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ÜJ ESZTENDEI SZÉP KISASZSZONY.

VASÁRNAPI KÖNTÖSBE RAJZOLVA.

Hideg zivatartól átzúgott szobában, a’ kandallóbul 
félig pislogó tűz mellett, didereg egy agg legény; 
elhagyatva, csak a1 vihartól üvöltő sötét magány kör
nyezi , ’s ha összeroskadt testével legörnyüK, fejét 
néha fölemeli, mélyen horpult szemeinek homályosaié 
csillámfénye, az örökkévalóságba látszik el-ellebbenni. 
ügy tetszik, valaki’ érkeztére várakozik közel éjfél- 
höz és még mindig hasztalan; perczek , órák, röp- 
pennek-el, ’s most hajnalpiros biborarczczal, hófejér 
köníösbe öltözettel!, egy karcsú, könnyen lejtő szűz 
lebeg elébe; az agg összeszedi még egyszer minden 
erejét, rápillant a’ tündérszépségü szűzre, de azon 
pillanatban összeroskad, soha többé föl nem üdülen
dő ! — Szegény agg, ő az ó év vala 7s gyönyörű 
egyese, a’ szép uj esztendő-kisasszony’ megpillan
tására , lelkét az örökkévalóságnak adá-át!

Azt gondolnák kedves szép olvasónéink hogy tün
dérdeli kisasszonyunk vőlegénye’ elhunytára gyászt 
öltend? — épennem; halotti gyásztisztelet helyett, 
uyolczadnapra az egész országban fényes bálok tar
tatnak, a’ szegény elhunyt ó év 24 óra alatt feledve 
van ’s jegyese, uj esztendő kisasszonykánk most már 
az egész viliággal kaczérkodik; az egész világ bókol 
neki. Egyik szépségéről költői hévvel azt állítja: ke
gyed tavaszi zöldszinbe öltözve, keblére tűzött rózsái
val, isteni szépség; ne higyje kegyed mond egy má
sik , hullámredőkbe szedett farsangi hófejér köntösé
ben kegyed legszebb; ah, nem! szól epedőleg egy 
harmadik: nyári megyszin öltözete ’s biborpiros ajka 
kegyednek legbájlóbb; koránsem kedves kisasszony, 
szól ismét egy hízelgő , kegyed hajait a’ legangyalibb 
szépségben tünteti-elő őszi sárgaszin, öltönye. — És 
ezren jönek még, kik ezerféle kép hízelegnek gyö
nyörű uj esztendő kisasszonykánknak ’s a’ szegény
ártatlan jó leieknek egész agyát szinte megzavarják.

1837.

Természetes, ennyi hirszárnyakra kapott [szépség 
után, most már az irigység is elkezdi gyönyörű kis
asszonykánk on hát mögett nyelvét köszörülni. A’ ká- 
vénénikék’ egyike gúnynyal mondja: higyje-el édes 
nagyságtok, én a’mult tavaszkor láttam, de olly csúnya 
olly undorító zöld volt, mint a’ béka. — Charmant! 
szól egy íobák szippantgató matróna, ki területes 
karszékében izmos testével alig fér-meg: mondhatom 
nagyságtoknak, a’ múlt nyáron, olly szikár, olly 
kiaszott vala, mint a’ megtestesült hektika; — úgy 
van, — szól ismét egy ölebecskéjét simogató száraz 
asszonyság, kit úgy tetszik a’ hektika szó kedvetle
nül ériute, — nem is a’ soványság rútította-el annyira, 
hanem nem képzelhetik édes nagyságtok a’ múlt üsz- 
szel milly rút sárga volt, — ah, azt le nem lehet 
fösteni! — Higyjék-el kedves nagyságtok, szól végre 
a’ házi asszony, ki egy re tölteti a’ kávét és theát, én 
egypár héttel ezelőtt látám, de ki nem mondhatom 
milly csatakos és lucskos volt; — kiállhatatlan egy 
személy! aztán csak képzeljék kedves nagyságíok, 
ha fényes házi körbe jő , szünetlen magyarul akar 
csevegni , man Dieu! hiszen mi nem tudunk , nem 
akarunk magyarul beszélni.

Az öreg urak’ figyelmét sem kerüli - el a’ mi uj 
esztendő kisasszonykánk: ugyan mit tart róla édes 
szomszéd ur? kérdi pipatársát Heverdi ur; — szeles 
biz az tekintetes táblabiró ur, tessék elhinni a’ múlt 
restaurationalis bálban, majd agyon ugrálta magát a’ 
vágtatóban; — aztán, kérem ollyan zagyváit ideái 
vannak a’ múlt időrül ’s jelenkorrul; én nem tudom, 
tekintetes táblabíró ur, mi lesz a’ mi uj esztendő kis- 
asszonykánkból, én édes anyját ’s még nagyanyját is 
ösmertem, hanem mondhatom, azok tiszteletes ma
trónák, áldott jó lelkek voltak; bezzeg nem kellett 
azoknak divatujság, párisi fejék, brüsszeli csipke, vagy 
O’Connel viz; — tán otkolon vizet akar mondani 
szomszéd ur? — szól Heverdi ur, — azt azt tekin
tetes táblabiró ur.
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*eni így beszél az ujsági/ő a" szép «j esztendő i 
kisasszonyrul; legelöljő a" politikai újságíró s üd- , 
vözölve kisasszonyunkat, szól: milly illedelmesre!!- ! 
detlenségben áll kegyed ruházatja.; csinálj or kegyed 
társaságunkban egy kis csintalan zavart egy kis há
borgást, a’ csintalaukodá8 kegyedet mód .nélkül éke
síti, mi kegyednek oltárt eméíendürfk ’s meglátja 
kegyed, számtalan bálványzói lesznek, mi kegyedet 
az egész világban híressé nevezetessé teendi. — Utá
na jö a’ divatujságiró , illedelmes udvarisággal lép a’ 
szép uj esztendő 'kisasszonyhoz löt gyönyörű fiatal 
asszonyka testvérei a’ tavasz és nyár környeznek,' 
mefette -ül gazdag pamíagon , -édes anyja, -az ősz, "’s ! 
az öreg úr — a1 té l , a’ kandalló mellett pipázik. —1 
isten hozta, öcsém uram, szól az öreg ur., na hara- 
gusznak ám ezek a’ lányok ’s még á1 feleségem is 
öcsém uramra, mért nem jött karácson estéjén hoz-' 
zánk kártyázni ? — kedves uram bátyám tréfál, hi
szen tudja, álmatlanul töltjük az éjt, ecseteléssel a’ 
napot, csakhogy szép kisasszonykáiak’ ’s gyönyörű 
asszonykáinknak kedves képeket rajzolhassunk; mi 
látjuk-el kegyeteket angyali szépeink egész esztendei 
öltözettel, minden legkisebb piperével, mellyből még 
a’ gömbtűt sem feledjük-el, ’s csak egyetlen egy öl
tözet van mellyet sohasem óhajtottunk kegyeteknek 
csináltatni "’s ez — a'’ gyászöltözet,

Látják édes szépeink, illy tántorithatlan hűséggel, 1 
párosult szolgálatért, mi nem kívánunk egyebet, ha
nem legyenek olly angyaljók és Írassák neveiket így 
uj esztendő táján emlékkönyvünkbe; igaz, hogy ez 
emlékkönj'vbe irátás 5 pengő foiintba kerül, de mond
hatjuk édes angyaljóink, az a’ sok betű, az a’ sok 
kép, mellyet kegyetek kedvéért világ elébe bocsátunk, 
világ’ kincséért sem eszik egyebet mint pénzt; szel
lemi táplálat és pénz, e z , arigyalédes jóink a’ mi 
betűink1 ’s képeink’ életereje, ’s a’ világért sem kel
lene nekiek más ital, mint fekete — olaj- vagy szí
nes — viz főst ék,

Mikor aztán illy módon jól tartott betűink ’s ké
peink kegyetek angyali kezeikbe jutnak és még is 
korányok, ugyan kérjük kegyeteket édesjóink bo- 
szankodjanak, naragadjanak rajok, csak a’ világ’ 
kincséért sem mi reánk; mert mi valahányszor el- 
küldözzök kegyeteknek divatujságunkat, mindig iecz- 
két tartunk neki, illy módon: te faragatlan Jankó! 
ha a’ tündérdeli házi asszouyhoz , vagy a" szép 
kisasszonykához visznek, egész Hiedelemmel csókold

I ni0o gyönyörű "kezét, mimikának adj pacsit, az öreg 
j urnák pedig még 'az ablak előtt levedd sipkádat; — 

a’ minap sem csináltál Julcsa nénikének eervusi,
dudod milly lármát ütött értté?!............

Látják, édes szépeink, mi mindenkép igyekszünk, 
divatujságunkat kegyetek iránt tiszteletre tanitni, de 
tra mind é’ mellett is bakot lő , azzal mentegeti ma
gát; ugyan hol tanultam volna nagy világ’ tónjáf, 
alig fordultaiu-meg egypár fényes úri háznál ’s ha 
ollykor többhöz beeresztene is a’ portás, az előszo
bában a 5 komornyik, ki igazi komor arczczal mind ! 
járt azt kérdezi; mit akar az ur itt ? — takarodjon 
innen! — itt nincs reá szükség! — majd bizony, 
az volna még szép , illy szegény koldusíajt tartani, 
hisz annyira elszaporodtak már^ nem győzné az 
ember őket álamisnáváL —

Mind ezen viszontagságok mellett is , Íme lelkes 
magyarszépeink, ez uj év’ fordulatán is egész tisz
telettel küldjük kegyetekhez divatujságunkat, ’s ha 
vasárnapi köntösbe rajzolt uj esztendei szép 
kisasszonyunk s kegyeteknek tetszeni fog, úgy fo- 
godják őt , kedves szép olvasönéink , gyönyörű 
társaságukba ’s engedjék, hogy e’ két éves kisdedet, 
mindenekfölött, kegyetek uemesszivü pártfogásába 
ajánlhassa. A ggfi.

A’ VETÉLKEDŐK.
NOVELLA.

■G A ÁLTÓL».’

1.
Alamor egy volt azon magyar nemesek közül, kik 

nagy Lajos királyunkat Nápolyba követék, ’s ott mu
tatott vitézsége fényes helybe és tekintetbe helvhezék 
őt az egész seregben. A’ királynak tetszett az eleven 
tüzes ifjú, ki bár a’ legveszélyesebb merényre is kész 
vala, és illy esetben mindig legszerencsésebb siker 
jutalmazd bátorságát, melly korához képest ritka elő- 
látással ’s vigyázattal egyesült; de mind ezen fényes 
tulajdonságait felmulá határtalan becsület érzése, melly 
ugyan akkor az egész magyar nemzet sajátja volt, de 
Alamor olly mértékben birá, hogy még a’ fényes se
regben is kitűnt általa; szava ’s ígérete a’ legszentebb 
eskü volt, ’s inkább függe teljesítésén, mint ön éle
tén. Sőt némellykor, mint minden igen magosra fe
szített dolog becséből veszt, büszkeséggé látszék vál
tozni. Alamor az első nápolyi táborozástfhadi tetteit

X|
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kivevőn minden kaland nélkül át cite; ’s azért mindig1 
egyidomu kedvében mutató magút, legfelebb is egy 
fényes diadal, vagy más fegyvertett emelő mago
sabbra örömét; de alig tért Lajos másodszor Nápoly
ba, ’s már is nagy változást vön észre ifiu bajnokán, 
ki mindig részvétével dicsekedheték.Alamornak minden 
kedve elveszett, előbbi nyílt és józan bátorsága, már 
inkáid) sötét kétségbe eséssé vált, ha előbbi harczai- 
ban lovagi é.s regényes vitézség vezérlé, most már 
inkáid) csupa vad bátorságot mutatott, ’s bár az előtt 
is mindig inkább komoly mint vidám kedvű vala nem 
lehete nem látni mostani mély szomorúságát. A’ Király 
maga is tudakozódék ezen gyászos változás oka után, 
’s kevetkezök estek értésére.

Alamor Eloizával marehese Gargolo leányával ös- 
mérkedék meg, ’s a’ lelkes szép leány, az addig csak 
a’ hírnek és háborúnak élő ifiut szelídebb de erősebb 
lánczokkal vonta magához mint eddigi szenvedelmei, 
's Eloisa a1 déli ég egész hevével viszónzá az ifjú 
szerelmét, magát ’s kedvesét a’ legmagosabb boldog
ságra emelve, míg egy nem várt akadály gátlá to
vább haladni mennyek felé. Marehese Gargolo, mint 
a’ nápolyiák nagyobb része gvülölé a’ magyarokat, ’s 
azért leányát kit tőle Alamor nőül kért megtagadta 
rnelly szerencsétlenség tévé a’ fen leirt szomorú vál
tozást Alamorban. Ugyan azon tájban egy más kérő 
is környező Eloizát, egy olasz lovag gróf Giovani 
Barastro, ki azonban fényes születésén kivül alig birt 
más földi javakkal, családja nem csekély jószágát pa- 
zér apja elprédálváu. Ezen okbul neki sem adá Gar
golo leányát, mit azonban Giovani nem szegénységé
nek hanem Alamor jelenlétének tulajdonító, kit mint 
tudá a’ leány szeret, ’s az apa akkor még nem uta-

rr

síta el. O Eloizat valóban és lángoló lelke egész tü
dőben szerető, azért mi vala természetesebb , mint 
minden szenvedelmét boszura tüzelni fel az ellen, kit 
boldogsága rablójának képzelt; ’s e’ pillanattól en- 
gesztelheílea ellensége volt Alamornak, bár ő is a’ 
magyarok pártján vala.

Barastro a’ boszut tüstént teljesíteni készült, mi 
könnyen sikerülhetett volna, mert Alamor nyílt szivü- 
ségénél fogva semmi alatomos cselektől sem tartott, 
bár mennyi példáját is látá már az e’ féle veszedelem
nek mióta az olasz földön mulatott, ’s igy Barastro 
iránt még annál kevesebb vigyázattal volt, mert vele 
soha sem tudta magát ellenséges viszonyba tenni, ’s 
ői a’ magyarok’ barátjának tartó. ’S már kész vala az

alattomos bosszú' terve , midőn Eloiv-a kezét apja Ala
mornak megtagadó, az enyhítő valamennyire Giovan
ni’ dühét, ’s legalább mostanra felhagya véres ter
veivel, azonban minden léptét örzé vetélkedőjének, 
tudván, hogy az még minden reményét el nem veszté 
Eloiza birtoka felett, ’s hogy' nem vákitá szenvedel
me azt a’ következés hamar megmutató.

így álltak tehát a’ dolgok Lajos király’ érkezése
kor, ki midőn megtudó kedveneze bujának okát, leg- 
ottan törekvők azon segíteni, és az ifjú tudta nélkül, 
Gargolo grófhoz fordult, elárasztó azt kedvével, min
den helyen kitüntető, ’s mind azon hízelgő csábításo
kat előidéző ellene, mellyek egy nagy fejedelem sze
mélyében olly nagy hatalommal bírnak, ’s mellyekuek 
csak egy elhatározott erejű, szabad lelkű ’s erős elvű 
férfi képes ellentállani, Gargolo azonban nem tartozik 
ezek sorában, ő ha a’ magyarokat gyűlölte is, azt 
nem elvből vagy hazafiságból tévé, hanem inkább 
azért, mert nálok nem vala olly tekintetben mint Jo
anna udvarán; de most midőn magát a’ magyarok ha
talmas királyától is kitüntetve látá , egyszerre felol
vadt egész gyülölsége, ’s előbbi elleneinek barátja 
lön. Ezen változás leginkább kitetszék, midőn a’ ki
rály tőle Eloiza’ kezét Alamornak megkérő, a’ gróf, 
mint mondá, legnagyobb szerencséjét leié , gyerme
kének házaságában , mellyet a’ nagy király maga al
kot. Alamor épen távol vala midőn boldogságát esz
közlé királya, ’s legott egy hírnök kiildeték utána, 
őt az udvarhoz híni, a’ nélkül azonban hogy szeren
cséje tudtára adatnék, ezzel a’ király maga akará őt 
meglepni.

Mig a’ fentebbiek a’ királyi udvarnál történtek Ala
mor egy rablók, ’s Joanna’ párthívei által háborga
tott vidék megnyugtatásával foglalatoskodék, seregé
nél volt Barastro is. Egy alkalomkor valami dolog fe
löl viszálykodának, ’s mindenik makacsul védvén vé
leményét, annyira jőve a’ szerencsétlensége által el
vadult magyar és a’ boszut lihegő olasz között, hogy 
az első az utóbbit kemény szavakkal illetvén az őt 
párviadalra hivá, ’s már idő és terv el valónak ren
delve, midőn a’ király hírnöke érkezők. Alamor Gio- 
vanihoz ment, ’s mivel haladék nélkül a’ királyhoz 
utaznia kell, tüstént akart vilii; de az olasz ki a’ 
párviadalt inkább felhevülése mint terve’ következé
sében említé, örülve hogy menekedhetik , reá nem 
állott ellensége szándékára, azt állitván , hogy csa
lódj a ügyében némelly elkerülhetlcn dolgokat kell a’
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viadal előtt elvégeznie, mellyek, ha veszni találna 
rokonira nézve igen szükségesek. Alamor nehezen 
engede neki, végre egy később idő határoztaték, ’s 
Alamor nem reméllve egyebet, mint nj veszélyt uj 
harczokat, indult királyhoz.

Az út egy erdőn vivé keresztül hősünket, ’s min
den baj nélkül közepére ért midőn egy hat vagy nyolca 
emberből álló haramia csapat ütött rá, egyetlen szol
gáját egy nyíl haltan terité le, ’s ö is már lankadtan 
védelmező magát a’ nagy erő ellen, bizonyosnak tartá 
halálát, midőn négy lovag segítségére rohant, ’s a’ 
rablókat részint megölvén, részint megszalasztván 
megszabadító.

„Lásd, hogy az olasz nagylelkűsége méltán vete- 
kedhetik a’ magyarral; — mondá Barasztro, mert ő 
vala a’ megmentő, — te ellenségem vagy, ma hónap 
szablyád alatt eshetem el, csak pillanatnyi késés, ’s 
örökre nyugott vagyok miattad.“

„Köszönöm, de dicsekedés a’ legszebb tett érde
mét is megrontja, ha tetszik szűnjék meg köztünk a’ 
viszály, ’s ha sértettelek bocsás meg.“ Viszonozó 
Alamor, eléggé kimutatva , milly kedvetlennek te
kintő helyhezését.

„Nem úgy. — Feleié az olasz. — Életed kezemben 
volt, én oda ajándékozóm. Te jól tudom szerelmed
ben boldogtalan vagy, mi lenne most meghalnod; de 
csak azt kívánom hálád jeléül; Ígérd meg , hogy bár 
mi időben, élted bár boldog bár boldogtalan! állapot- 
jában jelenjek meg nálad és éltedet kívánjam, te azt 
feláldozod , megsértésem kívánja, ha a’ valódi boszut 
elengedem is, legalább becsületem feltartására mutat
hassam meg hogy hatalmamban van boszut állani“.

„Nem, éltem nem báb, hogy azt játékul adjam va
laki kézébe.“ Hangzék Alamor’ válasza. Víjunk meg.

„Ha, ha, a’ magyar hála! erődbe bízol úgy e, hogy 
megmentödet megölheted. Nemesen állék rajtad bo- 
ezut, menj ’s mond mindenütt, sokkal csekélyebb élted, 
mint sem Giovani Barastro alamizsnaként vissza nem 
adná.“ Szóla büszkén az olasz ’s elfordult.

„Sátán megragadád zsákmányodat, de mindegy te 
vagy más orgyilkos fajodbul, itt kezem, ’s reá sza
vam , érted Alamor egy magyar szava, ’s nem olasz 
eskü, mellynek hűsége kétélű mint a’ gyilok; jöj él
tem bármilly korában boldog vagy boldogtalan álla
potomban életem a’ tiéd.“

„Most ösmerlek meg, most látom benned ismét a’ 
magyar hadak’ fényét;“ mondá örömét alig rejthetve

Giovani, de Alamor megvetőleg fordula tőle "s lovára 
vetve magát hamar eltűnt, a’ gúnyolva utána néző 
elől. — ( Folytatása következik.J

AZ ASSZONYI SZEM.
Minden hasonlítások közül, mellyeket eddigelé a’ 

mélyebb érzésű költők az aszszonyi szemrül kigon
doltak, legszebb, legmélyebb, legigazabb az, melly 
e’ szemet— égnek nevezi; ’s ez nem csak a’ szelíd 
kék, hanem a’ lángoló fekete, vagy bármilly szinve- 
gyületű szemről igaz.

Égnek nevezzük amaz aetheri, finomabb, ’s ha úgy 
szabad magamat kifejeznem szellemi anyagú boltoza
tot fölöttünk, melly szelíd, mosolygó geniuskint haj
lik a’ föld fölébe: lélekifiúitó , gyönyörű hajnalt hoz 
föl annak éje után a’ halandónak; napot világíttat de
lében , melly öt malaszthintö sugarakkal éltesse; ke
belolvasztó holdat szolgáltat alkonyára; csillagokká 
ragyogtatja éjjelét, ’s igy még a’ borzasztó , kisérte- 
tcs sötétséget is regény - homályos tündér-országgá 
varázsolja.

’S nem nyílik-e az aszszonyi szem’ széliden-nyájas 
pillanatában épen illy szép, illy malaszthozó ég? Nem 
derül-e abban a’ boldogitás’ hajnala, midőn szelíd 
pilláji fölnyiluak ’s a’ szende, lánydad aszszonyiság 
bájai benne fölsugárzauak ? Nem kél-e abból elő a’ 
legszebb, a’ legfenségesb nap az emberiség’ számára, 
midőn szívjósága az emberiségnek üdvárasztó geni- 
usává leszen? ’S midőn ezen tiszta, szép szemben a’ 
boldogított és boldogító szerelem’ érzése festekezik, 
hol azon hold, melly nálánál szebb, lágyabb, olvasz
tóbb ? Oh ekkor az égnek minden csillagai, holdja, 
napja, hajnala egybeolvadtak e’ szembe, ’s e’ gyö- 
nyörvegyületet nézni — érezni — csndálni lehet — 
benne megidvezulni — ’s meghalni — de nem leírni!

De valamint ama nagyobb égre néha-néha viharok 
vonulnak, mellyek nyájas, tiszta kékjét nehéz fölle
gekkel borítják e l; ekkor a’ mosolygó mennytükör el
homályosodik , megtörik ’s könyükben úszik. így bo
rítják el sokszor e’ kisebb eget — az aszszonyi sze
met — a’ szenvedélyek és sorscsapások föllegekkel, 
’s melly előbb a’ vidám élet* tündér bájaival ragyo
gott , a’ szép szemet könyűzápor homályositja el.

Azonban, ama’ nagy ég csak akkor tud sírni, mi
dőn viharos föllegek és nehéz borúk torlakodnak tü
körére : e' kis égbül pedig a’ legtisztább öröm’, kéj’,



7

és üdv’ sugarai is kön}7üt csalhatnak elő, az érzés
nek legmélyebb és leggyengédebb tanújit, a’ terem
tés’ remekét — az örömköuyűt.

’S im ebben gazdagabb, fenségesb és szebb magá
nál az égnél is az aszszonyi szem!

Oh higyjétek el, midőn Isten a' nagy eget meg
teremtette már, megbánta utóbb, hogy a’ szegény 
halandó iránt olly mostoha volt ’s azt az égtől olly 
meszsze, a’ földre, helyezé: teremte tehát még egy 
eget, melly hozzá közelebb legyen; kisebbet ugyan 
kiterjedésre, de éppen olly szépet, olly nyájast , id- 
vezitőt; sőt idvezitőbbet — az aszszonyi szemet.

Garat.

A’ DIÓTÖRŐ EMBERKE.
TRÉFA.

Kis elmék’ szokása nagyokhoz hasonlítani magokat. 
Alig olvasám el Byron’ szép életrajzát, már is azt 
gondolám, hogy tetőiül talpig Byron vagyok: nyak
kendőt a’ legkeményebb télben sem hordoztam, hat 
óráig mindennap bérlett lovon ültem, mint eredeti 
Íróink; lelkembe a’ gombai tájékot homokjával és sa
rával belé szőttem, mint Byron egy foualát Ázsiának 
önlelkébe, bal lábommal észrevehetőig sántikáltam 
és egy  Jáuthe-re is tevék szert, kit a’ faluban kö
zönségesen patikárius — Erzsának szoktak elnevezni.

