrendszer, és azért a’ betegmarhának igen 
kevés takarmányt, ellenben sok vizet kell adni,

A ’ gyógyítás pedig , a’ betegséghez alkalmaz
tatva mint feljebb, az életmüködési rend’ helyreállí
tásából á ll, azaz 1) a’ megromlott nedveknek, a

Ez mutatványul szolgáljon az értekezőnek kiíidaii-
dó könyvéből.
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felizgatott, gőzölgés, párolgás, izzadás, és vizellés 
általi kihajtásból, 2) az emésztetlenséget a’ vizivás 
vagy beöntés általi elősegítésből, 3) a' vérsűriiség, 
savanyúság , és csípősségeknek, izzadás, gőzölgés, 
gyakori mozgás, sok vizivás és allövet általi elhárítás 
sából; továbbá 4) a’ tagok’ gyengeségeinek a’ vízmosás 
általi megerősítéséből és 5) a’ fájdalmak’ megszünte
téséből úgy szinte vizivás és allövet által nyitatik ésol- 
doztatatík fel minden berekedés; 6) a’ vizivás és mosás 
által mérsékelteik minden láz ; és 7) a’ sok vizivás 
vékonyítja és tisztítja marhában a’ nedvéket, és jó 
étvágyat gerjeszt, minden fájdalmakat enyhít, sebe
ket gyógyit, frissít, vidámit és erősít,

A’ hidegvíz’ alkalmaztatása pedig abból áll, hogy 
miután a1 betegség’ nemét kiismertük, a’ marhát fris- 
levegőü ’s tiszta ólba köttettük; jól meg kell mosni, 
szemeit, száját, orrlyukait és füleit, valamint egész 
testét is frisvizzsl, azután frisvizet kell beléjöktön- 
teni, sőt ha szükség, allovetet is adni, ha pedig iz- 
zadásra gőzölgésre lenne szükség, akkor különösen 
a' hátát és hasít kell jól dörgölni , fris vízzel és 
azután valamivel b e t a k a r n i ,  ’s a’ szabadban 
való kevés mozgás nt ín vízzel itatni; ha pedig szé
dülés , nagy bágyadtság ’sat. mutatkozik a’ marhán, 
fecskendezővei kell a’ f e j é t  ’s. m e l l é t  locsol
ni , mind ezeket pedig napjában gyakran ismételni, 
valánint igen sok hidegvízzel is itatni a’ beteg 
marhát.

Különösen tekintetbe kell venni azt, hogy a’ 
viz felette erősít, annálfogva bizonyos a’ gyógyítás, 
minthogy nem fogyhat él erejéből a’ folyvást! víz
használat mellett a’ marha , ennélfogva meggyőzi a1 
bajt; — másodszor, hogy a' hidegvíz igaz eleinte hi
deget, de esik kevés idő múlva meleget okoz, annál- 
íogva, ha hideg borongatásra van szükség, azt na
gyon gyakran kell ismételni.

(h dási Kender.
A’ kender és lenmüvelés ágában igen fontos föl

fedezést tön Dumont úr, Abbeville-ben.—A’ mezei 
gazda t. i. hihetlen magasságra nőtt kendert termesz
tett közönséges kendermagból, mellynek szára egész 
darab földön 12 láb magasra nyúlt fel, ése’ hírköz
lésekor még növésben volt; Drueatban pedig, a’ fen- 
nebb említett helytől nehány órányira csuda-magassá- 
g í és ritka szépségű lent termesztenek. Es e’ rendkí
vüli kifejlést csupán a’ trágya egy uj ’s még eddig- 
elé szokatlan nemének köszönhetni; t. í. a’ rothadás
ba ment diófa-lomb és galynak, melly itt használta- 
ték először trágyának a’ kenderlöldekre.—Ez esetben 
e* két növénynek rokonszenvet kell egymás iránt 
táplálni; mert honunk több megyéjében a’mezei gaz
dák azt tartják, hogy ha a’ diófa tövéhez kender-

polyva ásatik trágya helyett, annak gyümölcse lágy J 
könnyen törhető héjjú lesz.

A z uráli bányák érez terméke.
1831-tól 1835ig következő volt az uráli bányák 

érezterméke, mint az a’ „Nordische Biene“  hivata
los jelentéséből kitetszik. 907 púd’s 10 ft. arany; 
9 p. 13 ft. ezüst.Ez utóbbi azonban nemérczküben talál
tatott, hanem a ’pétervári pénzverő házban az aranytól 
választaték-el. Platinát 562 puJ ’s 8 lla fontot találtak 
A ’ réznyeremény 200.000 , a’ vastermék pedfg 7 
— 8 millió púd körül változott.

Terjedelmes odvasfa .
A’ labes-i községgben, Calais mellett, egy rit

ka tejedtségü tölgy koronája nyúlik égbe. Ez óriási 
növénynekkülső kerülete55’sálta!zata.201ábBelül üres 
és odva egy szobát képez, 21 lábnyi belső területűt, 
7' általzatut ’s 20' magasat. A ’ bejárást képező 
nyílás 4 */■»' magas és 2 'la' széles. Zivataros időben 
a’ pázztorok vonulnak ide, vagy borjúk használják 
védhelyül, mellyek közül mintegy 30 íér el benne-

A ‘ burgonya zöldjének használata.
Eddigelé a’ burgonya’ zöldje vagyis szára el- 

hányaték , vagy nem igen hasznos mód szerint zöld
jében a’ marhával megetetteték, miokból a’ barom 
tejét veszté és hasmenést kapott.—Én tehát hasznosb 
fölemésztésre figyelmeztetem hallgatóimat, mi abból 
á ll, hogy a’ burgonya zöldje szárittassék meg; saját 
tapasztalatom után tudom, hogy a’ barom a’ szárított 
burgonya zöldjét épen olly jó izüen ’s tan kedveseb
ben eszi mint a’ jó szénát. Eddigi meggyőződés szerint 
pedig e’ tápla a’ tej elést épen nem kevesité ; de sem
mi ártalmas hatások sem mutatkoztak a’ barmok’ e- 
geszségére nézve. — Csakhogy a’ szárítás vigyázva 
történjék. A ’ burgonyaszár egy kissé korábban vá
gassák le , midőn t. i. sárgulni kezdene. De mivel 
azon évszakban, mellyben ez történni szokott, 
időjárás állhatatlanabb , tehát csak egymásután vá
gassák le , és egy kissé a’ földön fonnyadni hagyat
ván, tökéletesen tető alatt szárittassék meg.

P árisi kór- és ápoló házak.
Aubé statistikusnak a’ párisi jótékony intézetek 

ről közzé tett értesítéséből látható, hogy az ottani 
igazgatóság a’ kór- és ápolóházakban 12.000 aggot 
’s nyavalgót táplál; a’ kórházakba t.i. 76.000 egyént 
fogad be évenként; ezenkül 4,000 lelenczet tart 
helyben, 16,000et a’ megyékben, 400at taníttat. 
Végre 30.000 fővárosi szegény csáládnak nyújt 
gyámolitási segédpénzt.

Abd-el-Kader' tábora.
A b d - e l - K a d e r ’ táborából egy Oranba ér

kezett utas ezeket mondja; A’ tábor 260 fejér pa
mut sátorból áll. A ’ szultán sátora kerekded, vilá-
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gos zöld, ’s elég tágas 20 ember’ befogadására. 
A’ szultán öccseé szinte oily hosszú, de festetlen, 
néhány ablakot kivéve, egészen hófejér. A’ szultán’ 
testőrsége csak 12 négerből ’s 30 hiv szolgából áll. 
Ez utóbbiak hat lábnyi magasságúak. Ha egy neve
zetes utas jelenik meg, azonnal egy sátor üttetik fel 
számára, ’s a’ szultán’ parancsára kávé szolgáltaik 
neki. Fatányérok hozatnak, .kuskusta, hús étkek 
és tejes kalács. Az ágák s egyéb házi cselédek köl
tik el a’ maradékokat. Ót órakor hozatik be. a’ tüzes 
szénén sült tiszteleti bárány. Midőn utazónk a’ szul
tán elébe bocsáttaték, ez kávét hozata számára; 
néha a’ szultán ezt maga megkóstolja, ha nem. ak 
kor vendégét figyelemmel tartja , ha tartózkodva isz- 
sza e. Ha inni látja vendégét a’ szultán, megelé
gedve látszik lenni. A’ szultánnak felette erős, dör
gő szava van, mi igen különösen üt el mit sem mu
tató teztalkatától. Abd-el-Kader’ képe hosszúkás, 
arcza sovány és halavány, fekete bajsza nem nagy
sága állal feltűnő; nagy holló fekete szemeiből lán
goló pillanatok villognak; homloka széles és nyílt. 
Ruházata egyszerű, tiz frankos fehér öltönyből, fö- 
vege pedig fejér és fekete burnusból áll. A’ sátor 
paplan neművel van ékesítve, mellyre egy szőnyeg 
ván teritve. Az egyéb bútorok: két vánkosból, egy 
tintatartóból, irótollakból, koránból és egy gyertya
tartóból allnak. Valahányszor arabok bocsáttatnak 
hozzá, megcsókolják lábait ’s ajándékot nyujtnak. 
Minden sérelmöket kegyesen hallgatja meg; napon
kint ötször végzi imádságát, ’s példáját követve az 
arabok mindnyájan a’ sátoron kívül földre borulnak. 
Sátorában senki sem pipázik vagy burnótoz. A’ sá
torokban lévő l o v a k  közül e g y e t  sem szabad , 
halálbüntetés alatt , eladni. A’ szultán csak a sza
kácsa által készített étkeket eszi meg,még sem kóstolván 
a’ neki nvuj'ott ajándékokat.