Jánthe-Erzsa nem volt ugyan angol szépség, de 
fölötte gőgős és szemérmes. A’ virágot letapodta séta 
közben, hogy titkos kecseihez föl ne emelje fejét ’s 
mint a törökök, kezeit megmosta, ha férfiú érinté 
véletlenül azokat. Szerelmem nőtt Jánthe’ gőgjével, 
szívem avaszi vidék volt, mellyben mint lágy szellők 
lengének keresztül ezerféle vágyaim: a’ keserű ta
pasztalat belsőm’ szelíd napfényét jéghidegjével még 
aem érte, épen mivel szívem tavaszi vidék volt.

A nap le akart nyugodni; kétes homály, mellyel 
nem tud az ember mit csinálni, mint sok szabadal
mazott tudóssal septemberben, köszönte-be az abla
kon a’ szobába, hol Jánthe mellett ültem a’ pamla- 
gon, elmerülve és szerelemtelve. Átellenünkben a’ 
kis asztalkán egy diótörő emberke állott, sárga ka
lapban, zöld frakk, veres mellény és kék bugyogó- 
val: szája föl volt tátva, mint az alföldi emberé ha 
elöszer jő éltébcu Pestre, és csudálkozik, hogy a’ 
nemzeti színházban egy szót sem ért magyarul; a’ 
diót igen ügyesen tőré fogatlan szájában, vetélkedve j

a’ kávénénikékkel, ha felebarátjók’ jó nevét veszik 
szájokba: egyébiránt gépelyes testi alkatjára ’s ka
szaboló parancsok’ vak betöltésére nézve ajánlható 
volna bármelly lovag vagy gyalog ezeredbe.

Jánthe vígkedvű volt ’s mint igen nagy örömmel 
vevém észre, hajlandóbb is hozzám mint egyébkor. 
Jelen hivém lenni azon pillanatot, hol néki megvált
jain szenvedélyemet iránta, és ha a’ körülmények kí
vánják, élet vagy halálért esedezzem lábainál. —Puha 
’s a’ munkától el nem kényezteti kezét lassan meg- 
ragadáin és számhoz vivém, azután szép szemeibe 
néztem, mellyekkel a’ lenyugvó nap’ sugarai kaczér- 
kodáuak. Ő kezét kezembe hagyá, ’s mint felingerelt 
képzeletemnek hivék, annak lágy szorítását is érezém. 
Ekkor már magamon kivül Jánthe mellől a’ pamlag- 
ról le , a’ leány’ lábainál térdeltem, ’s ezen e-moll-i 
fölsohajtással: „angyal, szeretlek!“ égőfejem’ ölébe 
rejtem. Jánthe mindkét kezével fölemelve fejemet, reám 
nézett; de ezen szempillanatban hangos nevetésre is 
fakadt egyszersmind; megütközve akartam tudakozni 
nevetése’ okát, midőn félig nyitott számra tevén ke
zét szüntelen nevetés alatt mondá, hogy maga sem tudja 
hogyan, de most egyszerre közöttem és a’ diótörő 
emberke között csudálatos hasonlatosságot talál, melly 
miatt, bár miként sérti is az Hiedelmet, lehetetlen ko
molynak lennie. — A’ felhőkből véltem esni e’ bizar 
vallomás után; én Byron-hasonlati álmaimmal egy 
diótörő emberke’ mintája! — Boszoukodva ugrottam 
föl és haza futottam.

Voltam én azóta ismét többször Jánthe - Erzsánál; 
de mintha ördöngös erő által volnék a’ diótörő ember
kéhez csatolva, mihelyest szerelemről kezdek szólani, 
a’ leány a’ diótörő emberkére veti szemeit, azután én 
reám ’s egy hangos nevetés jelenti magát a’ rózsa- 
szácska körül, mellynek kiíakadását csak hirteleni 
eltávozásommal tudtam mindeddig elkerülni.

F kankevburg A dolf

HÍRLAPI ANEKDOTA.

Egy falusi asszonyság fiához a’ többek közt ezt 
irá : Fiam! én, tudod, a’ nélkül sem szoktam olvasni 
a’ „Rajzolatokat,“ (ámbár a’ rósz világ azt mondja a' 
„Regélőt“) ,  a’lányoknak meg nincs kedvök olvasni; 
mivel pedig az apád úgy is járatja a’ „Jelenkort ,u 
menj el Helmeczyhez ’s mond meg neki, hogy küld
őn nekünk az apád újságával divatképeket.
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HI» ’S DIVATLAP.

HONI IHR.

Gyöngyös , december’ 26d'. Í836.

Kedves Szerkesztő Ú r! — — Én Kegyedet meg kü
lönböztetve szeretem, mert Kegyed a’ hasznos Igazsá
got Hazám fiainak és leányainak, minden alkalommal meg 
mondogatja, adja kérem lapjai által sietve tudtukra olva
sóinak, hogy Gyöngyösön a’ másfél évvel ez előtt m egjö
vendölt Casinó ma esteli 6 órakor, valósággal meg nyit
tatott, hogy Magyarország égy 140 főből álló Egyesület
te l, ismét gazdagodott,

Ha versíró volnék, megénekelném a’ számos viasz gyer
tya és lámpavilág fényözönben égő casinói terem ragyogó 
pompáját, *s;elmondanám, hogy tiszta, szép volt, mint 
szusz. Ki menyegzője’ napján kedv.es Vőlegényét várja; 
— _ niegénekelném a’ hangát, melly a’ terem karzatán nem
zeti hangon megzendíílt, ’s onnan Ferdinand lovas ezre- 
de hangászitól — és más haugkedvelőktől, ’s hangmüné- 
szektől, mesterin és bájolón 6 órától szinte 9ig lezengett. 
— Megénekelném a’ társaságot, melly igen. nagy számmal 
gy ült-össze, elmondanám, hogy nincsennek az égnek szebb 
szemei, mint minő leány szemek ragyogtak ott, füzetekbe 
menne versezetem , a’ szép lány téj-, hab vagy hókeblé- 
ről. Szőke és barna selyem hajáról, gy öngysor vagy ala- 
bast* fogairól) — rúzsa, hajnal — vagy rnbinajkai, piczi 
lábairól, — könnyű májusi label lejtéséről, magam sem 
tudón« mit mondanék hangjaikról. — Egekig magasztal
nám alkalmasint, mert átfilánosan magy'arajkak, magyarul 
zengettek — Öltözetük ékességéről—_’s viseletűk angyali 
szerénységéről, sem felejtkezném-el. — Megénekelném.a’ 
férjfi társaság hasonlithatlanúl méltóságos maga tartását, 
’a a’ leg miveitebb társasághoz a’ legszentebb órában illő 
viseletét — ’s köszönetét mondanék azoknak, kik szívesek 
valának a’ gyöngyösi Casinónak, illy diszjteljes* megnyitá
sán, el rendezésén munkálkodni, de én csak polgár vagyok, 
hazam csekély, de hű polgárja vagyok, ’s. engedjen.meg 
kegyed szeretett rokonom, ’s kérjen kedves szavával ol
vasóitól nekem engedelmes, hogy a’ terem pompáját, a’ 
hanga bájait, az összegyűlt társaság, külső érdeimeit-nem 
éneklem; lelkemben az a’ kívánság ég, hogy kedves hazám 
eldarabolt ereje egyesüljön, hogy nemzetem.imádva a’ fe- 
edelmet, megtartva a’ törvényt,, értelmi súlyát lehető 

legnagyobb óriásá nevelve, összesen - -  és fejenkint bol
dog, legyen;— engedje kegyed csak. annak.örülnöm, hogy 
Gyöngyösön 140 tag egyesült, ’s csat azS adnom, tudtára, 
hogy a’ Casinó egyesület Gyöngyösön-létét ma. kezdette. 
— Kedves lesz e’ hír, biztosan reményiem, mert: egy kö
zönséggel több van a’ hazában melly átlátta, hogy egye
sülni ,. kellemes is, jo is — szükséges ia.

J a b l a n s z k y  I st v á n *.

PESTI HÍREK.
I.) A’ még mindig horgonyzó buda-pesti hajóhidat, hi

hetőleg a’ héten széthontandják.
2 )  E’ napokban pesten a’ piaczon egy félig magyar, 

léiig tót banya árnlgatá, baromfiait, állitá, hogy 110 éves, 
kétszer vala, férjnél ’s 15 gyermekét mind eltemetteté. 
Váljon nem lehetne-e megpróbálni, hogy a’ 1J0 év kijó- 
jön, 55 évet élni magyarul, 55 pedig total?- —

3.) Tegnap előtt (a’ múlt évben,) színészink a’ pesti 
színpadon „Belizárt“ adák.

4 ) A’ ,, Juristák“ ez idén ismét fényes bált fognak adni.
5.) Länderer’ Honi-vezért megjelent. Ára 1 ft. 24 kj-,. 

p. p.
Tegnap hét órakor a’ hidat már bontották..

BUDAI HÍR.
Í ■ ‘*y 1 •*

December 27dikén a’ budai színpadon Dienet vagy ki
rályi ebed, — szoinoriijáték ót felvonásban Szigüeti Edu- 
árdtól odatolt; a’ páholyok üresek voltak, mint minden
kor, ha eredeti szomorujáték jő színpadunkra, a’ föld
szint neműkép telve volt-; a’ közönség az új színmüvet 
zajos részvéttel fogadá,, a’ szerző kétszer előtapsoltatoit. 
Jövőre, bővebben szóiandunk róla..

DIVATOK;

Új esztendőre, mi divatujságirók, nem szoktunk szép 
olvasónéinknak boldog uj esztendőt, hanem. •— boldog uj 
ruhát kívánni ; hoszu ’s gyöngédéletet mint a’ boa , bősé
geset, mint a’ tavali terjedelmes ruhaujjak voltak, Öröm
be hullámzót, miül a’ legszebb habosselyem.

, Öltözetül, fiatal csinos asszonykáknak igen jól illik a’ 
vörös és,arany bokrokkal hímzett organdi ruha, mantilla 
’s ujj fodor , hasonló szö.vetbül aranynyal kivárva. Fejér, 
turbán, fejér zephir gázból.

Divatos viselet-az atlacz és popelin színes alapra, fe
jéren hímezve; kurta ujjak, felettök féíbó ujj karöltóvel.

Fiatal lánykák, igen viselik a’ csillámos színekkel hím
zett merino-ruhákat; ifjú asszonykák ellenben a’ fejér 
alapú ’s fejéren hímzett gyapotmuslint. \ \  ruhák ’s fel
köntösök e* szép szövetből rózsaszín vagy kék selyem
mel bélelteinek, melly mivel a’ gyaptomuslin félig átlát
szó, e’ bélés az öltözeten-legszebb rózsaszín, vagy meny- 
kéJt tünetit.
1

—---------------
DIVATKÉP

l. sz. Párisi divatköpönyegek.
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H arm adik év* A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a ' Magyarba/ára. Első fele*

a z  Ám ít o t t .

Halomra gyűl elettem 
A’ bú komor dala,

’S kínom , mit abba szőttem , 
Nem enyhül általa.

Kinézek ablakomból,
’S tűnődve fontolom,

K; sereimet balomból 
Kiirtni hogy’ fogom.

És az ellenablakbaa 
Csinos leányka ü l,

’S felém kacsong titokban 
A’ kárpitok mögül.

Sebemre irt ajánlnak 
Varázs tekinteti,

Szemét, a’ csillagpárt, ha 
Rajtam pihenteti;

Bennök honolni látszik 
A ’ részvét angyala ,

Ajkin mosolygva játszik 
A’ szendeség maga.

És mégis e’ leánynak 
Hitelt nem adhatok ;

Már egyszer o leányok. 
Elámítottatok.

ÓHAJTÁSOK.

Volnék csak kis madár. 
Röpülnék szárnyakon , 
A’ merre hő szivem 
’S érzésim’ lángja von. 
Hol édes hon virul,
És mindig zöld a’ fa,
’S hol ékben fölragyog 
Lelkem’ menyasszonya.

Volnék csak felleg-ár 
A’ légben nyíl-sebes ,

Melly szabad hő szivet,
’S szabad hazát keres.
Szállnék a’ végtelen 
Légnek azúr ölén,
’S a’ Zephir’ langyszeíe 
Lengene ott felém.

’S hol szabad hő szívet 
Lelnék ’s szabad hazát,
Vígan o(t töltenem 
Éltem virág-szakát;
5S egy hü kedves barát,
Egy lángzó nő kebel 
Deritné föl egem 
Istenség’ kéjiveL

I r m á t

K u n o s s .

A’ V E T É L K E D Ő K
[Foüjlat «*,}

2 .

Alamor őlly szer által menekedvén a’ veszélyből, 
melly előtte máskor magánál a’ veszedelemnél kelle
metlenebb lett volna? előbbi komolyságában folytatá 
útját, alig gondolva azon gyászos ígéretre , mellyet 
Barasztronak tett, nem tűnt lelke elébe cselekedeté
nek esztelensége: mert úgy is a’ halál vaía előtte 
legkedvesebb, így vagy amúgy elveszni, mindegynek 
tartá , sőt búja és szenvedései’ nagy súlyában az 
öngyilkolástól csak vallási buzgósága, ’s becsület 
érzete tárták vissza, ’s talán örömest esett volna el 
a’ haramiák csapásí alatt; de azon gondolat keserítő 
szivét, hogy királya ’s hazája talán valamelly szol
gálatot kívánnak tőle, mi egyedül vala képes elzú
zott erejét összetartani. Illy állapotban leié őt meg- 
mentője, ’s csak innen magyarázható gondolatlan 
ígérete, mellyre olly kevés ellenállás után kötelezé 
magát, talán örülvén, hogy általa uj veszélyek tá
madnak előtte, mellyekbeu kinait vagy elnyomhatja,, 
vagy ön maga veszni fog. Ezen érzelmek uralának,

í 837.
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keblében, midón királyához érkezvén, tőle az édes 
tudósítást vévé, leghőbb vágyainak teijesülése felől. 
Erőszakos volt az öröm’ kitörése, a’ még csak az 
imént olly levert, olly szomorú ifjún. Nem tudá bol
dogsága kifakadásának engedjen e, vagy királyának 
adjon hálát kegyességéért, ’s alig rebegheté a’ kö
szönet’ némelly szavait, midőn királya mosolyogva 
kezeinél fogá ’s egy oldalszobába vczeté, hol a’ ma
gosán piruló Eloiza keblén érezé boldogságának egész 
mennyét néni keserítetve semmi idegen érzet által, 
mert szerencséjétől elragadtatva, minden mást elfe- 
lejte, a’ mi közvetetlen nem ahoz tartozék. Rövid 
de boldog együtlét után Gargolo vállasztá el őket, a1 
más nap történendő házaság előkészületei miatt.

Maga maradván Alamor még sokáig merenge új ’s 
nem reménylett boldogságában , de iszonyú vala fel- 
eszméllése, mert Barasztronak tett ígérete, mint 
egy sötét rém vonult el lelke előtt, melly jő szeren
cséjére örök éjszakát borítani. Csak most látá egész 
szörnyűségében meg nem gondolt ígéretének gyászos 
következését, ’s érezé, milly veszedelmes milly ká
ros , baj miatt annyira elcsüggedni, hogy az ember 
életét nem becsülve kész legyen azt minduntalan kocz- 
káztatni. Bár mint hányá veté a’ dolgot, semmi esz
közre nem akadhata, melly képes lett volna a’ sege
delemnek csak reményét is nyújtani becsülete’ cson
kítása nélkül. A’ királynak veszedelmét jelenteni, — 
ez bizouyossan segithete, és segitend, — de mit
mond a’ világ? — Alamort a’ félelem űzé királya 
oltalmáért esedezni. — ’S ezen gondolatot Alamor 
büszkesége el nem türheté. Végre azon kecsegtető 
reménynek engede helyt, hogy Barastro nem fogja 
Ígérete teljesítését sürgetni, hogy az inkább eszköz 
volt részéről a’ bajvivást kikerülni, mellyhez elejétől 
fogva nem mutatott nagy kedvet. Erőszakosan ela- 
kará Alamor mind ezt maga magával hitetni, ’s ha 
bár nem nyert is egész vigasztalást, de annyira fel
izgató erejét, hogy búját valamennyire elnyomhatván, 
a* menyegzőnél képén titkos szenvedése felett úrrá 
lehete az öröm.

Ez időben már bizonyos vala a’ béke a’ magyarok 
és Joanna között, ’s múlva a’ háborúnak minden ve
szélyei, melíy nemzetünknek olly nagy hirt és dicső
séget, de nagylelkűsége miatt semmi hasznot sem 
szerzett. Alamor, további jelenlétét szükségtelennek 
látá, vissza kivánkozék hazájába, hol békén remény
ié bírhatni azon kincset, mellyet ez idegen ellen

séges földön, ’s Barastro honában minden perczen 
elveszthet.

Egy hajó vivé Apulia’ partjairól a’ boldog párt 
Dalmatia felé, ’s reá léptekor, egy örvéndetes tudó
sítást veve Alamor, melly ha nem is üzé el egészen 
azon felleget, melly olly iszonyú súllyal nyomá lel
két, még is annyira könnyíté, hogy jobban elnyom- 
hatá búját, mellyet minden világért sem akart hitve
se előtt láttatni. A’ hir ez vala: egy felfogott levél 
által, kitudaték, hogy Barastro régóta kéme Jo- 
aunának, ’s őt a’ magyarok minden mozdulati felől 
tudósítja , Barastro szerencséjére jókor sejté a’ ve
szedelmet, ’s vagy Siciliaba vagy Provencebe szeren
csésen elillant.

Azon reményre adhata okot e’ hir, hogy Barastro 
átallani fog Magyarországba jőni , hol, mint áruló
nak élte veszélyben forog, ’s Joanna is ismét királyi 
székére jutván megfogja hívét jutalmazni, ki igy szo
rosabban lesz honához kötve , mint sem idegen föl
dekre bujdosva életét nyilván veszedelemnek tegye ki.

3.

Alamor’ vára hazánk szélein feküdt Erdély felé, egy 
magos elkülönzött ormon, ’s körül nagy messze sürti 
erdő fedé; a’ vidékek dúsak valának vadakkal, menyek
ben a’ hadfi békében is folytatá öldöklő mesterségét. 
Egy év elmúlt, ’s az alatt Alamor csak akkor nem 
látá Eloizat midőn vadászni volt. Egy rövid háború 
zavara meg a’ haza békét, a’ bajnok kifejté magát 
édes hölgye öleléléseiböl, ’s rohant a’ csatatérre, új 
tettekkel dicsőíteni nevét, de sérteten tért vissza 
Eloizához; többször megjelent angyali nejével a’ ki
rályi udvarnál, nem mintha vára magányát unná, mert 
ő Eloizában egy világot bírt, de hölgyének mutatni 
akará hazája ’s királya’ nagyságát, ’s részt venni a’ 
haza kormányában, mellyhez jogai hivák.

így folyt el három év, ’s szerelme előbbi boldog
ságát, két gyermek, egy fiú ’s egy leány nevelék. Az 
idő minden sebnek legjobb osvosa, Alamoron is mu- 
tatá mindenható erejét, már majd nem elfelejté Ba- 
rastrot, ’s az annak adott veszedelmes Ígéretet, 's 
ha eszébe jött is, talán csak azért történt, hogy még 
mélyebben altassa magát biztosságba, mert alig vala 
hihető, hogy Barastro, ha ennyi ideig mulatott, meg
fogna jelenni, az iszonyú kötelezés lefizetését kíván
ván. E’ felett őt minden tudósítás elveszettnek monda
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mert azóta, hogy a* magyarok’ haragja elöl megszö
kött sem Joanna’ udvarában vagy másutt sem tudá- 
nak felőle semmit.

Már a’ negyedik tavasz folyt a’ leírt boldogságban, 
hősünk vadászaton vala, ’s egyedül bolyga az erdő sű
rűjében egy táj felé, mellyet régtől igen látogatott vad- 
tanyának ösmert. A’ keskeny ösvény majd vastag bok
rok majd tömötten álló fák között kanyarga, ’s egy pa
takhoz vezetett, melly magos sziklától menydörgő zu- 
hatagbau omlék le.A’ zuhatag felett még egy más szirt- 
orom tornyosult , szédelgő magasra emelkedve az 
alatta csergedéző patak felett. Még nem ért Alamor 
ezen helyre, midőn az előtte futó kopoinak ugatását 
hallá, a’ hang után siete, de ebeit nem a’ földön ku
tatva, hanem a’ szikla felé emelt fejekkel ugotva ta- 
lálá, ö is felpillanta. — „Hatalmas ég!“ kiáltó, mert 
úgy rémlék előtte , mintha fent Barastrót látta volna 
remete köntösben , de azon pillanatban mellette ter
mett szolgája, ’s mire első megrezzenéséböl fölesz
mélve ismét föltekintene, a’ szikla puszta volt, élő 
lénynek csak nyomát sem mutatván, a’ kopók uga
tása urok felkiáltására megszűnt.

„Senkit sem láttál ?“ dörge Alamor a’ szolgára.
»•Egy leiket sem nagyságos uram ;“ feleié ez ijed

ten ura szokatlan föllobbanásán.
„Ott a’ sziklán, — oda fent — nézz, ki vala ott?“ 

kérdé ismét.
„Nagyságos uram ott egy fűszál sem virul, ’s ki 

járna azon szédelgő magosban?“
„Lelkedre beszélsz ! riadá ismét Alamor, — senkit 

sem láttál azon szírien?“
„Üdvességemre uram egy lelket sem!“ hangzók 

a’ bámuló szolga válasza.
Alamor most a’ sziklai tekergő ösvényre lépett, 

felkutató az egész vidéket; de a’ kopárköveken még 
csak emberi nyomra sem akadhatott. Már hajlandó vala 
hinni hogy az egész tünemény’ csak élénk képzetének 
’s félelmének müve vala, bár olly világosan tűnt elé
be Barastro alakja, hogy azt most is szemei előtt 
képzelő lebegni, ’s egész valója szokatlan háborgás
ban maradt, bár mint ügyekezék is ijedősét lecsilla
pítani. Haza érkezvén azomban új okot nyert miud 
azt elhinni, mi előbbi, ’s már majd nem egészen 
elaludt szenvedéseit olly szörnyen ébresztő fel.

(Vege következik J

VALAMI A’ RÉGI EGYPTOMRŐL.

Az Egyptombeliek voltak az elsők, kik szabályo
kat találtak fel nagy ország kormányzására. Törvé
nyeik ’s intézeteik oda ezélzának, hogy az élet csen
des a’ nép pedig boldog legyen. Görögország legelső 
bölcsei és törvényhozói ide utazónak, azokat magoké
vá tenni; és ezen forrásból meritui azt, mi a’ tudomá
nyosság minden nemében legritkább ’s legdrágább vala.

Egyptomban a’ királyság örökös volt; de a’ ki
rályok nem önkényök szerint uralkodónak. Diodorus 
szerint, még jobban le voltának kötve a’ törvények 
által, mint sem alattvalóik. A’ legnagyobb rangú pa
pok fiai miután elérték 20dik évőket, rendeltettek a’ 
király szolgálatára; — éjjel nappal körülte voltak, hogy 
tőlök tanulhasson a* király , mi nem vala méltósá
ga ellenére, ’s hogy óvják őt kicsapongásaitól, mit 
a’ királyok ritkán tesznek, ha csak azok , kik sze
mélyét környezik, nem ingerük, nem mozdítják elő 
a’ kárhozatos szenvedélyeket.