fíalo István úrnak, dolgozó és gazdasági 
intézet alapítása

Kolozsvár, dec. 12. Erdélyi hazánkfia Nagyba- 
ezoni Baló István u r , közjóért buzgó lélektől vezé
relhetve , uj évi ajándékul a’ következő alapítványt 
teszi az erdélyi magyar és székeiy nemzetnek: Mi
után fekvő’s felkelhető javait összeszámította, összes 
vagyonát 20,000 váltó foriotot érőnek találta. 
Melly summának tizedét a’ közjónak szánta ál
dozatul olly föltétel mellett, hogy a’ felajánlott 
kétezer forintnak egyik fele fordktassék egy dol
gozóház’ felállítására, ’s egyszersmind hogy e’ 
czélja annál hamarabb sikerüljön, felszólítja minden 
honfitársait, .miszerint példáját követve , az ő — e 
ezéha ajánlott — 1000 forintját pótolják fel olly- 
szerű summává, mekkora a’ czél’ létesithetésere 
megkivántatik. E’ dolgozóházban — ha valaha lét
re hozatik—munkát kapnának illő bér mellett min

den időben mindazok, kik ottan dolgozni akarnának 
egyszersmind az utczai koldusok, munkatlan cselé
dek ’stb., az illető rendőrségek ’s gazdák által ide 
küldetvén, az itteni elöljárók által mesterségekre ta
níttatnának ’s munkatételre szoríttatnának, ’s főkint 
az utóbbiak csak akkor bocsáttatnának ki az intézet
ből , midőn henyeségről elszokásuknak kétségtelen 
jeleit adták. — A’ másik 1000 ftot érdeklett hazánkfia 
egy gazdasági képző-intézet’ alaptőkéjéül ajánlja, 
hasonlag honfitársai’ együttadakozására számítva. — 
Ha szabad javaslatképen előterjeszteni óhajtásunkat, 
jobb lesz ha B. 1. ur felajánlott 2000 ftját csak az 
egyik (akármellyik) czélraforditja. Hon’ javára czél- 
zó szándékának annyival korábban ’s bizonyosabban 
láthatná ő ’s a’ haza gyümölcsét. — Valahára derült 
egünk van. 5dikén vékony éjszaki szél keletkezett, 
melly csakhamar csontkeménnyé fagylalá a’ sárt ut- 
cza- ’s járdáinkon j azóta száraz lábbal járunk rajta. 
Egünk tiszta, ’s a’ lég a’ csípősségig vékony, szó
val: beállott a’ tél, noha havunk nincsen még. — 
Tdikén a’ legnagyobb szélben egyik utczában talán 
több hónapok óta sepretlen kémény kigyulván, csak 
a’ jó szerencsének tartozunk' érte, hogy a’ nagy fol
tokban tétova repdeső tüztömegek nagyobb szeren
csétlenséget nem okozónak —A ’napokbnnaz előbbi
nél sokkal nevezetesebb gyuladás történt— egy pol- 
gáiházban épen a" háziasszonyon ütvén ki a’ tűz ma
gát. A’ történet ez : A’ nő nyitott kemenczetábla előtt 
egy asztalfiókban holmi apróságok’ elrendeléséve l 
foglalatoskodván, azon veszi észre magát, hogy ru
házatának hátfele merőben lángban van. A’ szoba’ 
földe’ súrolásával bajlódó nőcseléd a’ látványra rémül
ten rogyott össze; míg a’ hasonlagmegrémült asszony 
a’ harmadik szobába szaladott, vizért sikoltva, és 
segedelemért kiátozva, egész ruhája égett körösköről, 
csupán csak egy a’ közelben dolgozó asztalos - inas" 
ügyességének köszönhetni hogy a’ láng merőbben erőt 
nem vehetett, ki látván az ijedt nő’ szorult kínos 
állapotját , minden kézügyben lévő vizedényekből a’ 
vizet reá Öntözte, mig a’ több oldalról érkezett se
gítőknek sikerölt az égő ruhadarabokat leszaggatni ’s 
a’ gyuladást egészen eloltani. Az asszony tetemesen 
megsérült, de a’ rosszabb következéseknek sietĉ  
orvosi segedelem csakhamar elejét vette.