Mind nappal mind éjjel voltak bizonyos órák tör
vény által határozva, mellyekben a’ király kéntelen 
volt hivatalbeli ’s más komoly dolgokban foglalatos
kodni. Korán reggel az ország minden részéből ér
kezett nyilvános tudósításokat ’s leveleket olvasa. — 
Ezután megfürdött, pompás öltönybe öltözék, ’s 
magához véve a’ királyi méltóság jeleit, egyházba 
méné áldozni , hol az udvariaktól környezve hallgatá 
a’ főpap imádságát, melly a’ király egészség-ét ’s jól
létét tárgyazá. Ezek után kiterjeszkedett a’ királyi 
erényekre, megjegyzé, hogy istenfélő, szelíd a’ nép 
iránt, igazságos, ura szenvedélyeinek, az igazságnak 
valódi barátja, bőkezű, nagylelkű, érdemen felül .ju
talmaz, és érdemen alul büntet. Ezután utálattal be
szélt a’ hibákról, mellyeket a’ király tán elkövetett 
gondatlanságból vagy tudatlanságból, de egyúttal fel
menté őt a’ vétektől , tisztviselőire és tanácsosaira 
hárítva azokat. Ezt használók eszközül, királyaikat 
erényre szoktatni. Miután vége lön az áldozati imád
ságnak, a’ szent történeti könyvből nagy férfiak tet
tei és tanácsai olvastattak fel, hogy a’ király tanulja 
ismerni a’ régi elveket, ezek után kormányozzon, ’s 
ne térne-el a’ régi bevett szokásoktól.

Nemcsak a’ nyilvános dolgokban hanem a’ magá
nos életben is igen meg voit szorítva a’ király, úgy 
hogy szabott időn kivűí még a’ királynéval sem be-
szélhete, nem fórödhetett ’s a’ t. — Az ételek válasz

ig



12

íása sem Függött kényétől, a' legegyszerűbb ételek
k e l. többnyire lúd és boruyu hússal, kellett élnie; 
a ’ bor mértéke is meg volt határozva. És ez mind a' 
legszigorúbban megtartatott. Nagy tiszteletben volt 
az egyszerűség ’s gazdálkodás, úgy annyira, hogy 
Theben egyik templomában átkozódásokat olvashatni 
egy király ellen, ki először szokásba hozá Egyptom- 
ban a’ tobzódást. A’ heves indulatoktól ugyekeztek a* 
királyt mindenkép leszoktatni, ne ez által alattvalóit 
elnyomja vagy megsértse. Neki senkit sem volt sza
bad indulatból vagy makacsságból megbüntetni, vagy 
törvények ellenére Ítélni; és távul valának attól, mint
ha azt súlyosnak vagy illetlennek találták volna, sőt 
jótéteménynek ismerték. Mig állottak e’ törvények, 
sz ország virágzó, a’ nép boldog vala; mig a’ királyok 
igazság és mérséklet szeréut cselekvőnek, alattva
lóik őket felette szerették, és az egyiptomi nép job
ban aggódott a’ király jóllétéről, miüt feleségük, gyer
mekeik ’s jószáguk állapotjáró]. — A' király halála
kor az egész ország gyászba öltözött, széttépték ru
háikat, bezárták templomaikat és 72 napig minden 
ünnepnek ’s mulatságnak vége szakadt. Ez egész idő 
alatt megvonták magoktól a’ jóizü ételeket, nem für
dőitek, nem kenték testűket, nem háltak ágyaikban, 
feleségeiket békén hagvák. Hanem mindenki sirt és 
jajgata, mintha öngyermekeik haltak volna el. Az 
utósó nap a’ halttest koporsóban a’ sir ajtajánál 
nézésül kitétetett és felette elolvastattak a’ halott1 
tettei, ’s tetszése szerint mindenki bevádolhatá. Ila 
dicséretesen uralkodott, a’ nép a1 papokkal kezet fo
gott, kik beszédet tartanak felette, ellenkező esetben, 
vakmerőn jelenték ki nem tetszésüket, vouakodáuak 
megadni a1 halottnak az illő temetést. Es ezért a’ ki
rályok iparkodtauak megnyerni a’ nép tetszését, ne 
halttestökkel rosszul bánjauak,ne örök gvalázatu em
lék bélyegezze őket.

Az ország hárem részre volt felosztva, az egyik a1 
papok és csaíádjek élelmére, miből az áldozatokat ’s 
más nyilvános teteni tiszteletre tartozó költségeket 
potolák; a‘ másedik rész a1 királyé volt a’ hadak és 
királyi méltóságok föntartására, ’s ez által gátolva 
lön a’ népre súlyos terheket vetni. A’ harmadik rész 
a’ katonákat illető, mi buzdításul szolgált éltöket 
feláldozni a’ hazáért Es öt osztálynép lakta egypto- 
mot: papok , katonák , pásztorok, foldmivelök és 
mesteremberek. — (Folytatjuk.)

A * T Á N C Z .
DK. MISES UTÁN.

(Kivonatban.)
A’ Táncz első művészet, nemcsak a’ földön , hanem 

egyátalában az egész miudeuségben. — Úgy látszik va
lóban, mintha a’ világ' teremtése valami Oberonkürt 
fuvalmaira alakult volna, ugv hogy örökös körökben 
forogjon. Nem lejti-e minden földgömb lépéseit, teljes 
ereje szerint, — ’s még a' nap is, mellyről ngyan tes
tessége mellett igen sok mozgást föl nem tehetni, maga 
körül forog elragadtau a' közös táuczgyönyőrtül. A' mi 
saját földünket illeti, — bizonyosan ama kettőslejtő, 
mellyel a’ holddal jár-el a" hosszas, kerek lámpavilágos 
teremben, nyujta alkalmata’ keringő feltalálására, mely- 
lyet is ez okból teljes joggal égi tánczuak nevezhetni. 
E’ nagy példákhoz ragaszkodjunk, és hadd csevegjenek 
a’ moralisták és orvosok, kika’ tánczot kárhoztatják,— 
előbbiek, mivel fejők ugyan tömve helyes erkölcssza
bályokkal, de annál rosszabb szabályok csípik rend
szerint elaszott lábaikat, — utóbbiak mert fölötte jól át
látják hogy a’ táncz az egyetlen mód magunkat, a' ter
mészet’ intéseit követve, testi 's lelkikép épen tarthat
ni, ’s mivel így ők minden keresményüket elveszítik. 
Az orvos tudja, hogy semmi keresni valója a’ tánczos- 
nái ki inkább egy pohár puncsot vagy czitrouyost szeret 
inni, mint akárminő „minden két órában egy kanállal“ 
jegyzett palaczkból hörpölgetni; azért olly szobákba 
megy hol az emberek bádjadtau tántorognak fel alá, vagy 
túuyán feküszuek az ágyban, ezeken megboszulja magát 
a' természet, akaratja elhenyéléseért; miért nem tán- 
czolnak a’ bolondok? úgy bizonyosan nem volnának be
tegek vagy holtak; — valóban nincs jobb mozgás a’ vi
lágon mint egy gyors keringő jól hangzó hegedű mel
lett. Ki egyébiránt ezen táncz ellen kikel, képzelje, 
hogy a’ bálbau az emberek, kik egész héten ülésben nya
valyogtak, csak az izzadás ’s az életnedvek’ forgásba 
hozása miatt űzik egymást tarka körökben, miért is né- 
mellyik karaival és lábaival tehetsége szerint üt, rúg, 
jobrabalra a" táncz közben; ’s nagyon czéliranyosnak 
találandja e’ munkát.

Én részemről inkább szeretnék fából faragott hajtó
csiga lenni, mellyet a’ gyermek ostorával valamint min
ket a’muzsikás nyirettyűjével tánezra nógat, mint te
tőiül talpig tudós férfi, kinek száresontjai egyebet nem 
tesznek mint azt, hogy a’ szék mellyen ül, négy helyett 
hat falábbal bírjon. — Hisz csak azért legtökétesb alak 
a’ golyó is, mivel véghetlen sok lába van a’ tánezra, sőt
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köröskör i'll csak lábból áll; mert felületének minden 
pontja egy egy lábújhegy, mellyen foroghat s valóban 
is forog a’ legcsekélyebb megindításra.

Miért gyakoroltatik a’ hangászat olly eleven iparral, 
ha nem azért, hogy szép kezek fitogtassák ügyességü
ket, mikép ók szint’ úgy tudnak tánczolni a’ billentyű
kön valamint a1 padozaton a’ lábak? Miért kellett ama 
nagy hangszerzőknek annyi ver ejtéket fordítniok mive- 
lődésükre, hu nem azért hogy nagy daljátékokat írja
nak, mellyekből bécsi keringő vagy sántikáló vágtató 
készülhessen. Azok közül kiknek csak helyén vau lá
buk, ki habozna sokáig, ha ott Beethoven symfoniája 
játszatik, itt egy ,Strausz‘ vagy ,Lanner4 — váljon olt 
harmóniákban kéjelegjen-e, vagy itt csinosan kanya- 
rítsa lábait? Teljes joggal is úgy tekinthetni a’ tánezot 
mint fölszállást az égi, az isteni felé , mint angyali ter- 
mészethözi törekvést: szárnyakat képzelünk magunk
nak, és föl akarunk emelkedni a1 magosba; de csak kap
kodás lesz belőle, mivel föidi testünknek súlya isméi 
vissza-visszaránt.

A’ költészettel összehasonlítani mai időben a’ tánez- 
müvészetet, valóban ennek szégyenére válnék, kivéve 
azt, hogy emez legalább két egyenlő lábon jár, amaz 
ellenben mindenütt egy hosszun ’s egy röviden sántikál. 
A’táncz szabad művészet; a’ költészet jól megvizsgál
va most ezéhes mesterség a’ kenyérkeresetre, mi mel
lett — futólag legyen említve — én csak azon csudál- 
-kozom, hogy a’ költők a’ többi mesteremberekkel nem 
haladtak egyiránt műveltség- ’s önérzetben, ’s hogy 
minta’ szabó magát most ruhácsiuálónak nevezi, szinte 
a’ költő egyszerű nevét versgyárt ó-\&\ nem cseréli- 
fel, ’s azon felül illő czimereket ki nem akasztanak köz
tudomásul, kinél lehessen az előfordulható esetekben 
valamit mérték és szabás szerint megrendelni.

Nagyon jól elösmerék azt mára’ régi Görögök , hogy 
az istenségnek szentelt napokat méltóbban meg nem ül
hetni, mint lelkes tánczokkal, mellyek a’ ragyogó ol
tár körül keringtek, ’S valóban ma sincs máskép a' do
log; az ünnep bálnap is, és a’ hét csak előkészülete az 
utóbbinak; csakhogy most a' dolgot jobban elkiilönöz- 
zük cs a’ helyett hogy az oltár körül, mint hajdan tán
cz óinán k , — ha a’ fontosabbra t. i. a’ bálra nem kell töb
bé készület reggel egy kissé az oltár előtt ülünk, az es
télyről ájtatosan gondolkozunk, ’s aztán este a’ táncz 
oltár nélkül végeztetik. Én persze, midőn hallom, hogy 
a’ görögök’s kivált a’ görögnék a’ keringőt nem ösme- 
ré k , úgy járok mint amaz indiai, ki csudáid mint lehes

sen élni Angolhonban , hallván, hogy ezen országban 
nem terem kókuszdió.

Nem tagadhatni, hogy valamint általában a’ szépnem 
bennünket a’ szépnek — ’s igy a’ saját szépségnek is — 
érzetében meghalad, úgy a’ tánezmüvészet’becsülésé
ben is a’ hölgyeknek kell engednünk a’ pályadijt. Igaz, 
mils szeretünk egyszer kétszer megfordulni, de mi 
szinte vadászni, lovagolni, vívni is szeretünk; ám a’ 
lány nem ösmer fölségesbet a’ keringönél, ezt még az 
új ruha, melly testén diszlik, sem haladja meg, — ’g 
bizonyos vagyok arról, hogy minden lány örömest od’ 
adná egyik lábát ha ez által engedőimet nyerne, a’ má
sikkal még keringhetni, hiszen némellyik többet is ad 
még egy számfeletti keringőért — az egész életet’s igy 
a’ szó legszorosb értelmében halálig szeret tánczolni 
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LITERATUR A.
Magyar történeti színmüvek a’ pesti drámai egyesületté.

Második kötet.
/

Arbocz. .Szomorújáték öt felvonásban, egy előjá
tékkal. Irta Garay. Pest. Heckenast Gusztáv styátja. 
1837. — 12-rét 105 lap. Ára 48 kr. p. p,

A’ pesti drámai egyesülettől megjelent és minden 
hiteles könyvárosnál találtatik a’ magyar történeti 
színmüvek második kötete, jeléül annak, hogy ifjabb 
íróink az eddig parlagon hagyott szinmüveszetipalyán 
sükerrel haladnak előre; ’s nekik mi a’ tovább haiad- 
hatásra mennél több szerencsét kiváltunk : illő is már 
egyszer, miután az ország, nagyobb testületek és 
egyes emberek a1 színészetet párífogosuk alá vennék, 
hogy Íróink, e’ pályán nagyobb szolgaiammal, ’s ki- 
tűnöbb figyelemmel dolgozzanak, ne bennük Jegyen a' 
hiba, ha itt ’s ott néha csökkenés, részvétlenség mu
tatkoznék; az eddig megjelent színmüvekben csekély 
drámái tehetség mutalkozék , eddig még meg kellet 
elégednünk, ha csinos nyelvvel és egy pár jó gon
dolattal szerkezeti színműt kaphatónk, a’ más nyelvből 
átfordított darabok pedig soha annyi hatással annyi 
érdekkel nem birandhatnak, mennyit a1 színészet mél
tán megkíván ’s mi a’ közönséget illő érdekre ébressze; 
a’ más éghajlat alatt érlelt gyümölcs soha sem olly 
ízes, kivált a’ nagyobb közönségnél, mint az? melly 
saját földünkön terme. — A’ pesti drámai egyesület, 
tagjai jelenleg: Garay, Kunnss, Szabó Dávid, Szig
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ligeti Eduard, Toth Lőrincz, Vajda Péter; melly még 
most bár csirában van, de szép reméuynycl kecsegtett, 
azt tözé ki czélul, hogy a’ magyarországi történetek 
szép, nagy ’s oktató egyes jeleneteit kiszemelve színre 
dolgozza át. A’ kezdet mindig bajos és kisded, ’s innen 
ki valami nagyobbat akarna várni, mint sem körül
mény és akadály engednék, méltán csalatkozik. — 
Kívánjuk és óhajtjuk, hogy e’ társaság mennél in
kább erősbüljöu és szaporodjanak tagjai, ’s állandók 
legyenek a’ kitűzött czél iránt. Kívánjuk és óhajtjuk 
egyszer’smind , hogy a’ közönség illő figyelemmel 
méltányolja mind az egyes írók szorgalmas munká
latit, mind pedig pénzbeli tekintetre nézve a’ kiadó 
(Heckenást Gusztáv ur’Váczi-utczán a’ Nádor czimü 
vendéglő átellenében) vállalatát; mert e’ kettő nélkül 
semmi vállalat sem sikerülhet.

A’ magyar történeti sziumüvek második kötete 
Arbocz Garaytól. Szigorú kritikát nem akarunk irui, 
mit úgy sem tehetnénk hely szűke tekintetéből; de 
bátran elmondhatjuk, hogy ezen színdarab a’ színmű
vészet mostani helyzetében mindenesetre nyereség; 
bár Arbocz charaktérével egészen megbékülve nem 
vagyunk, a’ színen még is elegendő hatással birand- 
hatónak véljük, ha tekintjük az egész darab össze
függő fonolát, ’s a’ dolognak lépcsönkénti felemelke
dését, az egyes jelenetek sok oldaluságát, ’s némelly 
charakteruek kedvezőlegi kivivését. — A’ nyelv szor
galmas kezet árul e l , az egyes gondolatok figyelmes 
’s gondolkozó visgálódót. ’S legyen itt például fel
hozva az ötödik felvonás harmadik jelenéséből Kun 
László királynak Oldához (Isit ágyasává akart tenni} 
intézett beszéde:

....................Oh leány a’ pénz
Mindent tehet. Kitépi a1 barátot 
Barátja keble kertjéből, miként a’
Hitvány gyomot; fiat elpártosit 
Atyjátul és apját saját fiatul.
Elvonja oltórátul a’ papot,
’S a’ honfit a' közügynek asztalától,
És mind a ' kettőt liitleimé teszi.
Ketté hasítja a’ szerelmesek’
Szent és őrölnek gondolt esküjét.
Fölmetszi a’ jegy ’s házasság gyűrűjét.
Magát a’ szent erényt vis megcsufolja;
M ert önmagán csinálja hitszegővé —
Es mink , kik e’ talismánt b ír ju k , azzal 
Nem tőletek tanulunk bánni.

És az egész oly szellemben van írva, melly az 
előítéletek ellen közd, melly a’ szenvedélyek legha- 
talxnasbikát ’s legdühösbikét — a’ vakhitet vágy gyö

kerestől kiirtani. ’S valóban szép Arboczuak az ötö
dik felvonást bezáró beszéde.

Isten , világigazgotó, hatalmas !
Derítsd fel a ' halandók szűk agyát,
Hogy vakhitök még ellenségeink se
Lehessenek.--------Kemény a bünhödés
M ellyel reá szabott az ébredés! — 
lm  engem a’ bitóra ju tta to tt,
A' földön élni mar méltatlanét.

Az utósó két verset mindenesetre elhagyhatónak 
vélnők; mert a’ vétektől, nem azért, mivel büntetés 
szokja követni, hanem mivel vétek, kell iszonyodnunk. 
Egyébiránt a’ gondolat sem igen aesthetieai; az utosó 
sor pedig a’ nyelvre nézve is hibás. — Ivitünőleg 
figyelmet érdemelnek a’ harmadik felvonás végső a’ 
negyedik felvonás első és az ötödik felvonás második 
jelenése. Bezárólag az ifjú szerzőnek a' színművészeti 
pályán mennél több szerencsét kívánunk ’s óhajtjuk 
egyszer’smind, hogy literaturáukat, minden dacz ’s 
akadály ellenére állhatatos lélekkel folytatva munkálo- 
dásait, e’ nembeli müvekkel gazdagítsa, ’s abban le- 
lendjük legnagyobb örömünket, ha koroukint megje
lenendő müveiben koronkinti előhaladást tapasztalunk.

Jelentetik egyszers’mind e’ második kötetben, hogy 
az e’ kötetre még tavaszkor ígért Búlori Erzsébet 
czimü történeti drámát Garaytól oly akadályok miatt, 
mellyek’ elhárítása az egyesület hatalmán kívül állott, 
nem adhatván: kötelességének ismeri az egyesület 
ez t, minden balvélemények eltávoztátására, a’ nagy’ 
érdemű olvasó közönséggel tudatni. Es ugyan e’ 
körülmény okozá ezen második kötet illy késő meg
jelenését.— A’ III. kötet Dienes Szigligeti Eduárd- 
tól, legrövidebb idő alatt megjeleuend.

Lukács Lajos

A’ SZEGÉNYEK EURÓPÁBAN.
(  K ü l fö ld i  S t a t i s t  ik ti búi . )

Europa népessége 226.445,200 a’ szegények szá
ma pedig 10,S97,333, és igy minden 20dik lélek 
szegény.

Augolhouban a’ népesség 24,273.000 a’ szegények 
száma 3 ,900,000 ’s igy minden hatodik. A’ gépeljek 
180 millió embert pótolnak ki. Németországban, hol a’ 
íoldmivelés leginkább divatoz csak 680 ,000  szegény 
vau, vagy is minden huszadik. A‘ földmivelők száma 
háromszor nagyobb mint a' kézműveseké. Austria csá
szárságban a’ 32 millió emberből 1,320,000 sze
gény, ’s igy minden 23dik. Spanyolország népessége
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13,906,000 ’s ebből 450,000 szegény vagy is 30ból
1. A’ földmivelők itt a’ kézművesekhez úgy állnak mint 
5 az lhez. Francziaország népessége 32 millió, a 
s z e g é n y e k  száma 1,600,000, vagy is minden 30dik. 
Olászhonban 19,044,000 lakos közül 750,000 sze
gény azaz minden 25dik. Németalföld és Holland e- 
gyenlö lábon állAngolhonnal.Portugáliában 3,530,000 
lakos közül 141,000 szegény azaz minden 25dik. Po
roszország népessége 12,700,000, a’szegények szá
ma 425,000, tehát 30 közül 1. — Európai Orosz-or
szágban 52,500,000 lélek közül 525,000 szegény az 
az minden lOOból 1. A’ kézmüvészet itt a’ legalacso
nyabb fokon áll. Svéczia népessége 3,886 000, a"sze
gények száma 154,000 azaz minden 25dik. Helve- 
cziaban 1,724,000 lélek közül 17,000 szegény, ’s 
így majd minden 12dik.

KIRÁLYI KIHÍVÁS.

IX. Károly a’ Svéd király IV. Kristián Dánok kirá
lyát 1611 august 12ikén mivel tartományaira tört pár
viadalra hivá k i, mit ez felette rósz néven vett, ’s kö
vetkezőleg válaszolt, mi a’ 17dik század szokásira ne
mi világul szolgál „mi semmi illy nemű írásra nem vol
tunk elkészülve, de megjegyezzük, hogy az ebnapok 
^canicula) nem múltak még e l, és egész hatalmokat 
fizik agyodon. Ezen párviadal igen nevetségesnek tet
szik előttünk, minthogy tudjuk, hogy téged már az 
isten eléggé megbüntetett ([a’ szél üté meg kevéssel az
előtt) és hogy rád nézve sokkal jobb volna, meleg kály
ha mellett üldegélni, mint sem velünk küzdeni. Neked 
iukább ügyes orvosra van szükséged, ki helyre tenné 
fejedet, mintsem minket párviadalra kihíni. Szegyek! 
magad, vén bolond! becsületszerető urat megtámad
ni.“ — És igy tovább.

A’ KIKÖTŐK JÖVEDELME.
ANGOLHONBAN.

Parlamenti iratokból világos, hogy angolhonnak 54 
kikötője van, mellyekből 15, évenkint 1000 fontStr- 
iiél kevesebbet hoz be, 26, lOOOtől SOOOig, és csak 
6 hoz be többet 100,000 fontnál, úgymint: London 
8,692,945 font, Liverpool 3 ,155 ,953 , Bristol 
1,016,473, Hull 592,181, Newcastle 274 386 és 
Gloucester 102,875 font, Sunderland 69,364, Stock- 
ton 5008 és Berwick 2662 font évi jövedelmet hoz be. I

Scotiaban 21 kikötő van, mellyek közül 13 nem ad 
5000 font jövedelmet; Irlanduak 15 kikötőiből 5 nem 
ad 3000 fontot.

JUTALOM ÉS BÜNTETÉS.
A’ Rajzolótok 99-dik számában közlött számrejt

vény kifejtéséért Kávoei Jó’sef ur az egy aranyat jutal
mául a’ Szerkeztőségnél átveheti. De — Kávosi Jó’sef 
ur hibázott! vétkes! büntetésre méltó! — ezt kiáltják 
mindenfelől. Mért bátorkodott ő az' árverés feltétele el
lenére a’ kitűzőt határidő előtt megfejtését beküldeni 
vagy beadni? — Úgy van, ezért büntetést érdemel. 
Büntetéséül tehát Kávosi Jó’sef ur tartozik a’ legna
gyobb alázatossággal és készséggel, a’ nélkül hogy 
maga mentségére pennapaizst ragadni szabad legyen, 
a’ következendő kérdésekre röviden pontosan és ko
molyan megfelelni, és azt közönségessé tenni.

1. Lehetséges-e ezen általa megfejtett feladatnak ma- 
thematikai alapok szerinti megfejtése? Értjük a’ szá
mok elhelyzését.

2. Mennyiben határozatlan az? Ellenben
3. Van-e valami határozottsága? ’s ha van, miben 

áll az?
4. Adja elé azon módot, melly szerint akár micsoda 

kijelelt aránysoros számokat e’ jelen feladat íeltétele 
szerint rögtön el lehessen rakni. így p. o. keressen fel 
öt és kilentz közt eső 49 aránysoros számokat, ’s azo
kat e’ szerint rakja el.

5. Hogy a’ büntetés annál súlyosabb ’s érezhetőbb 
1 gyen, tartozik ő a’ 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, és 
100 fiókos négyszegekbe az illető első számokat ezen 
példa szerint elhelyzeni, hogy azokat szemünk előtt 
tartván más alkalommal senkit hibás lépésre aranyak
kal ne ingerelhessünk.

Tudjuk ugyan, jól tudjuk, hogy bűnösünket azon 
gondolat: — periculum in mora — netalán valaki el
ragadhatná előle az aranyat — ösztönző hibás lépésre, 
meg nem fontolván, hogy — feltéve ha valaki, kinek 
elég van , tiz aranyat ígért volna a’ megfejtésért, és hat 
hét múlva száz jó megfejtés beküldetett volna, — két
ségkívül mindenki lemond vala 27 krajczárnyi ju
talomdijáról és igy az egész valamely szent czélra, 
miilyenek Pesten sem hijánzanak, lesz vala ajánlandó.

Későbbi két bűnös társai pedig vegyenek róla pél
dát, és köszönjék, hogy valamellyik közűlök nem lön 
a’ legelső. G. A.
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HÍR- ’S IÍIYATLAP.
HONI HÍR.

Az erkölcsi mivé Lód es, »ein csak az iskolák’ rideg el
mélkedései-, nem csak a’ könyvek’ holtbetűiből igéztetik 
elő hanem a’ társaséfet’ különböző viszonyai közt, nemes 
szivekből, a’ lélek* ezen szent templomából eredő példák 
által elevenittetik-fel.

Szerencsém lévén illy nemesés példás erkölcsi munkás
ság körébe jutnom, *s huzamos ideig szemtannja lennem 
annak, mi méltóságos aszódi báró Podmaniczky János 
emberi érzése’ *s fölemelkedett lelkének legszebb vonásit 
tiinteté-ki, hazafi legfőbb kötelességem vélem teljesíteni, 
ha e’ követésre méltó nemes példának , habár csak némi 
árnyékolatát is köztudomásúi adhatom. Az említett nemes 
szivft földesur már a* cholera* első pusztításakor, a’ szen
vedő emberiség’ életeinegtartása-, gyámolitása- *s vigasz
talására többnél több áldozatot tön; midőn pedig e’ nya
valya múlt 183ödik évben főkép önlakhelyén , Rákos-ke
resztáron, a’ lakosok* nem kis részét áldozatjává tévé, az 
életben nvaradtakat pedig legnagyobb Ínségre juttató, e’ 
derék ur emberi gyöngédérzésének ismét számtalan bi
zonyságát adá, mert nemcsak orvost és betegápolókat tar- 
fa , hanem még a’ lábbadozóknak is ételeket készittete, 
finom boritalt adatott, *s ezt egy évnegyednél tovább. Ké
rőbb valamint 1831-ben, úgy most i s ,  jobbágyainak a’ 
dézsmál elengedte, a* szűkölködőket, pénzzel, szarvas- 
márhával, lovakkal megajándékozta *s fölsegélette.

Illy magasan emelkedett lelkek, minden nemesben pa
zarlók, egyedül csak nevükben fösvénykednek, épen mint 
a’ világot örvendeztető nap, melly mennél gazdagabban 
hinti áldásait, mennél tisztábban ragyog, annál kevésbé 
tűri, hogy beletekinthessünk. RakTHA Karoly

doctor..

FESTI HÍREK.
Kar act Ferenci pesti rézmetszőtől megjelent: „Wlrtgyar, 

Erdély , Galitzia *s a* hozzájok kapcsolt országok föld

képe aT legújabb változásokkal.“ Melly regal ív nagyság
ban a’ legnagyobb szorgalommal *s kitelhető tökéletesség
gel van készítve, mellyben a’ királyi- érseki püspöki- ’s 
mező-városok, faluk, lő *s kerületi kormányszékek, hadi 
főigazgatóságok, vármegyék’, székely- és szász - székek* 
közgyűlésének helyei, ország’ ’s megyék’ határai, für
dők , szavanyu vizek , fő ’s al postahivatalok ’s postahe
lyek, gyors, terhes ’s postakocsik utai külön kijlön jegyek
kel a’ legnagyobb figyelemmel’s pontossággal vannak meg
jelelve. Ajánlhatjuk minden hazáját ismerni kívánó hon
finak, kivált utazóknak, levelezőknek; ajánlhatjuk egy- 
»zers’mind fő- és aliskolák’ igazgatóinak, tanítóinak, ta
nulóinak ; kormányszékek ’s megyék tisztviselőinek. — 
Ara ezen sok munkába került földképnek Jó’sefnapi pesti 
vásárig 50 kr., és azontúl 1 for. p. p. megszerezhetni, 
Pesten Eggenberger, Heckenast, Müller könyváros urak
nál és magánál a’ rézmetszőnél (Pesten , Jó’sefváros ősz- 
utcza 840 szárú alatt) \ Debreczenben Csáthy, Nagyvára
don Angyalfi, Veszprémben Vázsonyi könyváros uraknál, 
— Figyelmeztetjük egyúttal az érdemes közönséget hogy 
az ugyan ezen rézmetszőtől készített magyar átlós hato
dik vagy is utósó füzete június közepéig elkészül, ’s 
mindazoknak, kiknek kedvük van előfizetni, Jó’sefnapi pesti 
vásárig a’már megjelent 16 földképet megszerezhetik egyen- 
kint 24 kr., azontúl pedig 30 kr. p. p. Előfizetni lehet 
a’ fentebb nevezett könyvárosoknál, honnan azonnal el is 
vitethetók az átlós eddig megjelent földképei.

2) Tegnap óta (Januar Íjétól) a’ kétváros közti átjárás 
félbeszakadt; a’ hirtelea tolult jégtorlat miatt a’ hidat is 
alig lehete kiszedni.

3) Az űj év első napja szerencsétlen esetnek lön tan ujja 
egy budai loteria szedő a’ Dunába ugrott 300 fr. adóság 
miatt. — Öl árva siratja e’ szerencsétlen atyái.

4) Jövő vasárnap, az asszonyi Egyesület álarczos bál
ja a’ városi nagy teremben.

F I G Y E L M E Z T E T É S .
A’ RAJZOLATOK-ra, melly egy egy ívnyire, hetenkini két&zer, divatképekkel ’s nemzeti - kép

tárral jelen-meg, folyvást előfizethetni.
Előfizetési díj, helybenr uj világ-utczában, dr. Reisinger házban, 554 d. sz. a . , 4 for. p ., postán 

5 pengő for. Evnegycdi előfizetés, melly csupán helyben fogadtatik - el % f. p. és 2  f. 30 kr. pengő.
Uj Előfizetőinknek a’ nemzeti képtárból: gróf Széchenyi istvánné , Kölcsey', berzsenyi’, gróf keg- 

leyich gáiíor’, nagy PÁL’ c* Balogh JÁNOS’ fiuom rézmetszete arczképeikkel ingyen kedveskedünk.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .

NYOMATTK LÄNDERER* BKTLTVEt..
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3 dit szám »

Előfizethetni helyben a’
kiadónál n j-v ilág  utczá- 
ban K e i s in g e r  házban 
554ik szám alatt. Pesten 
kívül pedig minden cs. k. 
posta-hivatalnál.

H arm adik év9 A’ dicsőség fénysugára 
Lengjen a’ Magyarltazára. Első fele.

A’ SZÉP ANGOLHÖLGY
M IN T

PONGO VAGY ORANG-UTANG TARTOMÁNY 
ALAPÍTÓJA é s  k i r á l y n é j a .

A’ szép angolhölgy Sidney Pál gyarmatos’ neje volt, 
kit a’ Caffertartomány közelében tanyázó Kusi néger
faj’ vezére, Korú , haláligmegszerete. Megakára ven
ni őt férjétől 20  tehenet, 10 szép hölgyet ígérve értté 
nemzetéből. Mind a' férj , mind a’ nő, természetes, ineg- 
veté ez ajánlatot; miért Korú felháborodva a’ férjet bo- 
szuval fenyegető.

Ez időben egy nagy sereg óriás orang - titung, 
melly pongo nevet is visel, tört Sidney gyarmatára, 
hol iszonyúan pusztított ’s csak fegyverrel lehete őket 
elűzni; a’ csatatéren egy fiatal és gyöngéd orang-u- 
tung maradt, az óriástársak hiába küzdve holttesté
ért, futásnak eredtek. Sidneynek egyetlen egy gyer
meke volt, Károly, ki még ekkor csak dadogni tudott, 
mi e’ történetben igen fontos körülmény.

Néhány hónappal később midőn mezei munkájáról 
houtérne, egy óriás vad pongot láta karaiba gyerme
kével, ki vele kilépett a’ házból ’s szemeláttára a’ va
donba iramlott. A’ szegény atyát a’ félelem megder- 
meszté ’s csak a’ kétségbesés adá vissza eszméletét; 
utána eredt a* szörnyetegnek, de nem érhető őt be; ne
jét, ki hasoulókép gyermeke szabaditására siete, a’föl
dön ájulva találá, végre egy széles sebes folyamhoz 
ért. Itt látá a’ pongot gyermekével vízbe ugrani; ő nem 
tudott úszni, halálfélelem közt vető magát a’ vízparton 
térdeire, istenhez imádkozék, hogy adná vissza gyer
mekét. A’ pongo szerencsésen átúszta a’ folyamot a’ 
gyermekkel, ’s hallá tőle mind addig sí1 papa-papa ne
vet kiáltani, mig vele a’ pongo a’ tulparti cserjében el
tűnt. Ezalatt fegyveres gyarmatosok, barátai, sereg
iének hozzá, átkeltek a’ vizen, több napig üldözték az 
orzót, vittak is vele, de végre midőn minden nyomát 
elveszítenék, bánkódva térének vissza az elkeseredett 
anyához.

183T

Három hónap múlt el ismét. Az esték egyikén mi
dőn a’ szántóföldekről Sidney visszatérne, nem leié hon 
kedves nejét. Hiában várakozék rája; senki sem tudá 
hová Ion. Ekkor juta eszébe a’ szerelmes Karú fenye
getése. Bizonnyal ez, és senki más, a’ rabló, gondo
ló ,’s magához veve három gyarmatost, minden kése
delem nélkül útra indula. Sok veszedelem után eléró 
Karú tanyáját ’s nejét kívánta visszadatni. Azon mód, 
mellyel Karú tagadó a’ rablást, még inkább gyanússá 
tevő őt. Minthogy semmikép sem boldogulhata Sidney, 
Johnson kapitány és az egész angol sereg’ boszujával 
fenyegető, hogy őt, hölgyeit ’s minden hozzátartozóit 
elevenen égetendi meg.

A’ szegény Karú nem tuda mit tenni, a’ legjobban 
ápolt hölgyeiből kinálá Sidneyt szabad választással, — 
ártatlansággal mentegetőzvén; de Sidney nem hitt, 
Johnson kapitánytól 50 angol katonát kéretett, 's Ka
rú ellen harczot vala kezdendő. „Uram — mondá szc- 
recsen rabszolgája — öuszemeimmel láttam, mikép ra
gadták el nődet a’ Pangok a’ folyamon keresztül, de 
nem akarám akkor megmondani, ne búsulnál.“ Sidney 
szétszaggatott szívvel földre rogyott, elhagyó minden 
kedve, ’s őrültté leve.

Egy évig tarta ezen állapot, Végre enyhültek a’fáj
dalmak , midőn Kajnbuhan két fiatal lánykától hallá, 
miként ők egy óriás termetű pongot láttak egy fehér 
gyermekkel, ki körülte játszadozott. Sidney, Károly 
fia’ nyomára vélt itt akadni. Barátságot köte Karuval 
»■s az ettől kapott kalauz vezérlete alatt magához veve 
9 angol zsoldost és más fegyveres férfiakat, kiszólt a’ 
pongok ellen. Egy héti vándorlás után a’ vad Kocko 
nemzedékkel találkozónak. Itt ismét bánattal sújtó tu
dósítás szaggató a’ szegény férj kehiét, — a’ határszé
leken Pougo-gyarmat telepedett le, mellyet,fejér ki
rályné igazgat ’s kormányoz.

Az éj csendében körülkcriték a’ poHgokat ’s más nap’ 
reggelén Sidney egy halomra ment föl, honnet megis- 
mérte kedves nejét. Le-kiáltá nevét a’ völgybe ’s ez

( 3 )



viszonozta. — Iszonyú zaj támadott a" pontok közi. ' 
Ekkor a’királynő mélióssaggat emele föl kezet , es a' . 
borzasztó Orang-LTtangok közt hirtelen néma csönd lón. j 
Inte férjének, szállna le hozzá. Bátran közelite a’ férj 
követve a' 9 angol zsoldostul. Az engedelmes pongok 
két sort képezének a’ Jegillendöbb módon , és a házas
pár nem sokára egymás karain csüggött.

Károly a* szakállos pongok háta mögé buva előle nő- 
testvérével, kit Sidney nem ismert, mert neje, fogsága 
alatt szülé világra. A'égtelen bámultára csak most vé
vé észre a’ büszke angol, hogy a’ pongok igen képez
hető és eszes nemzet, mellyeknek miudenök majdnem 
egészen közös az emberrel, még nyelvűk is. Vau ki
rálynéjuk, hadvezérük, harczosaik ’s a’ t.

Azon fiatal ’s gyöngéd pongo, melly megöletett, mi
dőn nehány évvel ezelőtt Sidney gyarmatára törtek, oh 
fájdalom, Pongoherczeg volt ’s ezért kárpótlásul Ká
rolyt lopták el. Hasonló módon vitték el a’ szép angol- 
hölgyetis, de csak Károly kedvéért; mert a’ pongok 
felette elkomorodának, látván, hogy a’ gyermeknek 
uyelvtehetsége, mindenféle állat hangjait dadogón utá
nozva, ki nem fejlődhet az anyai segély nélkül. A’ szép 
augolhölgyet, azon nagyszivesség és tisztelet, mely- 
lyel hozzá nem csak a’ király, ki őt úgy becsűié mint a’ 
királynét, ’s állandó testőrt rendele számára, hanem a’ 
nép is viselteték, annyira felbuzditá, hogy lekötelezett
nek érzené magát, ezen majomnép művelődésével fog
lalatoskodni , miben rendkívüli elömeuetet tön, ’s en
nek a’ hű férj tanúja volt.

Bár a’ hölgy a’ legnagyobb elővigyázattal adá tudo
másul a’ jó pongoknak azon szándékát, hogy Sidneyt 
gyermekeivel követni fogja gyarmatára ’s őket elha- 
gyandja, még is az elválás érzete oily hatalmas vala, 
hogy közfájdalom, jaj emelkedők az égbe. Sidney ret
tegett ; de az Orang-Utaugok okosabban viselték ma
gokat, mint a’ hajdani Trójaiak, kik Helena herczeg- 
asszonyt vissza nem adva a’ görögöknek, mind magok 
mind városukra végromlást hozának.

A’ hölgy’ jegybeszédétöl meginditatva, a’ pongok 
közül többen lábaihoz omlónak, ő pedig szép kezét fe
jőkre téve megáldó ókét ’s panaszló körükből békében 
költöze el hű férjével, követtetve darabig a’ siró sereg
től.— Azon férfi, ki e’ történetet beszélé öt órányira 
lakik Captól. E’ történetben, vagy sehol sem világlik 
ki „az asszonyok hatalma.“ —

VALAMI A’ HÉGI EG YP TOMBOL.

A’ király, papok és katonák voltak az ország ren
déi. A’ papokat felette becsülték, kik mindig a’ ki
rály személyét környezők, hogy tanácsot adjanak, és 
a’ szent könyvekből hasznos példákat olvasnának neki. 
Vászon ruhában jártak és papucsban ; a’ tisztaságra 
pedig felette ügyeltek. Nappal kétszer, éjjel ismét 
kétszer fördöttek ’s minden három napban egész tes
tekről levették a’ szőrt. Házi gondoktól fel valónak 
mentve, ették a’ szent kenyeret, 's naponként marha 's 
ludhassal bőven el voltak látva, ’s kevés borban is ré
szesültek; de halat és babot nem volt szabad cuniök.

A’ katonaság száma mintegy 410.000re mehe
tett. Nem volt nekik szabad mesterséget tanulni és 
űzni, hanem apáról fiúra csupán a' hadakozásban kel
let magokat gyakorolniok. Kötelességük elmulasztá
sáért gyalázat bélyege üttetett rájok, mert tanácso
sabbnak vélték őket a’ becsület felébresztésével, mini 
sem büntetéssel rendbe tartani. Két ezer közülök a’ 
király szolgálatában volt testőr gyanánt, ’s minden 
évben újakkal váltattak fel. És még is nem mondhatni 
hogy az egyptomi nép hadakozó lett volna. Király vá
lasztáskor, mi gyakorta megesett, többnyire papok és 
katonák választattak, ez utóbbiak azonnal felvétettek a’ 
papi rendbe, tudományuk- és titkaikba beavattattak.

A’ földmivelők a’ király, papok és katonák földeit 
bériették ki, és egyedül csak a’ földmiveléssel fog
lalatoskodtak , ’s minthogy az apáról a’ fiúra szált e’ 
mesterség, igen nagy tökéletességre vitték. Hason
lókép a’ pásztor mindig pásztor volt, fajról fajra ’s 
innen ügyes pásztorok. A’ fiú kéntelen volt apja mes
terségét követni, minthogy nekik semmi másra nem 
volt kilátásuk. A’ köznépnek nem volt szabad magát 
polgári dolgokba keverni, azokkal gondolni, ha va
laki bátorkodott ollyast tenni, mire nem születők, ke
ményen lön megbüntetve. —

Az egyptomi királyok felette ügyeiének az igaz
ság hív kiszolgáltatására, mert meg valónak győződ
ve, hogy attól füg az ország boldogsága ’s a’ nép 
nyagalma. Ez okból igen lelkiisméretesen nevezték 
ki a’ bírákat, számszerűit harminczat, a’ legjobb 
hiru férfiakat, Heliopolis, Theben és Memphis városok
ból választva. — A’ perbeli előadásoknál semmi nyil
vános beszédek nem tartattak, hanem Írásba kellett 
beadni védelmöket. Az egyptomiak annyira isszonyod-
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tak a1 szónoki beszédektől, hogy még az embert ön
bajában sem engedték beszélleni, mert tudák, hogy 
az ügyesebb előadás vagy nagyobb bátorság mennyi 
nverességgel bir a’ másik felett. —

Törvényeik közül jelesbek ezek valáuak :
1.) Hirtelenség büntetése halál volt.
2-3 A’ hamis vádolok úgy lőnek büntetve , mint 

a’ bevádlottak, ha vétek sült volna ki rájok.
3. )  Ki embert látott az utczán megöletni, ’s nem 

gátolá, halállal lön büntetve; ha pedig bebizonyitá, 
hogy a’ tettet nem gátolhatá, de még sem adá fel, 
vagy nem üzé a’ gyilkosokat, pálezaütéseket kapott 
és három napig kelleti koplalnia.

4. ) Egyptomban mindenkinek be kellett adni Írás
ban a1 helytartónál, nevét ’s mi módon táplálja ma
gát. Ki csalfaságban találtatott halál lön büntetése.

0.3 Önkénytesés atyagyilkosok halált szenvedének.
6.3 A’ gyermeküket megölő szülök nem büntet

lek halállal, hanem a’ halt testet három nap ’s éjjel 
kellett átkarolva tartaniok.

7.3 A’ terhes asszonyok szülésük után végeztet
tek ki.

8.3 Ki az ellenséggel titkos szövetséget kötött, 
nyelvét vágták ki.

9.3 Ha mind a’ férj mind az asszony közösen há
zasság törökké lettek, a’ férfi ezer pálezaütést kapott, 
az asszonynak pedig orrát vágták el.

10.3 A’ kölcsönöző, apja holttestét adá zálogba, ’s 
ha nem fizette le adósságát, a’ halttestet nem temették 
e l, mi legnagyobb szégyen volt.

11.3 A’ papnak csak egyet, másnak akárhány nőt 
szabad volt tartani. Minden gyermek pedig, bár rab
szolga nőtől született is, törvényes volt,

12-3 Testvér elvehette nőül testvérét.
Az egyiptomiak az öregeket felette tisztelték; előt

tük az ifjúnak fel kellett állnia, ’s minden alkalomkor 
helyét átengedni. Legfőbb erény volt nálok a’ bála- 
datosság. —

Egyptora bővelkedett számtalan istennel, Osiris és 
Isis voltak a’ legfőbbek. ’S minden bölcsességük mel
lett is az állatoknak és növényeknek, mint a’ hagy
ma, isteni tiszteletet adának. Az állat istenségek iránt 
igen nagy hevülettel valáuak; csoportosan tartották 
őket, élelmükre földek jeleltettek ki, és asszonyok 
rendeltettek gondviselésükre. Ha valaki ezen állatok 
körül, egyet akarattal ölt meg, halállal lön büntet
ve, ha pedig nem akarattal, a’ büntetés a’ papok ön

kényétől függött. Ha pedig valaki macskát, 's sóly
mot ölt meg, bár véletlen is , azonnal halállal halt 
meg. — Készebbek voltak éhen elhalni, mint sem e’ 
képzelt intenségek húsához folyamodtak volna. — A’ 
papok pedig mindent titokba tartanák, felfedezni va
lamit a’ legnagyobb büntetés alatt tiltva volt.

Legnagyobb gonddal kutatának ki az országban 
olly bikát, melly Osirist képezné ’s melly 99 jegy
gyei különböznék a’ többiektől. Teste egészen fekete 
volt, kivevén egy négyszegű fehér foltot a’ homlo
kon ; hátán sas képe vala, farkán kétszeres sorú szőr 
és nyelve alatt cserebogár fejéhez hasonló gömb. Ha 
találtak illy bikát, egész Egyptomban vigság ’s öröm 
hallatott; az új istent memphisbe vivék.

Isis ünnepén, miután egész nap koplaltak, leg
nagyobb pompával áldozának, ’s mig az állat húsa a’ 
tüzen égé, mellüket ’s homlokukat verték 's azután 
a’ maradékból lakomáztak.

Az Egyptomiak a’ holdat is imádták és sertést ál
dozának fel neki, melly tisztátalan állatnak tartatott. 
Ezen ünnepen mindenki háza előtt egy sertést ölt 
meg, de senki sem evett belőle. Az áldozatnál köz
szokás volt, az áldozandó állat fejére tenni kezöket, 
’s megátkozni azt, és kérni az istent haritná rája mind 
azon szerencsétlenségeket, mellyek Egyptomot illet
nék. — A’ régi egyptomiak embert is áldozának, és 
kivált vercshajuukat, mert a' gonosz lelket illy haj
jal képzelek. ’S minthogy közöttük kevésnek volt ve
res haja, idegeneket használtak ez áldozatra.

('Vege következik.J

AZ ASSZONYI SZÉPSÉG.
El mernéd e’ mondani, leányka! magadrul, vagy 

valamelly asszonyrul , hogy annak minden idoma, 
minden legkisebb része olly harmoniás, olly tö- 
kélyes, hogy az semmi kivételt nem szenvedhet
ne?... ’S ha mindezek úgy volnának is , tökélye* 
szépség leszen e ez asszony?... Még nem! Az asz- 
szonyi szépség tökélye korántsem az, mellyet Praxi
teles gnidi Venusa’ szobrában — mellynek vonásait, 
mint tudod, göröghon’ legszebb hölgyeiről egyenkint 
szedegetett össze *3 — állított föl; mert a’ szépség

*) Mások azt állítják , hogy göröghon’ híres szépségű 
hetariáji Kratina és Phryne lelkesítették , kecseik 
fölfedése által,  a’ művészt e’ munkájára
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egy asszonyban tökélyes ideállá csak ott válhatik, 
hol a’ külidomok' tökélyei a’ lélek’ tökélyeivel egyen
lő arányban állanak. E ’ szoborban csak az egyik 
rész, a’ testi tökély’, non plus ultrája adatott; te pe
dig szobor nem vagy; neked lelkirészed is van, ’s 
lelkeddel téssz egy egészet, ’s igy tökélves szépség, 
a’ szó legszigorúbb értelmében, csak akkor leend- 
hetnél, ha a’ iegbájosabb testidomzatokkal, legszen
débb, legkedvesb arczvonatokkal egyszer’smind leg- 
gyengédebb érzéssel, legtökélyesb szívjósággal ’s leg
lehetőbb lelkimiveltséggel együtt Urnái!