E g y  v e le g .
Egy mészáros és szűcs pert folytatott egymás

sal. Első, hogy ügyének nyomatékot adjon, egy 
hizlalt ökröt hajtatottá’ bíró udvarára ; utóbbi, ki ezt 
megtudá, igen becses bundát küldött biróné asszo
nyomnak , hogy az férjénél egy pár szót ej tene ügye 
mellett. Az ítélet hozás napja felé inkább a’ szűcs 
ügyét látszék a’ bíró pártolni, mint a’ mészárosét. 
Ez vég-szükségében nem tuda magán másképp’ se-
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gitni, mint e’ szók mondogatássával: „ökör bőgj! 
ökör bőgj-'“ Az ezt halló szűcs egész hideg vérrel 
szollá közbe; ,Igen de nem bőghet ; mert én egy 
bundát tömtem torkába !4

Egyik angol színpadon, midőn III. Richard czi- 
mii darab adatott: a’ Ladi Anna szerepét vivő szí
nésznő nagy meghatással mint kellett, e’ szavakat 
mondaná : „Mikor lesz nyugtom ?“ a’ karzatról mo* 
sónéja, mérges sipitó hangon kiáltá le : ,soha mig 
nekem a’ három schilling hat pencemet mosásomért 
meg nem fizeti!‘ hányszor kiálthatnának illyesmit más
hon is?

Párisban az évenkint lefolyó perek’ költsége fel
számítás szeriut 11.000,000 frankra megy; Seine 
megyében 8500. ügyvéd, jegyző, törvény végrehaj
tó és ügyészkedő van.

W i l k i n s o n  Henri úr (PallMallból Angliában) 
egy új puskát talált fel, mellyet patent-wheal-rifle- 
nek nevez$ mit az angol lapok nem győznek eléggé 
dicsérni. A’ puska alkotása igen egyszerű , van egy 
kereke, mellyben 7 tellyes töltés foglaltatik, ezen 
kerék a’ tengelye körül forog, ’s kilövés után igen 
könnyen fellehetmással váltani, mert hasonlókereke
ket hordhat magával az ember. Wilkinson ur az egy 
kerekben lévő 7 tőkést 15 másod minutum alatt kilövé, 
tehát egy minutumra 28 golyó jön. A’ töltések közüllOO 
lépéstávolságra, mindenik találta a’czélt, sőt több a’ kö
zéppontot is. Más próbatételnél egymásután tízszer 
sütöttékki e’ puskát, a’ nélkül hogy csak egyszer 
is c s ö t ö r t ö k öt csatant volna, ’s úgy látszott hogy 
vele még egyezer annyi lövést lehetett volna tenni 
minden tisztítás nélkül.

Az Olaszoknál következő módon sikerül a’ szol- 
Iőt egész télen által is eltartani. A’ fürtöket minek- 
utánna rólok a’ rodhadt szemeket leszedték, szatyor
ba rakják sorjával, úgy hogy minden sor közé bizo
nyos mennyiségű őszibaraczk levél jusson ; a’ sza
tyor osztán jó száraz szellős szobába helyestetik ; egy 
szatyorban négy sor szőllő szokott lenni; ’s igy késő 
tavaszig épségben eláll. Okát a’ baraczk levelekben 
lévő' kék sávnak tulajdonítják.

Tiszkievicz úr ki orosz lithvániának leg gazda
gabb lakossá vaía, nem régiben Volozyn nevű jó 
szágán meghalt, három fiának húszezer egész telkes 
jobbágyot ’s több mint 60.000 férfi alatt valót ha
gyott örökségül, ezenkívül még készpénzben 36 
millió lengyel forintot, vagy is 6.000,000 porosz tal
lért. Ezeknek hihető vig új esztendejök leend.

Hogyan fejlenek ki fokonként emberi szerete
tünk ? harmadik ’s negyedik éves korunkig szeret

jük édes) anyánkat, 6odik évünkben kezdjük sze
retni atyánkat, 16dik évűnkben a’ szép ruhákat, 
20dikban leány kedvenczünket, 25ben feleségünket, 
4Oben gyermekinket, ’s hatvanadikban mimagunkat.

(Thea, kávé, és chokolade.) A’ »Physiologie 
du gout“ czirnű franezia munka új kiadásában követ
kezőt olvashatni;—miről azonban jót nem álhatunk 
—Az angol kormány meg engedé három halálra el
itéit vétkesnek életük felett rendelkezhetni, választá
súi hagyván nekik, vágy a’ szokás szerinti felfüg- 
gesztetést; vagy pedig hogy egyik kizárólag theával 
a’ másik kávéval, ’s a’ harmadik chokoladeval éljen, 
a’ nélkül hogy más tápszert, vagy italt vennének 
magokhoz;—a’ vétkesek az uióbb.ikátválasztók; hi
hetőleg az ő helyzetökben, akárki is ugyan azt te
endő Azt a’ ki chokoladevel élt nyolcz holnap múlva, 
a’ másik ki kávét ivott két év után elholt, a’ harma
dik pedig kinek csak theát adtak, még három eszten
deig élt. A’ kávét ivó elégve holt meg, mint ha a’ 
gyomor tűztől emésztetett volna fel ,meszet lehetett 
volna belőle csinálni. A’ theaivó egészen kisoványo- 
dott ? ’s majd nem átlátszó lön 5 a’ chokoladé ivó, 
aszkórban veszet él.

Epigram  ok.
V é ( J .

Végre siet minden kezdet, ’s a’ vég koszorúz is; 
Gyűlöli ezt a’ lét, gyűlöli a’ szerelem.

Czilkához.
Ha czukoiédes szád látom mosolyogni, pirosló 

Hajnalt sejtek előjőni az éjek után 
<Szép emlényszemedet ha veted rám , fényben igéző 

Csillagpárt látek nézni az égből alá. 
lllykép jótékony szemed , és szád Czilka! belőlök 

Csillagi fény éjjel, hajnali nappal ered.
K opaszfira .

Nem számlálhatom én meg: főm haja mennyi, kopaszt!! 
Ugyde , mivel nincsen, nem teheted te sem azt

Önfi.
Onfi szerelmes örült, de utóbb szerelembe megőrült 

Végre megőrül-e hát, a’ ki szerelmes örül.
Ä ’ kedveshez.

Mint nap az ég boltját, ’s napot a’ szép tiszta verőfény, 
kedvesem úgy üli rény kellemes arczaidat.

B . J .

E l ő b b i  r e j t v é n y :  Ó l, L ó , T ár, Oltár.

(Vége a’ második félévnek.)
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5.1 e s H I B  h e t e s e k  . Mecemh-2&(in f  S39.
f é l é  v.

Felszóllító kérelem

a’Hazai ’s külföldi Tudósítások 
és Hasznos Mulatságok iránt

a* közelgető 1 8 4 0 ik  esztendőre.
T.  ez.  Pártfogóinkat ’s  a’ két magyar Haza’ olvasó közönségét tiszteletteljes bizedalom- 