A’ férfiak, leányka! kétfélekép hibáznak az asz- 
szouyi szépség’ megítélésében: mert vagy ezen leg
felső mércsöhez szabják kiváuataikat, vagy a’ csupa 
testi, vagy a’ csupa lelki tökélyeket tartják valódi 
szépséguek. Az elsők természetesen soha sem érik 
el vágyaik (vagy a’ mi itt ezzel egyet tesz} álmaik 
beteljesedését: az utóbbiak sziute megcsalódnak’ rö
vid idő alatt; most valamint a’ szép test lélek nélkül, 
úgy a’ szép lélek nálatok testi kellem nélkül képte
len betölteni azon kiváutatóságot, melly az asszony 
rendeltetése: a’ mindig tetszés , melly rendeltetést 
betölteni, legfőbb érdeketekben áll. Hogy szeretetre 
méltó lehess, szükséges mind a’ két adományból el
sőségekkel bírnod: hogy mind birjad; az nem szük
séges, leányka, nem szükséges minden testi és min
den lelki kellem egyetemével bírnod, hogy hajoló, 
kellemes, és szeretetre méltó légy, — nem, ennyi 
nem szükséges: mert illy egészen tökélves szépség 
melly inkább képzeletünk’ műve, mint a’ természeté, 
sajátkép nem is létezhet; mivel akkor benned minden 
tökélyes idomnak, minden belső tökélynek egye
sülve kellene lennie; ’s ekkor ideál volnál, és nem 
— asszony*.

De bírjál a’ kül és belkecsek adományaiból némi 
közép vegyülettel; legyen pillantásod szelid-édes, aj
kad hangja harmoniateli, szájad mosolygó, ’s arczo- 
don nemes vonások ; legyen magadtartásában és já
rásodban kellem, némi pongyolaság sőt lágyság; be
szélj érzéssel és könnyűséggel; tudj többet, mint tud
ni látszatol; tudjalak szellemi müvekről inkább jól 
gondolni, mint felőlük szépen szólni halljalak, Ízlést 
és érzést áruljon el ítéleted a’ szépművekben; legyen 
értelmed világos és lelked elfogulatlan; ’s ha hall
gatsz, sejthessem, nem, hogy valakit rágalmazsz, ha
nem, hogy egy édes emlékezet foglalatoskodtatja lel
kedet, vagy valamelly szenvedés rezgi át szivedet;

tudd szivemet meginditani, mielőtt elérzékenyítél, ’s 
lágyuljak el ez érzeme'nyben, — ha mind ezen szent 
tulajdonságaidat természetes szívjóságod által felma- 
gasztalhatod — ’s szived ártatlanságát megőrizted — 
térdre hullok előtted, oh leányka! ’s velem minden 
jobb érzésű férfiú: mert szép, kellemes, hajoló és 
szeretetre méltó vagy!

G akay.

A’ T Á N C Z.

Milly szemérmesen űl itt ama lányka ’s alig lát
szik egyébnek mint harisnya kötésre alkalmazott 
mozgó gépnek ; — nézd őt csak künn; nem úgy 
tipeg e , mintha hangvácskával sétálna, és foga
dást tett volna egyik lábacskája’ csúcsának soha a’ 
másik sarkát meg nem mutatni: — nézd más alka
lommal ezen remek gépelyt a’ bálban ; csak a’ tánc* 
önthet bele lelket ’s életet: őt most lába önkényesen 
elragadja. Engedékenyen simúl most a’ legmerészebb 
kar’ ölelésihöz; testén minden izomhullámok viharban 
küzdenek ; szeme ég gyújtva , ’s gyúladtan idegen 
pillantások szikráitól; szavában, tekintetében’s min
den mozdulatában kitűnik, hogy magos körben kép
zeli mágát ’s nem magosabb égkör e a’ bál? Nem 
vagyunk e mindnyájan egyébiránt illatlan virágok, 
’s ott kezdünk pézsma és köllni viz illatokat terjesz
teni? ’s nem vetkőzik ki mindenik avult bőréből, ’s 
új élettel, új ’s fénybe borúit testtel lebeg a’ táncz- 
terem’ egébe? nem hajtanak e a’ dámak hajai ’s ru
hái virágokat, nem nőnek e a’ hajatlan vagy fürtet- 
lenuek fején a’ leggyönyörűbb hajfürtök; — sőt nem 
lesz e a’ lehetlennek látszó lehetővé? egy láb , teve- 
éliöz hasonló, akarja vagy' sem, egy gyermek czipő 
tűfoknyi nyílásába mász, szivek, kemények, mint kő, 
könyártól nem lágyíthatok , érzelgőn olvadoznak mé
zes szavak levében úszva; ruhacsináló ifjonezok ki
fejtik az cgyébkint örökké összekúcsolt szárcsontok’ 
ügyességét; e’ gyógyszeres keserű decoctum helyett 
édes szavak és kacsongásokba takart még édesebb 
czukorlepényeket ajánl. Ki nézhetné ezt közönséges 
szegény' földi éltünknek ?

Ezek szerint épen nem csudálhatui, hogy a’ ny'ár 
sok szép hölgynek a’ legszomorubb évszak, mivel kö
zönségesen véget vet a’ báloknak ; igaz ugyan helyük
be lépnek a' természet örömei, ám milly csekély kár-
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pótlást képesek ezek nyújtani! A* nap keltének ugyan 
felette pompásnak kell lenni; de a’ nap mindig kilcsi, 
hogy sokkal előbb keljen föl nálunknál, dámáink öl
tözködésit ő ugyan nézi az ablakon keresztül, de 
viszont soha sem engedi magát ezektől nézetni ebbeli 
foglalatosságánál. Épen olly csintalanúl játsza ki őket 
lenyugvásánál; ö bizonyosan mindig észreveszi az 
időt midőn a’ sétáló dámák épen lelkes beszélgetésbe 
merültek egy kalap, czipő vagy az emberi hám1 egyéb 
szükséges darabja fölött, mig ezek eltüntet észre sem 
veszik. Szintúgy szép virágok is teremnek nyáron, 
de épen olly helyeken csak , hol többnyire birkák és 
tehenek kolompolnak, ellenben az emberek1 sétányain 
az úti por a’ virágok liimporát gazdagon pótolja. Mink 
van tehát végtére egész nyáron át, mi a1 télnek táncz- 
gyönyörét feledtetné? A’ nyarat tegfeljebb is a1 ter
mészet gyönge próbemüvéuek tekinthetni, mellyel a1 
táncz nélkülezéseért bizonyos időben , mellyben t. i , 
a1 téli tánczra új erőtt kell szednünk, valamikép kár- 
mentesitni akar, ’s e’ tekintetre nézve megérdemli há- 
ladatosságunkat; ’s alkalmasint csak azért süt olly 
melegen nyárban a’ nap , mert az emberi természet 
naponkinti izzadásra van utasítva a’ táncz által, de 
ez nyáron félbeszakasztatnék, ha ekkor a’ nap mint 
izzószer közbe nem vetné magát. Bizonyára ezen mon
datnak. „Véres verejtékkel keresd kenyeredett“ va
lódi értelme sem más, mint ez : ,előbb ne egyél, mintsem 
izzadásig tánczoltál/

’S habár vakságunk nem chgedué is a’ bálok’ szám
talan hasznait elösmerni, még is szükségkép meg 
kell engednünk, hogy az ilju lánykák müipara bálok 
által leginkább előmozdítatik. Némelly, ki egyébkint 
tűhöz sem nyul, ’s henyén veti keresztbe karait, bál 
által a’ legszigorúbb munkára ingereltetik , és ujjai 
szintolly gyorsan repülnek a’ bál előtt, mint a1 bál
ban lábai. Egy bál minden lányt előtte nyolcz nap ’s 
utána ismét nyolcz nap lelkikép eléggé foglalatos- 
kodtat, annyira hogy egyik és másik bál közé eső 
időköz csak a’ trágyázás és vetés ideje a’ bálesti ara
tásra, vagy gyümölcseinek utóéldeletére, mellyen a1 
lány az emlékezés ’s még inkább az utóbeszélgetés 
által gyönyörködik.

Képzeljünk egy képírót, ki már hetek óta főzi a- 
gvában egy szép föstemény’ ideáját, képzeljük öt, mint 
kutatja a1 legjobb vásznat ’s a1 legtündöklőbb fösté- 
keket minden boltban , mint érzi hogy ideája isteni, 
’s mint jutalmazza magát azon erős bizalommal mun

kája bevégezte után, hogy mindenki hidegen elme- 
nend a’ többi föstemények mellett, csak hogy annál 
tovább állhasson az övénél; ha képesek vagyunk illy 
festőt magunknak elevenen képzelni, úgy hát ültes
sünk a’ művész helyébe egy ifjú lányt, — tegyünk 
a’,, fokpolcz helyébe tükröt, az ecset helyébe tőt és 
ollót, a1 vászon és föstékek helyébe selyemkelmét és 
szalogokat, a’ föstemény’ gondolatja helyébe a1 leg
jobb képzeményt, mellyet csak képes az ifjú lány 
saját bájairól bírni, ’s több semmi sem kell egy lány
ka rajzához, ki karácsonyi vagy egyéb nagy bálra 
készül.

Bocsássa meg az ég az atyák’ ’s anyák zsarnok
ságát, kik lányaiknak egy bált eltilthatnak, — bizo
nyára több szép gyermek halt meg a1 megtiltott bá- 
lokoni búban mint a’ bálban ; ’s habár egyik vagy má
sik aszkórt szítt is a’ bálban testébe, nem szebb-e 
vígan az életből kitánczolni, mint belőle görbedten ’s 
epedve bot segedelmével ballagni ki, ’s egyik lábbal 
egy két évvel előbb a1 sírba sülyedni, mig a’ másikat 
bajosan utána húzhatjuk? Ha a1 férfi a1 csata mezőn 
huny el, azt mondjuk, a1 becsület mezején halt meg; 
no pedig a’ lánynak a’ bál ezen becsületmezeje, ’» 
egy bátor lány szint olly merészen fog tánczköz- 
ben a1 halál’ szeme közé nézni, bár testesült alak
ban állana is előtte, mint a1 hős a’ csatatéren, — 
legfelebb is tán kis időt kérend egyetlen egy ke
ringő re.

Kegyetlennek nevezhetni azon anyát is, ki erővel 
kivezeti a’ bálból leányát, az ellenszegülőt, a’ hizelgve 
kérőt, ki előbb menni kénszeríti, mintsem a1 kakas 
az éji őrt ágyába szólítja. Bárbárnő, nem hat e szi
vedre a1 deli gyermek esdeklő tekintete ? Mikor kért 
olly édesen más ügyben? — „Megárt gyermekem, 
elég mára“ — „hát csak valóban elmégy, alig me- 
legültem ki,“ — „igen igen, inár régen álmos vagyok, 
’s nézd atyád haragszik“ — „csak még e’ cotillont, 
azután örömest követlek,“ — „egy fordulót sem többé, 
még hülnöd kell, — te mértéket nem ösmersz majd 
érezni fogod következményét.“ — ’S íme most a’ fu
volák ’s hegedűk újólag táuczkörbe idézik a’ páro
kat ; szegény lánynak, magától biczeg a’ lába; az 
egész sereg legéldelgőbb uracsa zefirkint lábujjain a’ 
szép felé lebeg: „szép kisasszonykám, szabadé kér
nem?“ — A’ lány, kénytelen tőle megtagadni kérel
mét; belsejében epekedve látja őt egy mással a' táncz 

1 sorok közt ragyogni; teljes elégedtleuséggel bcpó-
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lázza nyakát a’ sállal, ’s duzzogva követi anyját 
haza felé ; jönnek és jönnek a1 vigadók , felpözsge- 
nek ’s visszasuhognak és eltűnt szem elöl a’ lány.

Nky.

s z ín é s z e t .
Budán Vasárnap , januar Íjén 1837. III. Henrik és 

Udvara adatott először. Irta Dumas Sándor ’s német 
kidolgozás után fordította Szigligeti Eduárd. Ez alka
lommal ugyan Szigligeti egy prologot keszite, mellyet 
Fáncsy szavalt el, ’s itt közlünk:

A’ múlt században született a magyar szinészet’ 
nemtője. Erdély ringatá bölcsőjében , Magyarország 
édes anyakint mosolygott rá , majd karjaira vévé, nem 
hogy altassa : karjaira vévé, hogy keble’ hazafiui láng
jával melegítse. — A’ gyermek nevekedett bájai fejle- 
deztek, ’s lön egy szeretetre méltó kedves leányka. — 
Költői lélektöl szálva csudás ’s addig ösmeretlen ajkon, 
csudás és addig ösmeretlen dolgokról szólott; olly hú
rokat pendite meg, mellyekbáj hangjai az egész nem
zettől viszhangoztattak. — Mindenütt merre járt, 
kelt, íártkarok fogadák; mindenütt rokon csók illeték 
de a’ leányka egy helyütt sem marada, valamit keresett
— ’s az: az állandóság örökégő lámpájá volt „Bocsás
satok“ £ugy monda minden karból kifejtőzve} édes a- 
nyám’ szivét keresem, ott nyughatom-meg, ott élhe
tek aranyidőt, örök tavaszt; ’s ez anyai szív, a’ hon5 
szíve: Buda Pest volt! Az anya’ keblén elkezdéhirdet
n i, égből küldött rendeltetése’ czéljait, az anyai nyel
vet terjeszteni, az erkölcsöket nemesitni, a’ nemzetet 
ébreszteni, ’s agyába nagy gondolatokat gyújtani ’s 
mindezértcsak igy könyörgött: „Anyáin adj hajlékot'“
— De az anya eztviszonzá: ,Nincs, nem lehet“ —

Több illy’ csalatkozás után, kisírva keservét, ártat
lan mosolylyal négy éve még egyszer megjelent a’ nem
tő, nyugodni óhajtván az anya’ szivén, ’s ó égi öröm! 
mi egészenmáskint talált mindent! — Az ősz Buda, a’ 
törökrabság sírköve, a’magyar szabadság’ diadal íve, 
’s a’ hajdani hőskor emlékjele, egy tisztes ős, ki nem 
panaszkodik gyáva öregkint, tesz, munkál a’ nemze
tiség’ nagy kertjében , kéznél fogta, e’ csarnokba ve- 
zeté ’s mondá: „Legyen lakod, többé ne légy bujdosó!“ 
Jött Pest vármegye, oldhatlan karokkal kulcsolá ma
gához, lecsókolá könyeit, pellikán gyanánt megsza- 
kasztá keblét, önvérével élteté, ’s raegesküdt, hogy 
atyai kebléről soha sem bocsájtja-el. — Jött a’ tudós 
társaság, ’s miut egy szelíd múzsa, megcsókoló hom

lokát, új lautot adott kezébe, ’s a’ lányka élete kedve
sebb és bájosabb Ion. — E varázs hangra Pest Buda 
lelkes gyermekei nem tekintve a’ meredek hegyet, nem 
a’zajló Dunát éltet veszedelmezve jöttek, ’s öröm vagy 
bú könyekkel áldoztak. Pest Vármegye látva ezt, el
tökélte bölcs megfontolással, férfiú akarattal, ifjú tűz
zel, hogye’ kedves lánykát hallgatói nagyobb körébe 
viszi. így tétetett alapja egy nagyobb ’s fényesebb lak
nak, a’ tavasz virágival kinyílik, ’s ha isten segít, 
nem fog azokkal elhervadni, de a’ nemzetiség’ szelle
mével örökölni! — ’S most a’ lányka édes reményei, 
szép álmai valosultán olly boldog, olly elégedett! —

Vegyétek hálánkat, köszünetünket, mindnyájan hív 
honfiak, kik intézetünk’ gyenge növényét, a’ hazafi- 
ság’ melegével növesztétek; adja isten hogy e’ most 
már Pestre ültetendő növény’ bimbójában, minden új
évvel, egy mindig szebb jövendő rejtezzék, a’nemzeti
ségre virágozzék, *s gyümölcse minden új évvel, a’ 
a’nemzeti jólét’, nyelv’, erkölcsök’, és szabadság’ táp
lálója és táplálfja legyen! —

SZÉP ÉS RÚT.
A’ szépség kecsegtető ugyan, de múló, a’ rútság 

maradandó; ő nem változik, miilyen volt tiz év előtt, 
úgy néz ki húsz után is. — A’ szépnek mindenkor van 
baja, ha roszul aludott, már bágyadt; föl ébredett, már 
vér vörösek szemei; megijjedt, már elsápult; — a’ tü
körnek szüuetnélkül kell őt búsitani. — A’ rút nem 
gondol vele, jól aludott e vagy sem, — ő egy forma 
mindig , — ha a’ himlők járványosak, a’ szépnek halá
los félelmeket kell kiállani, a’ rút nem féltőlök, azok 
őt még szebbé teszik. — A’ szép gyakran buta, — a’ 
a’ rútnál elleukezőkép van, ő hogy tessék, tádomá- 
nyos dolgokkal lelkét szépíti.

Cicerónak az orrán nagy fekete szemölcs volt, tag
jai rendetlen alkatásuak valának, — a’ hires Codé igen 
rut va la ,— Sapho sárga színű volt, Cleopatra pedig 
olly ru t, mint ama hires Roquelaure. — A’ rut ha ezek 
neveit hallja mindenkor hizelkcdhctik magának de a’ 
szép nem! — A’ rut nem hamar kedveltetik, de ha 
valaki megkedveli, tovább szereti mint a’ szépet. A’ 
rútak nehezen lesznek szerelem féltők. — A’ rútság 
több okoknál fogva is elsőséget érdemel ha nem más 
tekintetből is, legalább abból, hogy nem veszedelmes, 
mig a’ szép gyakran veszedelmeket okoz.

Tűknek Fekf.ncz.
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EGYVELEG.

1. ) Egy utazó, nevezetesség gyanánt beszéli, hogy 
Bostonban a’ dolgozó-intézetet meglátogatván, egy te
remben 200 asszonyt talála együtt, kik közül egy sem 
szóla egy szót is.

2. } Francziaországban kiszámolták, hogy ott az or
vosok sebészek’ ’s a’ t. száma felülmúlja a’ betegekét. 
Hasonló viszonyban áll az ügyvédek száma a’ pörleke- 
dókéhöz.

4.) xlleppoban a’ mácskák számára kórház van, hol 
egy utazó szerint 500 macska ápoltatik. A’ Korán
ban clőadatik, mikép Mahomed egyszer ruhaujjában 
macskát tartott hol ez megfiadzott, a’ prophéta levá
gó a’ ruhaújjt és a’ kis családot gyöngéden földre té
vé , ezóta Mahomed követői előtt a’ macska szent; több 
példát lehet olvasni, hogy részökre örökségek ha
gyattak.

4 .) Keletindiaban Lucknow király amazon kato
naságot akar állitaui melly három részre lesz föloszt
va ; az elsőbe lányok, a’ két utóbbiba pedig férjhez- 
ineuí asszonyok vétetnek fel. Minthogy pedig a’ ki
rály a’ kormánylási dolgokkal keveset aggódik, egye
dül ezen katonaság elrendezésével foglalatoskodó, — 
e’ miatt az egész országban nagy békületlenség u- 
ralkodik.

5-3 Edinburghban nevezetes könyv jelent meg: 
„Mikép lehetne a’ hasznos isméreteket határtalan ter
jeszteni , a’ nélkül hogy az olvasónak pénzébe ke
rülne.“ — A’ terv az, hogy a’ llteratura minden mű
vei feleslegessé tétetve a’ kereskedők , dohányáru- 
sok , vargák, szabók; kalaposok és más kézműve
sek árjegyzékeik körleveleire nyomtatassák le mind
azt , mit az embernek tudni szükséges.

6 . )  Paganini egéssége helyreállítása végett N iz
zában tartózkodik, hol igen szorgalmasan látogatja 
az olajfás kerteket. Hir szerint egy hónapig akar itt 
mulatni, melly idő alatt hangversenyt adand.

7. ) A’ minap Parisban nevetséges eset adá elő ma
gát a’ rendőrségi törvényszék előtt. Egy csinos öltö
zetű férfiat fogtak el, ki mindenkit megszólita az ut-

czáu ’s hibás francznyelven du paini (kenyeret) kért. 
E ’ végett kihallgatatván , az sült ki, hogy ö Dupin ur 
után kérdezősködött. Ez igen nagy nevetségre adott 
alkalmat.

8. ) Beszélik, hogy Londonban jelenleg 3000 ügy
véd ügyészkedik.

9. )  Í832dik év kezdetén Damaskusban véres láza
dás ütött k i, mellyben Selim Muhammed basa is meg
öletett, minthogy az utczákat kitiszt ütn i parancsoló. 
A’ nép ezt európai újításnak nyilatkoztatta.

10. ) Angolországnakmár úszó gözhida is van. Sout
hampton mellett Itchen vizén a’ napokban állítottak e- 
gyet fel, a’ hid hosza 65 , széle 40 lábnyi, 300,000 
font strbe került. Az átmenet az 500 szélességű láb
nyi folyón négy perczig tart.

11. )  Az európai északi hírlapok igen hideg tél je
lenségeiről beszélnek. Norvégiában már September 
19—ö lig  olly hó esett, melly a’ száutóföldön fekvő 
buzakeresztek felett is két láb magosuyi volt.

SEMMISÉGEK.
1. ) A’ mátkagyürü gyakran csak arra emlékez

tet bennünket, hogy semmink sincs , se pénzünk, se 
örömünk, se szabadságunk ; illyeukor legtöbb becse 
van aranyjának , ’s ha eladjuk , még is lesz vala
mink.

2. )  Azt tartják, ki semmit sem dolgozik, csak ká
rára vau a’ polgári társaságnak ; pedig épen nagy- 
hasznára lehet; rajta száz más tanulhat, mint kel
lessen igazán a’ haza javára lenni — munkássággal.

APHORISMÁK.
Azon kívánat, hogy a’ költők a’ világot javítsák, 

igen kevés belátásra mutat, mind a’költészet, mind a’ 
világ ismeretére nézve.

Máskép gondolkozni, mint a’ néptömeg, lelkibátor- 
ság; mindig kimondani gondolatidat, szivbátorság, de 
— esztelenség.

A’ titokviszketség igen hasonlít a’ testviszketség- 
hez; mert akaratlanul odakapunk, hol viszket.
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HÍR- ’S DIVATLAP.
PESTI HÍREK.

1. Csütörtökön január 5-dikén a’ budai magyar színé
szek a’ pesti színpadon Kisfaludy Károly’ Ctalódátok 
czimii 4 felvonásos vigjátékát adák. Lombait (Megyeri), 
Mokányt (Szenipétery) köztetszéssel játszák, ez utóbbi 
és Lidi (Lendvayné) egypárszor elő tapsoltattak.

2. Köztudomásul adhatjuk becses olvasóinknak, hogy 
Széchenyi István gróf igen jól eltalált képmása Einsle 
után, Schindler professornak, a’ nagy hazafi’ élte mun
kásságát ábrázoló képekkel (allegóriával) Clarot F. B. 
metszése után régre megjelent, nagy imperial alakban 
Tomala pesti műárosnál, ’s a’ tisztelt előfizetők elvitet
hetik. Bolti ára 4 for. p. pénzben.

BUDAI HÍR.
E' hó’ 3-dikán szendergelt az örökéletre, a’ magyar

honi újságírók egyik veteianusa, az egyesült Pest-budai 
német újság’ szerkesztője. Hosier Kristóf.

A’ boldogultnak a’ tudás’ tág mezején bő ismeretei, 
maga kedveltető személyes tulajdonai, mindenek előtt 
tiszteletessé ’s kedveltté tevék ót, kik vele közelebbi 
érintkezésben álltak. Társalkodásában, azon nevezetes 
organicus hibája mellett is , hogy felette nehezen ’s fe
lette nagyot hallott, e* nem annyira évei, mint szünteleni 
munkássága által megószült férfiú, szinte a’ hihetetlensé 
gig nyájas és derült vala; illy kor, ha ideje engedé, köl
csönös Írással közlekedők a’ vele beszélni óhajtóval, ’s 
bármi lett légyen is e’ közlekedés’ tárgya, felelete ’s kér
dései tüstént elárulák a’ férfiút, ki egész éltét ember
ás világisméret' tanulmányában tölté.