ma l , kérjük-m eg: méltóztassanak lapjainkra előfizetéM rendeleteiket minél előbb inegléfetni, mi 
azon tisztelt hazafiakra n ézv e , kik példányaikat most egy majd más helyre kívánják já ra tn i, leg- 
czélszerubbeti történnék a’ kiadó hivatalnál, mivel akkor az elkiildözés, változó körülményeik sze
rin t, hiba és hátramaradás nélkül intéztethetik-el. Lapjaink’ ára az eddigi m arad; könnyen olvas
ható csinos betűkkel, jó  fekete festékkel ’s tisztán nyomtatásukért Trattner-Károlyi je les nyom
tató intézete kezeskedik* Jövendőre N em zeti Újságunk másod rétben, testvérinpja //aszúos M ulat- 
ságiak pedig negyedrétben,a’ legfinomabb fiumei veimen, angol új öntetü betűkkel jelenendnek-meg. 
A z  előfizetéssel beküldetni kérjük a ’ meglevő nyomtatott újságboritékot vagy hibátlanul tisztán 
leirt czim zetet, mellyen a’ legközelebbi postahely is föl van je g y ezv e , hogy minden tévedés el- 
hárítathassék. H irdetésink mindenféle hirdetményeket a’ l e g o l c s ó b b  á r o n  csupán a’ nyomtatá
si költség m egtérítése m ellett, gyorsan közlenek. A ’ kiadó hivatalon (zöldkert utcza 498 szám 
alatti özv. Kultsár Istvánné, újság tulajdonosúé házában) kívül minden postahivatal elfogadja az 
előfizetést.

A ’ szerkesztőséget illető leveleket e’ czim alatt N e m z e t t  U jS t tg  T liV tt-
tatának“ küldetui kéri « nemzeti újság szerkesztősége.

Minden cs. kir. postahivatal; Becsben Barkas’ 
sy Imre udv. ágens úr (Strobelgasse, 688 sz.)» 
Pesten a’ kiadók (Zöldfa-utcza 267 szám) 5 ft. 48 
krjával fogadnak el előfizetést a’ hetenként háromszor 
megjelenő':

A T H E N A E U M  és F E G Y E L M E Z Ő
tudományos, szépliteraturai és eriticai folyóiratokra* 
(Helybeli ára félévre 5 ft., évnegyedre 2 ft. 30 kr.)

Sc he del y Vörösmarty , fía jza

A’ R e g é l f t - I I o n  m ű v é s z *
divat- és szépművészeti folyóiratra mind a’ cs. kir. 
postákon, mind Pesten a’ kiadó-hivatalba» felvétetik 
az előfizetési dij. (Félévre helyben 5. postán 6 ft. 
ezüstben) (2)

[Előfizetési hirdetmény.
(1 ) Minthogy a’ sz. kir. városoknak né- 

inelly jussaik kétségbe hozattattak légyen , a- 
lólírt azokat világosságra hozni akarván illy

czimű munkát: A' szabad k irá ly i városokról és a - 
zoknak jussaikról, mint áltáljában, mint pedig  
némelhj városokra , 's egyes polgárokra is néz
ve különösen, előfizetés’ utján közre bocsát, 
és mind azokat, kik ezen jussokkal közelebb
ről meg akarnak esmerkedni, de leginkább u- 
gyan a’ sz. kir. városoknak érdemes előj ár ói
k a t, és becses polgáraikat ezennel figyelmez
teti , bogy azon fent megnevezett munkájára 
a’ jövő  január’ végéig 40 krral ezüstben eiőre 
fizetni ne terheltessenek.

Az előfizetéseket akár bonnét elfogadja Pes
ten ezen újságnak hivatala. A’ ki hét előfizetőt 
szerez ar nyolczadik példányt a’ fáradságáért 
kapja.

A ’ m unka legfeljebb ar jövő pesti Jósefi 
vásárig megjelenik. Költ Pesten dec* 23dikán 
1839 esztendőben Újfalnsy Nép, János

törvény dactora,’s hites ügyvéd.

Iskolai segedefemdij.
(3 )  A’ nmeit. m. ki®, udv- Kincstár ré

széről közhírré té te tik , hogy egy ugyanazon
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királyi kincstár bem utatása alá taitozó 's 160 
fr. v. ez. álló iskolai segedelemdíj, vagyis Sti
pendium folyó 1 8 3<J4o iskolai cvre m egürült, 
mellynek elnyerhetése végett az illető esede- 
zóknek zsinór mértékül következő feltételek tű 
zetnek-ki :

Iször ezen segrdelem pénz csak valóságos 
m. k ir. udv. kincstári szolgálatban volt vagy 
jelenleg lévősóbázi, harminczadi, gazdasági, bá- 
r y á s z i , vagy postai tisztek fiaik vagy árváik  
részére megnyei liető.