KÜLHIREK.
1. Angolhonban az asszonyok mindenre alkalmasak ’s 

kivált az íróságra. Ok nem csak regényeket de a’ művé
szetek philosophiájáról is írnak. Így Callcott kisasszony

most a’ festészet’ történetét adá k i; a’ könyv egyébiránt 
ollyan, millyet egy nőtől várhatni.

2) Vendee-ban (Francziaország) egy 93 esztendős gaz
dag bérlő nyolciadik feleségét temeté el nem regiben, most 
már a’ kilencitdiktt akarja az oltár elébe vezetni.

DIVATOK.
Hugonottbarna bársony, tollal szegélyezve, ruhára, a’ 

divat’ legtzeszélyesb ’s legújabb tünetei közé tartozik.
Bélelt bársony bakkancskák igen hordatnak, mellyeket 

azonban fénykörbe léptekkor a' szép hölgyek az elő
csarnokban szoktak hagyni.

A’ drágaságokkal! fényűzés, igen teijedez ; az arany
ból készültek azonban nem annyira kedveltetnek, mint 
igazi gyöngyökbül különféle füzérek; valódi gyémáut 
virágok; szivecskék drága kövekbül.

*
*  *

A’ férfiak kabátot hordanak asztragán, vagy egy uj 
nemű szövetbül fekete selyem gallérut; az ujjak karhoz 
tapadók ’s meglehetős kurták, a’ hajtókák keskenyek négy 
gombra, a’ derék hátul széles, a’ kabát rövid, szárnyai 
keresztbe állók.

A’ frakkok hosszak 's derékbe alól keskenyek, felül 
a’ csípőket fedezők. Szinök világos kék , sötétzöld vagy 
fekt te.

Sál galléruak még mindig a* mellények; a’ saruk, igea 
nagy sarkuak.

A’ bajuszok száma kevésbedik, (Parist értjük, mert 
nálunk bajusz pusztulástól nem félhetni.)

A’ barkók igen szaporodnak , mellyek körülboritják 
az arczot , de az álnál mintegy kétujjnyi szélességre 
irtás alá esnek

DIVATKÉP.
2. sz Alarczos öltözetek, egy legújabb párisi szint 

vaudevilleból , , / ara' hét gyermtkei&ól.'í

F I G Y E L M E Z T E T É S .
A’ RAJZOLATOK-ra, melly egy egy ívnyire, hetenkint kétszer, divatképekkei ’s nemzeti-kép

tárral jelen-meg, folyvást előfizethetni.
Előfizetési díj, helyben, uj világ-utczában, dr. Reisinger házban, 554 d. sz. a ., 4 for. p ., postán 

5 pengő for. Évnegyedi előfizetés, melly csupán helyben fogadtatik - el 2 f. p. és 2 f. 30 kr. pengő.
Uj Előfizetőinknek a’ nemzeti képtárból: gróf Széchenyi ístyanné, kölcsei*, berzsenyi*, gróf■ kkc- 

ljvich Gábor', NAGi pal' ét Balogh János’ finom rézmetszetü arczképeikkel ingyen kedveskedünk.

S z e r k e s z t i  Munkácsy.

NVOMATIK LÄNDERER' BETŰIVEL.
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A’ VETÉLKEDŐK.

(Vége.)

4.

Eloiza azon nap, mellyen férje váratlan kalandja 
altál annyira megrémitteték, kis fiával ’s ennek daj
kájával a’ teres várkertben sétált, az erdőség1 majd 
nem a’ kert faláig nyult, ’s egy kis ajtóiul álig néhány 
lépésnyire emelkedének az első fák A’ szép tavaszi 
nap a’ szabadabb természetbe csalá az asszonyt, ’s 
az erdőt áthasító országút szélén néhány szász lépés
nyire haladott, midőn egy balra a’ sűrűbe vezető ös
vény előtt megállónak, fia virágokat tépett, ’s boszan- 
kodék, hogy a’ tavasz tarka lepéi nem várják őt olly 
békén be, mint a’ csillogó gyöngyvirág. Az anya 
csak gyermekére függeszté szemeit követé annak 
minden mozdulatát, midőn a’ dajka által egy az ös
vényen közelitő zarándokra figyelmessé téteték. Eloiza 
egy magas férfiút láta maga előtt, ki, bár rendetlen 
hosszú haja és sűrű szakálla arcza’ vonásai nagyobb 
részét elfedék is , előtte nem egészen ösmeretlennek 
tetszék, bátor nem vala képes emlékezni hol és mikor 
látta légyen ő t, Épen ezen homályos sejtés , ’s az 
idegennek alázatot jelentő ruhájával ellenző daezos 
tartása, kellemetlen és léleknyomó feszülésbe hely- 
hezék az asszonyt, ki gyermekével majd oltalom nél
kül állott szemben a’ rettentő idegennel, ki még né
hány lépést közeledvén szorosan mellette állott, ki 
merült, de lángoló ’s átható szemekkel tekintvén rája 
iinigy szólamla meg, ’s szava egy erős majd nem 
durvar mérges gúnyt lehellő hang vala.

„Az isten áldása rád ’s gyermekedre nagyságos 
asszonyom !u

Eloiza összerezzent, a’ jót kivánó köszöntésen, 
mert a remete egész tartása ellenkezőt igért tenni, 
de meg is minden bátorságát megfeszítvén, a’ men- 
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nyíre lehetett félelem nélkül viszonzá. „Az isten áld
jon téged is jámbor idegen!“

,,’S valóban idegen vagyok én előtted?“ kérdé most 
ez még hidegebb gúnyt fejézvén ki minden vonása.

„Soha sem idegen előttem az ügyefogyott, — feleié 
Eloiza—ha szükséged van oltalomra úgy barátom vagy.“ 

„Ha, ha, ha! barátod! — mondá a’ remete gúny és 
méreg által szörnyen elrángatott arczczal, — barátod 
akartam egyszer lenni, ’s több mint barátod, de a’ 
sors nem engedé, ’s most ellensége vagyok boldog
ságodnak, irtózatosabb ellensége, mint gonosz an
gyalod lehet.“ ’S e’ rettenetes szavak után újra egy 
harsány hahotára fakadva az erdőben olly talányosán, 
mint megjelent, ismét eltűnt.

Eloiza borzadva tekinte a’ távozó után, szava el
állóit , tagjai reszkettek, ’s inkább egy természeti 
ösztön, mint elszánt akarattól indítatva hajolt gyer
meke felé, ki rikoltva fogá át anyja térdeit, inig a’ 
dajka ha lehet még nagyobb ijedéstől rázaték össze 
mint asszonya. Az első vala miután a’ félelem őket 
eszmélni hagyá, hogy minden kitelhető gyorsasággal 
a’ vár felé igyekeztek, ’s mire oda érének, már Ala- 
moris otthon volt.

A’ férj alig birá valamennyire lelkét saját kaland
jából összeszedni, midőn neje őt egy újnak elbeszé
lésével rémíté, megigéré ugyan nejének, hogy az er
dőt felfogja kutatni, ’s Barasztrót (mert vég szavainál 
Eloiza is rá ismert), az igazságnak adandja által; de 
ezt teljesíteni becsülete tiltá, mert ellensége őt féle
lemmel, szótöréssel vádolhatta volna. Annál nehezebb 
volt helyzete , mivel bár magát még nagyobb kí
nok’ súlya nyomá, még is minden erejét neje vigassz- 
talására kellett fordítania. így folyt el a’ kinos este, 
midőn egy szolga Alamoruak titkon levelket ada, mint 
mondá egy záráudoktul, Alamor borzadott es resz
ketve bontá fel a’ lapot, melly mint sejté Barasztrótul 
vala ’s tartalma röviden ez:
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„Alamor, ha meg becsülete olly tiszta lángban ég 
mint azt előbb mutogatni szerété, ha még szaváról 
meg nem feledkezett, jelenjék meg holnap első haj
nalkor azon sziklánál, hol ma délután elejébe tűnt örök 
e.lleusége — Giovani Barasztro.“

A’ kihívás nem rezzenté meg annyira Alamort, mint 
képzelni lehetne, először mert a’ történtek után csak 
illyes valamit várhata , másodszor mert általa a’ vész 
bizonyossá Ion, ’s ha a’ bizonytalan baj előtt férfinak 
ingani, ’s félni szabad is , de a’ bizonyossal, erősen 
és bátran kell szembeszállani. Alamor is igy teve, 
felerősité őt a’ veszedelem, ’s ha a’ halált ki nem 
kerülhetné is, legalább bátorságán nem akart az irigy 
ellenségnek diadalt engedni, ’s asszonykáit, remegve 
állani előtte, mivel csak annak bosszú örömét tetézte 
volna.

Ezen érzelemtől új életre feszitetve lelke, feküdt le, 
sőt egy két órát meglehetős nyugalommal aludt, azon
ban a’ hajnal első sugarával már a’ veszélyes útra 
készen alia, nejére, kit egész éjjel ijesztő képze- 
mények kínoztak, ’s csak most szunnyadt el, a’ halál 
epedő pillanatával tekiute Alamor, szeme sugarai 
búcsúztak tőle, ’s mélyen lehellve mégegyszer ’s 
talán utószor szíttá azon levegőt, mellyet neje lehcllt, 
de megcsókolni nem meré, ne hogy az úgy is nyug
talan alvói felköltse, mert miudkettejeknek halálos 
lett volna ezen ébredés, ott álla még egy két per- 
ezig, ’s leikébe lebegett az egész boldogság, mellyet 
angyali Eloizájával élt,’s annál édesebben, annál kese
rűbben, mert alkalmasint utószor gondolhatott reá.

Férfi tökéllete veszélyben forgott, azon véghetlen 
édes, azon legbensőbb érzelmei a’ léleknek, egy el- 
lenállhatlan folyammá olvadtak keblében, pillanatra 
elgyeugülve hajóit neje felé ; de hirtelen feltámadt 
férfiúi erőszaka ’s becsülete egy óriáskint állott előtte, 
melly őt egy szédítő mélyben zúgó örvény felett, egy 
hajszál szélességű hídon űzi át. Hirtelen elvonult az 
ágytól, alvó fiának egy csókot nyomott arczára, ’s 
kevés perczek alatt kün volt a’ várból.

5.

Alamor sebes léptekkel sietett kitűzött czélja felé, 
útját úgy tekintve, mint utósót ezen életben, ’s nem 
sokára előtte volt a’ veszélyes szikla ’s ormán Ba- 
rasztro.

„Légy üdvezl — zengett elébe az olasznak gúny- 
zava, ösmered e még régi barátodat.“

„Kérdezd a’ gonosztévőt ösmeri e a’ sátánt, ki ve
szedelmének oka?“ Válaszold a’ szirtra hágva Alamor.

„Haha! ősmersz, — azon örvendek, így talán foga
dásodra is emlékezel?“ folytaid előbbi hangján Giovani.

„Ha nem emlékezném róla, most várom legmélyebb 
börtönében nyögnél, vagy holttesteden ezen renge
teg’ vadai czivóduának.“ 3Ioudá Alamor, Is ellenével 
szemközt a’ szikla’ ormán állott, alattok a’ patak, a’ 
bérezek hava által folyammá áradva erőszakosan zú- 
ga szikláról sziklára, mig a’ messze mélységben 
csendesebb mederbe jutott.

„Jobban ösmercm én Alamort, a’ magyarhad hő
sét Nápolyban, ő szavát töretlenül tartja meg, ő ne
kem halálát ígérte, ’s most e’ mélybe fog ugrani, 
hogy szavát, mint lovaghoz, mint magyarhoz illik 
teljesítse.“ Mondá hideg kegyetlenséggel az olasz. 
Alamor reá merészté szemeit, ’s kevés idő múlva így 
szóla szokott büszkeségével.

„Ember mi űz téged? ördögi lelked ösmerem, ’s 
büszke vagyok kegyelmet kérni; szavam ellen, becsy- 
letem ellen van, arra téged kenyszeríteni; de kérj kin
cseket, ’s kiásom e’ bérezek’ aranyát, ’s lábaidhoz 
rakom.“

„Csak élted az mivel tartozol, csak azzal fizess, 
vagy áruba szoktad bocsájtani. Vagy véled hogy há
rom évet kincsek bőségében tölték el Joanna’ ud
varában ’s azokat elpazarolván, emlékeztem csak reád, 
s bosszúmból gazdagságom forrását akarom csinálni. 

Nem, midőn haragotok elöl futottam Provencebe egy 
moslira tengeri rabló fogott el, ’s Egyptomban, mint 
rabszolga sinlődtem azóta, csak most szabadulhatok, 
de szenvedéseim csak nevelék a’ boszu lángját, melly 
eddig lelkemben volt, de most téged fog elemészteni. 
— Vagy még is kétkedel, — menj hát én nagy lelkű 
vagyok, menj mint egy koldus vedd vissza tőlem él
tedet , én ingyen oda adom, ’s holnap egész hazád 
tudja , miként ura Alamor szavának.“

„Ember! — nem ember pokolbeli sátán! — kiáltó 
Alamor —örvendj martalékodnak ,te erősen tartod azt.“

„ Ó épen nem. — Feleié hidegen Giovani. — Csak 
kiálts embereidnek, ’s azok halva fektetik lábaidhoa 
a’ szegény olaszt.“

„És te gyilkolni kivánsz?“ riadd Alamor erősen 
torkán ragadva Barasztrót.

„Gyilkolni3 a’ mint látom az a’ te szándékod,“ 
feleié ez ’s Alamor kétségbe esve vond vissza ke
zeit, elfordult; meg’ a’ szörnyű emberre tekiute.



„’S uincs irgalom szivedben ?“
„Csak szavad teljesítését kívánom , csak azt aka

rom megmutatni, hogy a’ magyarnak csupán szája 
tesz ígéretet, de nem szíve, nem lelke. Monda gyu- 
nyolólag Barasztro.

..Jól van! — kiáltá Alamor, fölemelkedék, ’s ar- 
czán minden szenvedés1 minden bú jele eltűnt csak 
az erős férfi akarat vala látható. — Jól van czudar 
olasz én meghalok, de nem fogsz örülni, halálomon; 
saját halálomat ígértem, — ;de tennéltedröl nem 
volt alku, — ott a’ mély, — légy hírnököm, légy 
szolgám a’ túlvilágban !“ ’S e’ szavánál erőszakkal 
megragadó Giovanit ’s mi előtt ez védelemre gondol
na a’ mélybe veté , egy sikoltás hallék a’ zuhanó szá
jából, ’s aztán ölökre elnémult a’ patak’ hullámaiban, 
Alamor az égre veté szemeit, ’s eltökélve tévé el
lensége után a’ halálos ugrást, és a’ habok között 
leié sírját.

Még azon nap holttesteikre akadtak a’ szolgák. 
Eloiza — ki férje fogadásáról semmit sem tudott, nem 
fejtheté meg a’ gyászos esetet, búját leírni felesle
ges,, őt csak gyermekei tárták az életben mellyneki 
sírjáig olly keserűn folyt, miut édesen az előtt.

Gaal.

VALAMI A’ RÉGI EGYPTOMRŐL.

Az egyptomiak igen gondosak valónak gyermekeik 
nevelésében, mit igen gazdálkodóig vittek véghez. 
Olcsó zöldségekkel éltek: gyermek korokban többnyi
re mezítláb jártak ’s majd nem meztelen a’ melegség 
miatt; úgy hogy egy gyermek születése napjától fér
fi koráig alig került többe 6 pengő forintnál. A’ pa
pok kétféle betűkre tanítók őket, az egyiken szent 
könyvök ’s titkos tudományuk volt irva, a’ másikon 
mindennapi dolgok. — A’ köznép közül ritka tanult 
írni kivevén a’ kereskedőket. Hangára és küzdés
re nem tanították a’ gyermeket. Az elsőt nem csak 
hasztalannak, sőt veszedelmesnek találták, mert áz 
érzelmet elpuhitva, a’ férfit asszonynyá teszi; a’küz
dést az egésségre nézve károsnak, az általa nyert 
erőt pedig nem igen tartósnak hitték.

Többnyire halak és állatok húsaival éltek, kivevén 
azokét, mellyeket istenségnek tartanak. Általában a’ 
sertéshústól felette iszonyodtak y és annyira tisztáta

lannak hitték, hogy ha valaki véletlen hozzáérintő- 
dött, azonnal egesz öltözettel a’ folyóba ugrott "ma
gát tisztára mosandó. És az okból egyedül a’ kaná
szoknak nem volt szabad az egyházba lépniök, és fi
aiknak senki sem adá lányát, lányaikat senki sem vé
vé nőül, nekik egymás közt kelle házasodniok.

A’ bornál sokkal kedvesebb italuk volt az árpából 
főzött lév, ’s innét a’ ser feltalását is nekik köszön
hetjük. — Ünneplések alkalmakor midőn a’ bort meg 
kezdők ízlelni, közszokás volt egy ölnyi koporsót, 
mellyre halott volt festve, hordani szét a’ szobában e’ 
szavakkal „Nézzetek ide , ’s legyetek istenfélők; mert 
azzá lesztek, mint ez, ha meghaltok!“ —

A’tisztaságra felette ügyeiének; gyakorta mosták 
testöket; idegennel nem szerettek enni, mert őket 
tisztátalanoknak hitték.

Öltozetök könnyű gyolcs mellény vala, mit Kalá
risnak neveztek, melly felett gyapot posztóbul köpe
nyeget viseltek. Köszöntésük az utón, csak mély bó
kolás vala, mialatt kezeiket térdeikre bocsájtották.— 
Asszonyaik űzték a’ kereskedést ’s a’ külső dolgokat, 
a’ belsőkre a’ férfiak használtattak, ők ügyeiének a’ 
konyhára, ők szőttek, mostak ’s a’ t., ’s innen vévé 
eredetét azon rendkívüli törvény, mi szerint, nem a’ 
fi- hanem a’ lánygyermeknek kelle szüleit vénségök- 
ben ápolgatni. — A’ terhet a’ férfiak fejükön, az asz- 
szouyok vállaikon hordozók. Nyilvános helyeken ettek 
és ember, állattal egy fedél alatt lakott.

Az egyptombeliek voltak az elsők, kik a’ lélek hal
hatatlanságát hitték; úgy vélekedőnek ők, hogy az 
emberi test elhalása után aT lélek valamelly élő állat
ba veszi magát ’s miután 3000 esztendeig egyik ál
latból a’ másikba vándorlana, végre ismét visszatér az 
emberi testbe. Es innét származott nálok azon nagy 
goudu balzamozás, minek titkaiba máig sem vagyunk 
képesek behatni. Es innét a’ pompás temetők; holott 
házaikra legkevesb gondot fordítónak,

A’balzamozás háromfélekép történt, az első 25S7, 
a’ második 600 pengő forintba került, a’ harmadik 
költsége figyelmet sem érdemelt. — AT balzamozandó 
test’ orra lyukán kivonták a’ fejből az agyvelőt ’s he
lyébe különféle vegyületű folyadékot higanyt töltöttek. 
Azutánfelhasitották a’ hast, kivonták a’ beleket, kive
vén a’ szivet és vesét, ’smyrrhávaí, rs más jószagu 
szerekkel tölték meg. A’ hasítást bevárták és az c- 
gész testet 30 napig kenegefték czedrusolnjjal vagy
más kenőcscsel és ezenkívül 72 napig salétromban,
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áztatták, ezután megmosogatták ’s feliér gyolcsba 
és gyenge bőrbe takargatlak, ’s igy tették koporsóba 
mellyet nem hányát, mint nálunk szokás, hanem le
állítva tettek el temetőikben vagy házaikban, mi uálok 
nem volt újság, mert igen gyönyörködtek, ha őseik 
halt képeiket láthaták; tán innen származhatott, hogy 
az Egyptomból eredeti népek, annyira gyönyörköd
nek az ősök sorában.

De mielőtt a’ testet a’ sír nyugalmába tennék le, 
egy ünnepélyes kihallgatásnak volt alája vetve. Negy
ven bíró jelenlétében mindenkinek szabad volt a’ ha
lottat bevádolui, ha a’ vádló bebizonyithatá, hogy a’ 
halott rósz életet é lt, nem temették e l, ellenkező e- 
setben a’ csalfa vádolok keményen bűnhődtek és ek
kor a’ halott felett elmondaték annyi dicséret ’s hi- 
zelgcs, mennyit egy húzómban valamelly köszöntő 
versiró eltudhat mondani; egyedül csak a’ szármozás 
nem volt érdem, mert minden egvptombeli istentől szár- 
mozék. A’ melly halttesttől a' temetés meg lön tagad
va, ha rokonai gazdagok voltak, pénzzel törülték le 
róla a’ mocskot, egyébkiut pedig házukba vitték. — 
Ezen szokással buzditák erényre a’ népet ’s ijeszték a’ 
vétektől ’s innen vevék a’ görögök az élet utáni bün- 
hódést és boldogságot.'

A’ földmérést ők találták fel ’s a’ számolásban igen 
gyakorolták magokat. A’ csillagászat is nálok vette 
kezdetét, Thales volt az első, ki napfogyatkozást jó
solt. A’ gyógyászat is egyptomi eredetű, többnyire pa
pok űzték, kik balzamozók voltak. A’ bölcselkedést 
a’ görögök tőlök tanulák. De legfőbb hírbe voltak a 
varázslás miatt, mire őket az isten angyalai tanítot
ták, kik az emberek lányaiba szerettek. A’ varázslás 
tanítói, papok és szent irók voltak.

Semmiféle mesterség sem volt elüttök illetlen; leg
inkább becsültettek a’ nyáj pásztorai, mert ők látták 
el az ország nagyaíi nem csak az élet szükségével, 
hanem kellemével is.

A’ pyramisok fnémellyek a’ görög pyr szótól szár- 
moztatják, mert a’ pyramisok a’ távolból piroslottak, 
váljon a’ mi pir (jniből piros jő) szónknak nincsen e 
itt valami befolyása) eléggé mutatják, mennyire ha
ladtak a’ mechanika, festészet és képfaragásban.

Mizraim volt első királyuk; Sesostris pedig a’ leg
büszkébb, ez ha egyházba vagy a* fővárosba méné, 
kocsija elébe a’ legyőzött ’s rabbá tett külföldi kirá
lyok közül négyet fogatott, és azzal büszkélkedett, 
hogy őt a’ küluemzetek urai vonják. És ezen szokást

mind addig folytatá, mig egy, a’ hámba fogott kirá
lyok közül, vissza visszatekintene a’ kerékre, ’s kér- 
deztetve ezt felelné: „0 király ! a’ kerék forgása a’ sze
rencse forgandóságára emlékeztet, miként a’ kerék 
részei majd fel majd alá fordulnak, úgy az emberek
nél is , ma egyik király ’s holnap, kitudja, tán a’leg- 
nyomorubb szolga.“ Ez a’ büszke királyt eszére hozá 
’s emberiebben bánarabjaival. Végre öregségéie meg
vakult , ’s önkénytes halállal vegzé életét. —

Rhemphis vagy Rhamsinitus a’ legfösvényebb ki
rály volt; kincsei biztosításául erős tárházat építete, 
de a’ kőműves, ki a’ kincsnek bizonyos részét hiába 
kívánta, olly mesterségesen teve egy követ az épület
be, hogy egy ember azt könnyen ki ’s beteheté. A’ ha
lál által akadályoztatva szándékában a’ titkot két fiá
val közié, kik a’ kincsrablást híven folytatták, mit 
a’ király észrevett ugyan a’ kincsfogyásból, de nem 
tuda gátlani, mert az ajtó, mellyet sajátkezével pe
csételt le, sértetlen volt; a’ kincstárba tőröket állita 
fel. A’ testvérek közül egyik fenakadt, ’s minthogy 
sehogy sem szabadulhatott ki biztatá bátyát, vágná le 
fejét ’s vinné el magával. Másnap a’ király, kincseit 
visgáló, ráakadott a’ fejetlen testre, mit a’ város pia
czára állitata ki, meghagyva szolgáinak, hogy az, 
ki a’ test nézletére elkomorul, fogatassék el. A’ bá
tya az anyától biztatva, féltévé öcscse testét elor- 
zani; felűle számarára, bort veve magához az őr
zőket leitatta, csúfságul barkójuk felét leborotválá ’s 
a’ testet magával elvivé. A’ király ezen tettre annyira 
felboszankodott, hogy lányát igéré annak jutalmul, 
ki előtte fölfedezendi a’ testrablót. Az iQu megjelent 
a’ lány előtt, megvallá , hogy ő vágta le testvére fejét 
és ő lopta el a’ testet, mire a’ királyi lány megakará 
őt ragadni, de ez köpenyege alul a' halott karját von
ta elő ’s a’ leánynak nyújtva elsuhant.— A’'király 
haragja bámulássá olvadott, a’ kincsrablónak kegyel
met igért, ha fölfedezendi magát; és eljött az ifjú; a' 
király pedig, ki őt minden halandó legbölcsebbikéuek 
tartotta, od’ adá neki lányát nőüL —

GREEN ÜR’ LÉGHAJÓZÁSA.'

Az angol Athenaeum Green ur’ léglabdája ’s ké
születeiről némelly dolgokat közöl, mellyek tudása 
nem lesz tán érdek nélküli azon élénk közfigyelem 
után, mellyet, ezen az Angol- és Franczhou közti 
tengercsatorna felett tett léghajózás gerjeszte.
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E' vállolat Holland úrtól származott, ’s véghozvi- 
tele előtt valami egy hónappal vétetek tanácskozásba. 
A’ léglabda a’ Vauxhall kert’ tulajdonosaié, ’s úgy
szólván csak kormányzata alatt áll Green urnák, ki 
bő ismeretei mellett, kitűnő hidegvérüség- ’s retten- 
hetleuséggel bir. Rég óhajtása vala már, Londonbul, 
o’ légben egy utat tehetni a’ szárazföldre, de mindek- 
korig sem elegendő nagyságú ’s keszületü labdát, 
sem szükséges kíséretet nem talált. Midőn az ut el- 
határoztaték , szorgalmasan ügyelt, hogy a’ labdát 
minden tekintetben kiegészítse ’s mindennel éllássa, 
mik a’ vállolat veszedelmeinek elhárítására szolgálhat
tak. Holland ur az egészet titokban óhajtotta tartatni, 
*e néhány jóbarátaikat kivéve, a’ dolog nem is tudaték.

A’ labda újólag mázzal vonaték-be, hogy a’ lehe
tőségig légtömötté tétessék. A’ szelek változatossága 
’s a’ lehetőség, hogy az utazási czélt érés előtt más 
fordulatot vehetnek, vala még mindig azon akadály 
mellytől a1 léghajózók féltek. El voltak ugyan ké
szülve hogy tán tizennégy napot is töltenek a’ leve
gőben , de mindenesetre kedvetlen vala rajok nézve, 
napokat tölteni a’ tengersík föleit, a’ nélkül, hogy 
tudhatnák, mikor ereszkedhetnek szárazra. Ilty tör
ténhető esetre védelmökül, egy igen elmés készüíe- 
lettel látták el labdájukat, melly három vékony ’s 98 
font vizet hordozható rézedényből állott, melly egy- 
szer’smind teher gyanánt szolgált. szükség’ eseté
ben pedig kiürithető vala. Ezen edények, egy a’ ko
sár legkeskenyebb részén keresztül vont,deszkán,— 
melly asztal gyanánt is szolgált, — kapcsolatban álló 
Csigából kinyúló kötelekkel voltak erősítve. E ’ réz- 
édenyekhez, — az esetre ha e’ készület szükséges 
lett volna, — olly tehert kelle kapcsolniok, melly 
a’ labdát a’ levegőben horgonyozható, vagy a’ ten
gerben erősen tarthatá. Hahogy a’ léghajózók taná
csosnak tartották volna, utjokat tovább'nem folytat
ni, kedvező alkalommal, — példakép egy'hajó’ kö
zeledtével, — a’ viztül kiürített edényeket lebocsá- 
tották volna, a’ léglabdábul pedig szinte bizonyos 
mennyiségű szeszt ürítve, azt ereszkedni hagyák 
vala mindaddig, mig e’ rézhengerek vizet értek volna. 
Mihelyest ez megtörtént, a’ labdát azonnal terhe 
nagyobb részétül megkönnyítették és sem felebb sem 
alább ereszkedni nem hagyák vala, mint a’ csiga
kötelek hosszasága volt. A’ légutazók illy módon 
képesek lettek volna, szükség esetében valamelly ha
jóiul segedelmet nyerni.

Az utazók, ezen felül, ellátók magukat, compasz- 
szal, földabroszszal, egy derék napi ’s és éji látcső 
’s egy hangcsővel, egy hajólámpával ’s nehány che- 
miai világgal, mellyek lebocsáthatók voltak, ’s oily 
fényözönt Kivettek szét, hogy a’ léghajózók jókora 
távulságra maguk alatt a’ tárgyakat megkülönböztet- 
heték. Mondják hogy a’ tengercsatoruán keresztül 7 
és 8 óra közt e’ világ lebocsátatván, olly fényt ada, 
melly a’ túlparton láttatot ’s a’ léglabdát egészen 
kitünteté.

Ezeken kívül Gye ur egy kis mozgonyt készite, 
melly éjjel is mutató, váljon a’ labda emelkedik e vagy 
lefelé szál, ’s melly e’ tekintetben jobb szolgálatot 
tön a’ légmérőuél. Ezen készülét egy alól felül* tárt bör- 
bönczébűl ([Büchse) állott, mellybeií igen finomul ké
szített tengelykén egy lapoczkás kerék függe. Emel
kedés vagy leszálláskor a’ levegő e’ kereket fölfelé 
vagy alá nyomó ’s a’ vele összecsatolt mutató egy 
számlapon mindezt láttató.

A’ léghajósok, Europa külön tartományaiba, hol le
hetőleg leszálhatónak, úti leveleket is váltottak. Ti
zennégy napi eleséggel ’s téli ruhákkal elláták ma
gukat A’ léghajó tulajdonosi még egy harmadik utast 
is, Monck urat, ajánlottak, kit Holland ur szívesen 
fogada.

Nehány napok lefolytával, egy hétfő nap’ reggele 
([november’ 7dike), kedvezőnek látszott a’ vállotatra. 
Az idő szép vala, a’ szél különböző irányban fútt. 
Nyolczadfél órakor kezdék a’ léglabdát tömni ’s min
den legkisebb terhe pontos megmérésével foglalatos
kodni. Egy derék ebéd után, mintegy fél-egyre, lég- 
hajózóink vidor reménynyel és bátorsággal a’ kosárba 
léptek, jelen volt kévés barátaik közül a’ földrül föle 
melkedéuek ’s csak hamar eltűntek az őket bámulók 
szemeik előL

LITERATUR A.

AVRORA.

Hazai almanach. Alapitá K isfaludy Károly. Foly
tatja Bajza. 1837. XVI. év vagy új folyamat’ VI. éve.

Budán a’ magyar kir. Egyetemnél, őt aczélra met
szett képpel. 12ed rét 404 lap. Ára ,3 ír. 30 kr. 
p. pénzben.

Bajza az előhaladás embere, ő volt az első, ki a’ 
zsebköuyveknél a’ 16od rétet, a’ minden rétek között
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majd nem a’ legkellemetlenebbet 12ed réttel eseteié 
föl; ö .torié el a’ zsebkönyveknél az alkalmatlan ’s 
könyvrontsoló tok’ használatát; ö hozd divatba az an
gol aczé.lmetszvényeket; ő fordita legtöbb figyelmet a’ 
csinos és hibátlan nyomatásra, egy szóval az olvasni 
szerető közönség Ízlését oda vivé, hogy az öt év e- 
lőtti modorban megjelenendő almanachok aligha te- 
cndfietuéuek már ma, szerencsét ̂ mindenki, a’ külalak
ra nézve a’ legszebbet, a’ legjobbat akarja magáévá 
tenni; de sokaknál hiányzik a’ költség ’s ha minden 
almanach kiadó ’s szerkesztő egyúton já r, magosabb 
’s magosabb árra emelve fel zsebkönyvüket, illy szük- 
pénzü világban, aligha boldogulandanak;. a’ közép
osztályt is figyelembe kellene venni, nekik is nyúj
tani egy kis fényűzés! íczikkelyt; ez által nem akar

juk mondani, hogy ferde képekkel és ronda papiro
sán izeden soványságokat adjunk, a’ pompás és al
jas közt nagy a’ középtér; ne feszítsük ereinket, a’ 
külföldi képek által a’ hazai aczélmetszés nem igen 
sok táplálékot nyer, ’s nem nagy előhaladást; gya
koroltatni kell a’ metszők erejét, szolgáltassunk ne
kik alkalmat kifejiődhetésre ; lám a’ Pesten megjelenő 
két divatújság egy pár rézmetszőt, ha nem is tö- 
kéletesite, de legalább előhaladásra segite.

Vörösmarty Mihál mellképe ékesíti az idei Auro
rát, a’ metszés felette finom és a’ kép el van találva, 
azon tiszta és világos szellem tükrözi magát az arcz- 
ban , melly neki sajátja. — A’ második a’ „Rabló“ 
Vörösmarty balládája után, melly a’ tavali folyamat
ban jelent meg; a’ Rabló borzos hajakkal áll mered
ten tekintve a’ tenger partjára, hol két gyermeke ’s 
az elrablóit menyasszony halt testei fekszenek. A’ há
rom utóbbi kép jelenéseket ábrázol az elhunyt Kisfa
ludy Károly’ Csák Máté czimü töredék drámájából. A’ 
metszvények igen finomak ’s költségesek; a’ szer
kesztő’ (ki egyszer’smind kiadó is) hirdetése szerint 
1300 p. forintba kerültek.

Prózai dolgozatok: Pályakép philosophiai elbeszé
lés Szontagh Gusztávtól, honunkbeli katonaság’ né- 
melly hív képét tünteti e l ő Román es Nem-Román 
vig elbeszélés Kovács Páltól, sokkal komolyabb szel
lemben ’s töredezve mint az eddigi folyamatokba lát
hatónk; A z  utolsó Orehita történeti elbeszélés Piu- 
tér.Endrétől, most látjuk őt először feltűnni az Auro
rában , és ezen első feltűnés is igenigen meglepett; 
Verhox>ina tündér-rege Gaaltól, azon szép előadás, 
melly neki sajátja, minden legkisebb müvét felette ér-

■ dekessé teszi ’s itt kivált, hol az író önviíágában lát
szik élni, olly egészet ad a’ közönségnek, melly mél
tán megérdemli kitűnő figyelmét; e’ nembeli dolgoza
tok nálunk felette ritkák, ’s igy annál becsesebbek.

A 3 külföldiek , vígjáték két felvonásban Fáy An
drástól, maga a’ tárgy annyira mindennapi és kisded, 
hogy szorgalmas kidolgozás után is alig nyerhetne fi
gyelmet; a’ beszélgetésbeli elmésségek aligha kipo- 
tolandják a’ színpadon a’ tárgy’ és situatiók’ min- 
dennapiságát.

Orlny komoly elbeszélés Vörösmartytól, elbeszé
lői pályán most látjuk először Vörösmartyt és egyút
tal elmondhatjuk, hogy az ő dolgozatai, bár milly nem- 
hen, mindig kedvesek a’ műértők előtt, ö ollyas vala
mit ad, mi lelkűnkhöz szól, mintha lelkűnkből volna 
merítve. Yoridala  keleti elbeszélés Vajdától, ezt va
lóban keleti gyöngynek nevezhetnék, és egyúttal az 
Aurora’ gyöngyének; Vajda nagy’s magas érzelmek 
festésében egy a’ jelesb íróink közül, van benne egy 
olly sajátság, mellyet utánozni nem lehet, melly lel
kének önteremtméuye, kitűnik ez pedig leginkább, ha 
munkáira figyelmet fordít, ha nem sebes kézzel dol- 
dozza műveit. — Végzetül Időszakok és koszorúk 
Toldy Ferencztől, Apotheosis az elhunyt Kazinczy 
Ferencz felett, mellyet a’ honszellem tart, és Szé
chényi István gróP érdemei is érintetnek, de az utósó 
szakaszban említett ború alatt nem tudhatjuk mit ért 
a’ honszellem, hisz egy kevés reactio, habár néha lel
kesedéssel is párosul, véleményünk szerint, nem nyo- 
luandja el a’ jót, hanem még úgy szólván segíti ki- 
fejlése't.

A’ versekre nézve először is Cz... és Czuczornak 
dicséretére legyen felhozva azon forró óhajtásunk, 
hogy bár népdalai a’ köuyvvilágból az élet’ világába 
szivárognának át ’s elérhetnék azon boldog kort, hogy 
népdalainkat a’ nép’ köréből tudhatnék meríteni; „A' 
fa lu si kisleány Pestet^ czimü költemény íróját nem 
egy hamar felejtendi el olvasója. — Vörösmarty,,Szó
zata“ reményijük nem fog elhangzani figy elem ’s ha
tás nélkül, és óhajtjuk is hogy e’ szózat tettet szül
jön, melly megfelelne e’ szózatnak; Lukács M óricz  
angolnyelvbőli forditásaitremekeknek mondhatjuk. Tóth 
LörincZ  komoly musája néha néha átcsapong az ér- 
zelgés határaiha. Szetwcy epigrammái igen élesek, 
elevenig hatók, egy kitünőleg tán az Aurora körén 
fül van. Csaba’, Erdélyi János’, Makáry’, Nagy Ig- 
nácz’ (epigrammák), Székács’ apróbb költeményei



Bem érdek nélküliek; Bajza  pedig-, ki mindenkor és 
mindenütt a’ szigorú logikát hirdeti a'„.Jelen és múlt“ 
cziniü dalának elején azt mondja, hogy „a7 jelennek 
dús mezőin minden élet hervadás.“ a’ végén még is 
szedetni kívánja ,,a’ jelennek kellem dús virágait;“— 
meg nem foghatjuk, hogy lehessen ott virágokat szed
ni, hol minden hervadás! egyébiránt egy olly bő és 
olly sokféle tárgyú almanachban az illy csekélység 
fel sem is tűnik. — A’ papiros bár nem épen olly fi
nom mint a’ tavali, de vékonysága miatt a’ könyvet 
sem teszi olly vastaggá, a’ nagyobb művek czítalap
jai az idén elmaradtak ’s igy nehány üres laptól meg
kímélt bennünket a’ kiadó. Selyemkötés helyett nyom
tatott vászony foglala helyt, 's ezt tán állandóbbnak 
hisszük. V, j

Szelíd és mosolygó volt az ember kezdete, és en
nek kelfett.Jénáié, hogy azon csatára erősüljön, melly 
előtte álla.

(F o ly ta t ju k . )

, 1 v. 1

STATISTIKA.

1-3 Az európai népesség az afrikai francziá tarto
mányokban julius lsejétől mostanig 11,565 lélekről 
12,903ra szaporodott; ezek közt 1,949 férfi,, 2,633 
asszony és 3,321 gyermek. Magában Algírban 3,431 
franczia, 824 angol, 2,757 spanyol, 741 olasz, és 
606 német lakik.

K o l t a t .

V A L A M I  ■
AZ ELSŐ EMBERI TÁRSASÁGRÓL

MÓZES J KATI UTÁN.

S C H I L L E R T Ő L .

A z  ember átmenete a* szabadságra es emberiségre.

A z  ösztön vezérfonalán, mi által míg most is kor- 
mányoztatik az oktalan állat, kelle kivezetnie, a’gond
viselésnek az embert az életbe, és minthogy elméje 
még fejletlen vala, gondos dajkakínt mellette állnia.

Ehésszomj által mutatá meg neki a’ táplálat szük
ségét, és mi annak kielégítéséül kelle, bőséggel hin- 
té el azt körülte, és szag ’s iz által vezérli őt a’ vá
lasztásban.

Szelíd éghajlattal kimélé meztelenségét, és köz bé
kével biztositá védtelen életét.

Fajának fentartásaul nemiösztönnel látá el.
Es igy az ember mint növény és állat be lön végezve.
Elméje is már távolból kezde fejledczni. Mivel még 

a’ természet gondolkozott, gondoskodott és tett értté, 
annál könnyebben és akadálytalanul fordítható erejét 
csendes vizsgálódásra , elméje, még semmi gondtól el 
nem szóródva , a’ nyelv eszközében háboritlanul épül- 
hete és a’ nyájas gondolatjátékban hangulhata

Egy boldog’ szemével tekinthete szét még most a’ 
teremtésben, vidámszeszélye minden tüneményt tisz
tán és önhaszon nélkül foga íol, és tisztán tévé le az 
élénk emlékezetbe.

2Q Európában terjedésre nézve legnagyobb orosz- 
ország, 74 ,700 , ’s legkisebb San Marino köztársa
ság 1 T*_. négyszeg mérfölddel. Legtömőttebb a’ né
pesség Belgiumban és Lucca herczegségben , amott 
minden négyszegre 7,045; itt pedig 7,500 lélek jő; 
leggyérebb a’ népesség Szveczia és Norvégiában, hol 
293 lelket számitnak egy négyszeg mérföldre, Is- 
landban pedig (^Dániához tartozó sziget3 csak 30at. 
Magyarország ’s hozzátartozó tartományokban a’ 
13,557,000 lélekből, minden négyszeg mérföldre 
2,195 jut.

V Á L A S Z

d‘ Rajzolatok 2 ik számához cC jutalom  büntetési
czikkelyre.

A’ Rajzolatok 99ik számában közlött számrejtvény 
kifejtéséért G. A. úrtól ígért jutalom aranyat, mint ki- 
fejtője az említett számrejtvényuek, a’ mondott lap ér
demes szerkesztőjétől átvettem. Be éreztem egyszer’s- 
mind ugyanez láp 1837ik 2ik számában közrebocsá
tott appellata’ törvénytelenségét, azonban ennek is 
engedvén, a’ kívánt pontokra tehetségig megfeleltem, 
kivált az 5ik számalatti súlyos büntetési számoknak 
fáradságos elhelyzését végbevittem. — Azomban a’ 
közlendő tárgy, a’ publicumra nézve fárasztó ki- 
terjedsége miatt közölhetlennek nyilatkoztatott, — de 
ha azt G. A. ur kivánandja, e’lapok szerkesztőségétől 
átveheti.

“ KÁVOSI JÓ ’SEF.
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u m - •» DIVATLAP.

p e s t i  h ír e k .
1. ) Az asszony! Egyesület’ bálja, múlt vasárnap igen 

élénk ’s a’ múlt évieknél sokkal látogatottabb rala.
2. ) A’ pesti juritta-bál  tegnap, fényőzönbe gyüjté össze 

hazánk ’s fővárosunk legszebb reményű ’s magában a’ vi
galomban is derék és lelkes ifjúságát. A’ két fővárosi 
nőnem tündérdeli seregét, évenkint csak a’ jurista-bál ké
pes a’ legnagyobb számban összegyűjteni ’s oily mulat
ságra vidoritni, mellyet egy évtől a’ másikig a’ szépnem, 
élénk emlékezetébe tart,

3. ) Ó császári királyi főherczegsége a’ Nádor, e’ far
sang’ folytán két udvari bált adand , mellyek mindegyi
kébe, a’ juratus urak közül titenkét ifjúnak szerencséje 
van hivatalosnak lenni. A’ haza’ Nagyai, az Országbíró 
’s Tárnok ő exczellentiájok is fényes bálokat adandnak.

4. ) Pesten jelenleg egy gyorsfutó próbálgatja, ünnep’s 
vasárnaponkint kedvező időnél, lábszárait a’ város’ erde
jében , minek bámulására, számtalan nép szokott a’ séta- 
helyen összecsődülni.

KÜLHIREK.
1. ) Egy franczia hírlap azt állítja, hogy nincs is toka

ji bor, csak a’ költők mesés szüleménye, kik szerint a’ 
tokoji bor austriai szollőhegyeken terem. (O statistika!)

2. ) A’ múlt év September havában 66 öngyilkosság 
történt Párisban.

3. ) Londonbau egy 1400 házzal bíró polgár minapában 
lakosait megvendégelő.

4. ) A’ franczia gyárvárosokban a’ szegények száma 
62,000re olvadt le, holott 1813tól I835ig 103,000 szegény 
volt. Stockholmban pedig, hol ezelőtt száz évrel csak 
930 szegény vala, most 15,000re szaporodott.

5 )  Cooper utazása leírásában Goethéről és Schillerről 
e* kép szól: „Iskolák, uralkodó Ízlés és divatkapzsiságti-

zedenkint állíthatnak elő olly férfit, mint Goethe; de 
Schillert , és hasonlókat csak isten teremthet. Életembe 
fogadok ó legtovább fog élni , ’* végre is legfénylóbbeit 
ragyogand.

6. ) November elején Párisban egy ügyvéd és kalmár 
között játékbeli czivódás miatt pistolyra került a’ dolog. 
Másnapra lón határozva a’ párviadal. A’ csípős hideg és 
esső ellenére levetették felső kabátjokat, kétszer lőttek 
egymásra foganat nélkül — és 14 nap után a’ megkötés 
miatt mind a’ kettő elhalt,

7. J November 22dike'n olly nagy köd vala Londonban 
hogy a’ Themse vizén a’ hajókon lámpák függesztettek 
ki, és a’ kocsik fáklyákkal valának ellátva, ne hogy 
egymásba ütközzenek.

8. ) Carl Henriette dalszinészné, ki tavai télen Pozsony
ban, tavaszkor pedig Pesten annyi szivet hoza olvadás
ba szép csengő hangjával, a’ legzajosabb tetszéssel zárá 
be vendégszerep adásait Lipcsében, innen Dresdába me- 
nendett.

9. ) Green ür léghajója Párisban a’ város’ háza előtt 
kitétetett nézésül.

10. ) X. Károly hír szerint, bepecsételt végrendelményt 
hagya hátra , melly csak a’ bécsi udvar küldöttje előtt 
bontható fel. Az elhalt király’ családa Metternichhez le
velet ira, e’ tárgyban akaratját megértendő.

11. ) A’ minap Párisban egy menyegző tartatott, melly 
igen nagy hatást szült. A’ vőlegény 1757ben a’ meny
asszony 1743ban született, kettőjöknek elétidejök össze
sen 172 év. A’ férj meghalt, az özvegy pedig, kinek már 
volt egy férje, harmadikszor szeretne férjhözmenni.

12. ) Londonban a’ minap egy törpenő gyermeket szült 
a’ világra, melly 13 ’s fél angol hüvelyknyi volt ; egy 
font ’s 9 latot nyomott; születését csak egy órával élt« 
túl. — Az atya hasonlokép törpe.

13. ) Vemet Károly, a’ hires képiró, Párisban novem
ber 29dikén éltének 79dik évében meghalt.

F I G Y E L M E Z T E T É S .
t i  .-io ' :űi. r. ,t_ • . - ', * ; . b  -- -  - —* ;-<Ébgr- ’-<*

Pesten T o m a l a  F e r d i n a n d  műárosnál megszerezhetni;

Széchenyi István gróf
jól eltalált képmását Einsle után, Schindler professornak, a’ nagy hazafi’ élte munkásságát ábrázoló ké
pekkel (allegóriákkal) Clarot F. B. metszése után, nagy imperial alakban, a’ legfinomabb franczia ve- 
üupapú'űson. — Az előfizető urak elvitethetik példányaikat, Boltiár 4 for. p. pénzben.

S z e r k e s z t i  Munkácsy.

NVOMATIK LÄNDERER' B ET TIV E L.
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Mcgjelen e’ divatujiág 
hetenkint 2szer, esztendő 
alatt legalább 84 képpel. 
Helyben félévi dija 4 ff., 
égé»/, évi 8 ff. l ’ostáu 5 fr. 
é l 10 fr, pengő.

A’

TÁRSAS ÉLET
ÉS

IH V A T V IL Á ftB Ó li.

i g a ? .

S !Ük s z á m *

Előfizethetni helyben a’ 
kiadónál u j-  világ utezá- 
ban H e i i i n g e r  házban 
554ik szám alatt. Pesten 
kivül pedig minden cl. k. 
posta-hivatalnál.

H arm adik év9 A’ dicsőség fénysugára 
Lengjen a1 JUagyarha/.ára. Első fele•

A’ S Z E R E T Ő K
KOMÁN CZ.