2or ebben csak olly ifjak részesülhetnek, 
kik a’ nemzeti iskolákból már k ilép tek , 's a’ 
mult 1839/9 iskolai évben jó  erkölcsi viseletök 
mellett a’ tudom ányokban jeles előmenetelt te t
tek , és nevezetesen eminensi calculust nyertek ;

3or elkerúlhetlen szükséges, hogy az ese- 
dezők ebbéli folyamodásukat legfeljebb ISiOki

boldog asszonyhó' utolsó napjáig a’ nm. m. k. 
udv. kincstárnak bem utassák, 's azokhoz az 
illető ifjakat érdeklő eredeti iskolai bizonyít
ványokat csatolják.

4er végtére az is k ívántatik , hogy a' kö
nyörgő levelekben az illető szülők tulajdon szol
gálatok  idejét, és gyerm ekeiknek számát hite
lesen bebizony itsá k , melly utóbbi hiteles bebi
zonyítás az árvákra nézve is megkívántatik.

5ör magában é rte tőd ik , hogy ezen segc- 
delempénzre a’ nőm valóságos kir. kincstári 
tisz tek 'szü lö ttje i, valamint azok is, k ik csak 
a' nemzeti iskolákba já rn a k , vagy nem jeles 
előmenetelitek, úgy nemkülönben azok, kiknek 
esedező leveleik a 'k itűzö tt határ napnak elmúl
tával, vagy pedig «*’ kívánt eredeti iskolai bi
zonyítványok nélkül nyujt<*tnak-be, számot nem 
tarthatnak. (3)

Előfizetési jelentés.

A’ Tudományos Gyűjtemény
I840ki, vagy  h u s z o n n e g y e d i k  évi  folyamatára.

Tudományos G yűjtem ényünk, melly egy pár év híján, már egyszázadnegyed óta örvend 
a' nagyérdemű írói és olvasói közönség szíves részvétének', eddigi irányzatát, külső és belső alak
ját m egtartva, jö \ő  1840dik esztendőben is okvetlenül megjelenend. Midőn azon lelkes és buzgó 
hazafiaknak, kik részint tudós dolgozataikkal, részint előfizetésük kel hazafiui (igyekezetünket éti
dig pártolni kegyeskedtek, ezennel legforróbb hálánkat ’s köszönetünket ny iíványitjuk , egyszer
smind szives pártolásukat e' folyóiratunk iránt— a’ tudom ányok és a’ hazai L iteratura szent ügyé
ben— továbbra is k ikérjük : Ígérvén , hogy részünkről semm it nem mulasztandunk e l ,  mi vál
lalatunkat nyelvünk 's literaturánk naponkénti gyarapodásához 's növendéséhez k ép es t, é r ie k e -  
sebhé , közhasznosabbá minden szerény és igazságos kívánatnak megfelelőbbé teheti. —  Előfizetési 
ára In I) ben v. alka'om  által vitetve 14 for. v. ezéd. Postán 18 for. v. ez. egész esztendőre. Előfizet
hetni a’c$. kir. postahivataloknál, könyvárosoknál, és mind azon buzgó hazafiaknál, kik eddig is 
az előfizetési pénzeket elfogadni méltóztattak. P es ten , dec. lOén 1839.

Trattner ét Karolyi a' Tudományos Gyűjtemény kiadáji.

Ház eladás Pesten.
(1) esten a' Nagy hid utczáhan 201 sz. a’ 

létező —  18 útezai ’s 18 udvarri szobából, Iá  
kon) bábéi, 10 éb skamarából, 9 titezai, jelen
leg 1 kettős és 1 egyes boltból, 5 földszinti és 
3 földalatti raktárból, két 1200 akó borra való- 
cs 10 fa-pincééből álló-két emeletes szöglet ház, 
mellv az ISSSikéVi dunai ár’ alkalmával viz- 
meutN e , *s állapotában a* legjobba» megtarta
tot t ,  az örökösök' kívánságára f. ê  dec. 31én

----- ii m

ezen sz. kir. városi telki h ivatalban, a’ leg
többet ígérőnek Örök áron el fog adatni. Melly 
is azon melléklettel tétetik köz tudomásul, bog) 
a' nagykorú örökösöknek esendő részből, 20— 
24 ezer pengő forintok— erre legegyenesebb 
mérf"k 1 szolgálván a’ vevő á r— az érintett há
zon kamatozólag t* hí rként fenm aradhatnak.— 
Közelebbi tudósítást ád kir. táblai ügyvéd, s ni. 
udv. kamarai ügyvivő Rehorovszky M iklós úr. 
Lakása Bécsi utcza, I l i i  If ház 2ik emelet. (1)
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