Kertben kitárta kelyhét 
A’ parti rózsaszál;
Szellócse jő nyugotrúl 
’S epedve rája száll;
’S inig egymást átkarolva 
Hévül az érzelem,
Föléled kebleikben 
Az édes szerelem.

A' kertbe jött a’ lány is ,
Egy fürge , lenge lény :
,Ne szenvedj itt a’ szélben,
Keblemre tűzlek én ‘
,,IIagyj engem itt a’ szélnek,
Hagyd meg szerelmemet;
Kebled fölött nem élek,
Fájdalmam eltemet!“

De csintalan szeszéllyel 
A’ lányka szóba vág:
»Keblemre kis virágosa !
Hagyd lásson a’ világ !4 
*S hajúi ’s piczinke ujjal 
Lelépi, szűtlenül ;
Es a’ szerelmes szellő 
Bujában elrepül.

’S megvirad és a’ rózsa 
Leányka’ kebelén 
Hullatni kezdi kelyhét 
Gyötrelme’ érzetén ;
*S nem vígadt a’ világon,
Nem többé kedvesén,
Ki forgataggá válván 
Tengerbe fúlt szegény.

Garay.

AZ ELSŐ ÁPRILIS.
EREDETI V ÍGJÁTÉK EGY FELVONÁSBAN.

FRANKENBURG ÁDOLFTÓL.

A’ gróf.
A’ grófné.
Lord Jaackson. 
Luiza.

S z e m é l y e k :
ltáró Halmai.
B etti, «zobaltány ) 
A ntal, inas ) a' grófnál.

E ls ő  Jelenés.
(Szoba, két mellék 's egy' középajtóval. Balról egy nagy kályhaellenzék.)

A  g r ó f ,  (besiet a’ küzépajton, kalapját indulatosan az asztalra

veti.) Nem, — ez kiállhatatlan! az egész ebéd alatt 
velem alig' váltott néhány szót; mindig az angollal 
fecsegett, mert tudja, hogy nem értem ezen zagyva
nyelvet, és most magyar zsebkönyvet olyasnak együtt 
mellynek rézmetszetei jobban tetszenek a’ lordnak, 
mint tartalma.— Ob asszonyok, asszonyoki bár min
den házasuló a’ menyasszonyi éj előtt tudná kibetűz
ni való színeteket, fogadom, hogy két harmada kö
zülünk nőtelen maradna inkább , mint idő előtt meg
őszülne. Minden leány kitűzi arczán az erényt és 
szendeséget, a’ megcsalatott férfi leolvassa róla azt, 
mint egy fényűző franczia hirdetményt, ’s későn tud
ja csak meg, hogy kuruzsoló árut hozott lakjába. — 
Feleségem, mind leány, csupa ártatlanság volt: ha 
meztelen Ámort látott, fülig elpirulva, mamája’háta 
mögé vonult; a’ legkisebb két értelmű eszménél le
sütött fővel bibelődék mellkeudöjével , és az angol 
történetet csak azért nem olvasta, mert harisnya és 
térdkötő rendeket említ: most az egész világgal ka- 
ezérkodik, ha ellenvetéseket teszek neki; kinevet, ’s 
igen nyugodtan hallgatja, ha egy angol a’ harisnya 
és térdkötő rendekről napcsti értekezésekkel mulatja.

C5D1837.
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második Jelenes.
Az előliljí, Auta’.

Antal. A’ grófné kérdezteti nagyságodat, ha a’ 
tlieát —

G róf. (félre.) Tlieát! midőn leány volt, nem szagol
hatta a’ theát. — Én theát nem iszom. Hol a’ grófné?

Antal. A 3 kertiházban Luiza kisasszonynyal és a’ 
lord úrral.

G ró f  Mondd, hogy kávémat itt akarom inni.
A n ta l  De a’ nagyságos grófné azt gondolja, hogy 

az idő olly igen kellemes. —
G ró f  Tehát a’ grófné a’ kertiházban mulathat. Menj!
Antal, (el.)
Gróf. (egyedül) Minden szedlídségemet segítségül 

kell hívnom, hogy önembereim előtt ki ne mutassam 
méltó boszúmat. — Ez a’ Luiza, kivel feleségem 
olly lelki barátné , a’ legveszedelmesebb asszony, 
házamat átháznak tekinti , mellyen minden gyü- 
levész népet keresztül vezet, ’s azon kevés jót is, 
mi feleségemben, mint asszonyban, találtathatik, gyö
kerestül ki irtani törekszik. — Azonban útját fogom 
állani ezen garázdaságoknak, ’s megmutatni, hogy 
hol a’ férj akar ott nincs ellenvetése feleségének.

Harmadik JeleEcs.
Az előbbi, a' grófné, lord Jaackson és Lili/.a

Grófnó. Valahára reá akadtunk. Bon soir, férjecs- 
kém ismét magánosán, mint egy szerencsétlen költő—

Luiza. Es daczosan mint az embergyülölő a’ ha
vasi rémkirályban,

Grófné. Nem gondolhatja-e, ki mindig illy elkü- 
lönözve Iát bennünket, mint két ellenkező földsarkot, 
kogy nyolez hét helyett ugyan annyi esztendős háza
sok vagyunk már?

Luiza. Pedig a’ mézesheteket esztendőkre kellene 
átvinni illy szeretetre méltó feleségnél.

Jaackson. A’ végjelenet, mellynél gróf úr hirtelen 
elhagyta a’ lugast, igen érdekes volt.

L u iza . ’S igen tanuságos. A’ férj felesége’ lábai
hoz borúi és megvallja. —

Gróf. Hogy bűnös volt, mert világosan látva ké
telkedett, nem de? oh! ezt a’ mai románirok igen 
helyesen tudják eléadni. Az asszony soha sem hibá
zik, megtestesült angyal — a’ papiroson. Hahaha. 

#■

Luiza, (a* gróf lábaihoz dobja keztyüjét.) Erényes nemem 
nevében harcz és háborút ezen vakmerőnek.

Gróf. (fölemelve a ' ke/.tyűt oda nyújtja Luizának.) Tollal CB

asszonynyal harczolni dicstelen dolog.
Luiza. Ha kontár tollal ’s gyenge asszonynyal 

harczolunk.
Grófné. Férjemnek igaza van, Luiza! az illy csa

ták, bármi nevüek, soha sem dicséretesek.
Jaackson. ’S még is olly közönségesek.
Grófné. Szabad-e okát tudnom; mért nem akart 

grófocskám vélünk a’ kertiházban theát inni?
G ró f Engedelmet kérek; igen erős főfájásomnak 

az esti hüves levegő —
Grófné. Mit, főfájás ? ’s ezt csak most mondja ne

kem? (fejét megilleti.) Valóban, igen forró; mindjárt ren
delést teendek, hogy az orvos után —

Gróf. Szükségtelen lesz, egészen szükségtelen. 
Reményiem, hogy kis sétalovaglás helyre fogja is
mét állítani.

Luiza. Úgy! és épen ezelőtt az esti hűvös leve
gőt okozá, hogy társaságunkban nem mulathat. Oh 
férfiak, férfiak! méltán kérdezhetném Ebolival: ,Tud
ja-e a’ szív, mi bántja a’ fejet

Gróf. (félre) Kiállhatlau teremtés!
Grófné. ’S én sem hallom további mentségét. Fér

jem megfogja engedni, hogy őt mint valódi lovago
mat, szolgálatomra kénvszerítsem.

L uiza . Meg fogja engedni?  ezen kifejezés milly 
iszonyú vétek önméltóságunk ellen. Nem mi vagyunk- 
e született úrnéi a’ férfiaknak és kér-c az úrné hol 
parancsolhat?

Jaackson. Főkép’ ha parancsa olly édes és szelíd
mint maga az urne. (Luiza kezet megcsókolja.)

G r ó f  (félre.) Ördögfiu, most ennek is udvarol már. 
Angolhon bizonyosan müutazást tön Siciliába, hogy 
lakosai egyszerre olly melegvérüek lettek. (A’ grófhéhoz.) 
A’ lovagidők, édesem! nálunk csak a’ vőlegényi idők 
és a’ magyar férjnek nincs úrnéja, ha rabnő gyanánt 
nem is vezeti a’ vásárra.

Jaackson. Gróf úr, ez ezélzás nemzetemre!
Gróf. Ha lord úr elérti, nem kell bizonyítanom.
Jaackson. De a’ ezélzás finom ta lan  —
G róf. Szavaimat nem tudom udvarias bókolatra 

szoktatni.
Lniza. Csitt, urak! tisztes dámák’ jelenlétükben
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illetlenek a’ szóviták. A’ nemzetek’ gyengeségeit föl
fedezni hálátlan munka, és nem dicséretes, gúnynyal 
szólani azokról, kiknek sok jóval is adósaik vagyunk. 
— Azonban, gróf úr, lovagszolgálata mára nem tar- 
tand sokáig, mert a’ grófné nem sok szerelmes ne
gyedet tölthet Kegyeddel, ha az estvélynél későn 
nem akar megjelenni.

G ró f, Estvélynél?
Grófné. Igen; elnökékhez vagyunkLuizával és a’ 

lóid úrral hivatalosak.
Luiza. Sajnáljuk, hogy a’ grófnak erős főfájása 

miatt honn’ kell maradnia.
Gróf. Ha jól emlékezem, az elnök még tegnap 

reggel falusi jószágára rándula.
Luiza. Annál jobb. Leányai víg társalkodónék, ’s 

nincs is ott szükség az öreg lépkóros elnökre, hol a’ 
fiatal nép mulatni akar.

Gróf. Sem a’ komor férjre, kit illyes alkalommal 
zugba dobunk, mint haszontalan bútort, ha a' fele
ség kicziczoinázza szíve’ kamaráját ’s az idegen ven
dégeket elfogadni készül.

Luiza. A’ terem’ ajtajánál vidámság és életkedv 
fognak őrt állaui és illy arczokat, mint a’ grófé, 
tüstént vissza utasítani, ha iunepélyesebben meg nem 
jelentek.

Gróf. A’ vissza utasítástól nem tartok, miután 
jelenlétemmel nem alkalmatlankodom; egyébiránt re
ményiem, hogy feleségem sem veend részt olly mu
latságban , hol férje —

Luiza . Mért nem? Ti férfiak napokig vagytok el 
feleségtek nélkül, mért ne tudna a’ feleség is nél
kületek pár órát elenyelegni.

G ró f  Ha kérni is fogok, hal más parancsolni 
szokott?

Grófné. Kedvedért kész leszek —
Luiza. (hirtelen közbe vág) Megállj! — Parancsolni? 

még egyszer ezen szót és a’ gróf halál’ gyermeke. — 
A’ férfiak nekünk parancsolni! hahaha ! Tudja-e a’ 
gróf Aesop’ meséjét a’ békáról, melly felfútta magát 
és elpukkadt? — Kegyedet a’ honmaradáetól senki 
sem tiltja el főfájásával, de azért azt nem kívánhatja 
Kegyed, hogy felesége betegápolója legyen ezen p ar  
forpe  főfájásnak.

Gróf. Oh-itt aT grófnénak teljes akaratja van — 
Jaackson. Mint a’ rabnak libériában.

Lmza. Kinek csak fogalma van elmúlt szabadsá
gáról.

Gróf. A’ jó feleség akaratja mássalhangzó legyen, 
mellyet magánhangzója nélkül ne lehessen kimon
dani.

Luiza. Es a férj a magánhangzó? milly önszerc- 
tet ismét, pároséivá önhatalommal! Hallja gróf ur! 
ez igen önkényes hasonlítás; mellvre nagy kedvem 
volna hosszan válaszolni, ha az időből nem félnék 
kifogyni. — De lásson elébb hozzá gróf úr, hogy fő
fájása elmúljon ; a‘ leczke még jönni fog, valamint a’ 
tetteiről szoros számadási kérés.

Gróf. Magamnak szoklam azokról mindig szá
molni.

Luiza . Az önbíró igen könnyen megveszteget
hető.

Gróf. Ha világosan lát is ?
Luiza. Sokszor elvakít az arany-és gyanú - fény. 

— Most mennem kell. Adieu, gróf! még egyszer sze
rencsés kijózanodást főfájásának; és legkisebb ellen
vetéseket sem nejének, azt szorosan kikötöm. Elmúlt 
szerelmünkre kérem semmi ellenvetéseket, inellyek 
az estvélyt illetik eluökéknél. Szép volt azon idő, 
midőn gróf urat is imádóim serege közölt láthatóin; 
szerelmem és imádóim ellebbentek; de fel fog támad
ni ismét sírjából annyi imádóim’ szerelme közül, egye
dül a’ grófé, ’s borzasztó rémkép gyanánt keresztül 
süvölteni álmatlan éjein, ha most makacsul elleu me
ri szegezni magát kérésemnek. En akkor köuyörüeu 
fogok nevetni, de a’ gróf szíve meg fog szakadni, 
mert kiállhatlan kín: szeretni és nem szerettetni!

G ró f  (félre) Átkozott fecsegő, ennek ugyan a’ ter
mészet nem hiába adá torkába av nyelvet.

Luiza. Ezt jó gondolóra vegye Kegyed! (félre a’ 
grífnéhoz) Szerepedből ki ne essél, mert így mindent 
elrontunk. — A’ viszoulátásig kedvesem, eluökékuél. 
Lord ur, nyújtsa balját.

Jaackson. («.’ gráfhoz) Holnap elutazok; ha a gióf 
Hiedelmet sértőknek gondolná néhány észrevételeimet, 
lord Jaackson mindig kész azokért elégtételt adui.— 
Nagyságtok azon figyelmetlenséget, mellyel eddig 
elég elfogultan viseltettem magyar dámák iránt, egé
szen kiírták nézeteimből ’s örömmel viszem hideg ha
zámba annyi szép órák’ boldog emlékét. (Lui*áuak bal
já t  nyújtja ’a miuilkettea el.) „t,
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Negyedik Jelenés.
G róf, Grofne.

Gróf. Angoltűz, mellynél csirkét sem lehet becsü
letesen megsütni. A7 férjet képes volna párviadalban 
megölni ’s feleségét hévmérő gyanánt elvinni hideg és 
ködös országába Füstöltessen a7 grófné, mért az an
gol levegő fojtósau hat mellemre.

Grófné. Férjem nagy méltatlanságot követ el a7 
lord-on, kit jobban kell megismerni, hogy jeles tu
lajdonit —

G ró f  Oh! én igen jól ismerem, mondhatom untig  
ismerem sok jeles tulajdonival együtt: lovagol mint 
By. on, tánczol mint Perrot, énekel mint Rubini és — 
kü lfö ld i!  A’ külföldi név dámáinknál varázspálcza 
kezökben, mellyel kincset keresnek és semmit sem 
találnak.

Grófné. Beszédje olly kiválasztott és módossága 
olly finom és könnyű.

G ró f  ízetlen hízelgéseket finom módosságnak ne
veznek az asszonyok.

Grófné. ’S hogy nekem hódol, azt grófocskám 
nem találja-e természetesnek ? Az asszony! szépség7, 
hatalma mond a7 lord, lelketlen állatokat is különös 
kecsesei ruház fel, 7s a7 legdurvább nemzetet is kény
szeríti titkos bájainak hódolni.

Gróf. ’S a’ férj mint pompaló húzza a’ győzelmi 
hintót, mellyen felesége kegyet osztogat az egész 
világnak.

Grófné. Ezt a’ lord nem mondá ; de más sok szé
pet, mellyet mi asszonyok mint férfi-hódolat7 tartozó 
adóját mindig szívesen elfogadunk.

Gróf. Ha az asszony feleség  is ?
Grófné. A’ feleség  is mindig elárulja az asszonyt.
G r ó f  Volt idő, hol Fánni máskép7 hangolta szavait.
Grófné. Oh igen, a7 leáuyidők! (paródiazva) Hol vagy 

te első szerelmem7 boldog kora, midőn ártatlan liba- 
kint futottam be hegyet, völgyet ’s virágokat koszo
rúba kötve repülő hollóhajamba tűztem.

G róf. És ezen libácska —
Grófné. Most egy királyné, mond az angol, ki 

minden szívtől hódolatot kíván —
Gróf. És férjét megkoronázza —
Grófné. Rozsakoronával, édesem —
Gróf. Mellynek tövisei megsértik az arezot.

1
Grófné. E lég , gróf u r! Kegyed nem fog gúnybe

szédet tartani hatalmamra, és száműzni ezen csúnya 
redőket homlokáról. Hiszen úgy néz ki mint Othello.
(homlokát illeti) El velük. —  A7 férj , gróf u r ! kinek 
szép felesége vau —

Gróf. Gombtűt könnyebben őrizhet, mint őt.
Grófné. De irigyelhető is állása midőn látja a7 tar

ka ’piperőcz- sereget felesége körül szállongni ’s a7 
dámákat elpukkadni boszúságból. — Azonban határ
talan bizodalom is kiváutatik a7 férjben —

Gróf. Azaz: elég balgaság , nyngottan nézni a’ 
szállongást!

Grófné. Mért nem? a’ szép asszony legnagyobb 
dicsérete a7 férj7 ízlésének —

Gróf. De legveszedelmesebb egyszer’smind.
Grófné. És nyugottnuh  kell lennie akkor is, ha 

feleségét más karjaiban is látná, ’s mint határtalan 
hitűnek , csalszínnek vélni az egészt.

Gróf. Valóban? egy csalszínnek hivék életemben, 
a’ grófné’ erényének, és bolygótűz utáu mentem ; a7 
mi pedig ezen csalszínt illeti, bár jó keresztény va
gyok, el nem hihetem, miután illy vak hit csak a7 
nem szép asszonyoknál jó.

Grófné. ’S épen a7 házasság nem tűri a’ folvilá- 
gosodást.

G ró f  Mert többnyire vak és néma tagokat fogad 
föl , mint bizonyos egyesületek önpárthíyeit.

Grófné. Vagy azt kívánja a7 gróf, hogy kedvet
len szeszélyét őrizzem napestig, igazságtalan szem- 
revetéseit tűrjem, mellyben a’ férfiak olly leleménye
sek , és csak akkor pillantsak ki a7 világba , ha ke
mény parancsnokomnak tetszik kivezetni engem vas
kalitkámból ’s mint csuda-állatot pénzért mutogatni 
a’ nézőknek?

Gróf. Ez tán legtanácsolhatóbb volna, ha mi vas
türelmet kíván, vaskalitkába záratnék.

G rófné, A’ hasonlítás sántikál megfordítva lenne 
használható.

Gróf. Oh az asszonynak fogalma sincs azon világ
ról, mellynek élnie kellene. Azon nyalka sereget, 
melly agyon akarja magát lőni ha a7 szabó nem a7 
legújabb divat szérint szabta öltönyét; azon hold 
és csillaghősöket, kik körűldongják az asszonyi erény7 
nyílt kelyhét és a ’ fő j’ nyugalmát aláássák; véli az 
asszony világának.
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Grófné. Egy dáma’ világa a t , mellyben é l, a’ 
nélkül hogy kérdezné, mellynek el: ’s bünhödjek-e, 
ha nem kedvetlenül hallom azon szégségeket és édes
ségeket, mellyeket férjemtől hallani egészen elszok
tam már: valóban nem volnék asszony, ha füleimet 
előttük csukva tartanám.

Gróf. Egy mintára vannak ők mind alkotva! Fi
nom udvarlóknak nevezik azon félembereket, kik
nek fejük üres, mint szivük, és egész érdemük egy 
leizzadt hangzatkában áll ; szívdátnájok’ legyező
jét zsebükben őrzik, Whistet játszanak, Schiller*

tideáljait szavaljak ’s mindenkor bohóczot tesznek ma- 
gokbóL

Grófné. Az igaz, ha férjem leczkézését kezdi, nem 
tud belőle kivergődni. Sajnálva értesítem, hogy végig 
nem hallgathatom, miután öltözködni sietek a’ mai 
estvélyhez.

Gróf. Tehát csakugyan nélkülem akar a’ grófné 
ott megjelenni.

Grófné. Ki tiltja el Kegyedet az ott megjelenhe- 
téstől?

Gróf. Akaratom, melly á’ grófnénak útmutatóul 
szolgálhatna.

Grófné. Lehet-e most már viszalmzni szavunkat, 
ha nevetség’ tárgyává —

Gróf. A’ feleség nem nevetséges, ha férje vezér
letére bízza njagát: azonban nem fogom gátolni, úgy 
cselekedni, mint a’ grófné legillőbbnek gondolja.

Grófné Ez igen dicséretes szándéka Kegyednek 
és csókot érdemel, mit hazajöttömig elhalasztók, (órá

já ra  néz.) Istenem, alig két negyed órai idő, ’s hol van 
dáma a’ világon, ki két negyed óra alatt tökélesen 
elkészüljön öltözetével!

Gróf A’ grófné megjobbíthatlan.
Grófné. Hiszen nem vagyok férfi —
Gróf. (nyomosán.) A’ lord más emléket is fog vinni 

hazájába ezen estvélyből: — egy férjnek eltemetett él
te’ szerencséjét.

Grófné. (Kifelejtve mayát, érzelmeitől elragadtatva.) Nem, 6— 
des Kár»lyom! —

Gróf. Fánni! ez leányidődnek szép hangja volt, 
bár az időt is varázsolná vissza.

Grófné, (azonban magához tcr , előbbi pajkouággal.) L e g y e n

nyúgott, teljesen nyúgott grófocskám. Az elet sze
rencsén sok kemény göröngyök feküsznek e's a’ lord

nak nem lesz türelme elhengerítni azokat. Adieu, mon 
mari!

Gróf. A’ szép álom ismét elmúlt.— (Megfogja a‘ gróf

né kezét.) Fánni! soknak máskép’ kell lenni házamnál. 
A’ világ balga és előítéletes, de orrára lehet ütni mint 
a’ rósz gyermeknek, hogy elhallgasson. Nem ollyan 
lelkünk’ belső szava, melly ha egyszer kicsapong az 
Hiedelem fogalmain, gyúlasztóbb és vakmerőbb leszen, 
’s csak az erény némúl el benne örökre; érti-e a’ 
grófné ? ö r ö k r e !  (el.)

[Folytaiása következik.]

V A L A M I
AZ ELSŐ EMBERI TÁRSASÁGRÓL 

MOZKS IRATI UTÁN.

S C H I L L E R T Ő L .

I.
Az ember átmenete a' szabadságra és emberiségre.

(  Foly ta tás . )

Tegyük föl tehát, hogy a’ gondviselés e’ lépcsőn 
megállopodik , úgy az ember minden állat közt a’ leg
boldogabb és leglelkidúsabb — de soha a’ természet
ösztön gyámsága alól ki nem lép, és tetlei soha sza
badok ’s igy erkölcsiek nem lettenek volna, és eolm 
az állatság határán túl nem emelkedők. Buja nyuga
lomban örök gyermekséget élt volna, és azon kör, 
mellyben mozoghat vala, a1 lehető legkisebb, vágyról 
éldeletre, éldeletről nyugalomra, nyugalomból ismét' 
vágyrai átmenet.

De az ember egészen másra volt teremtve, és az 
erő, melly benne rejtezett, egész más boldogságra hí
va fel őt. Mit érette csecsemőkorban a’ természet tett, 
tegye most önmagáért azt, mihelyt nagykorú lön , ön
maga legyen boldogságának teremtője, ’s az, mennyi
ben részt vészén, határozza el boldogsága lépcsőjét. 
És az ártatlanság állapotát, mit elveszite, elméje ál
tal tanulja fölkeresni, és mint szabad okos lény tér
jen vissza oda, honnan mint növény és ösztön te
remtménye kiindult vala; a’ tudatlanság és szolgaság 
édenéből, ha bár késő századok múlva is, az ismé
ret és szabadság édfenébe vija ki magát, ollyanbat. i., 
hol keblében az erkölcsi törvényeknek olly hajthatat- 
lanul'engedelmeskednek, miként a’ kezdetben az Ősz-
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tönnek szolgált vala, miként a’ növéuyek ’s állatok 
meg szolgálnak.

Mi vala hát elkerülhetetlen ? Minek kelle történnie, 
hogy a’ távoli czélhoz közelíthessen ? Mihelyt csak 
megvizsgálá elméje első erejét, ápoló karaiból elta- 
szitá öt a'természet, vagy igazabban mondva, önma
g a , hajtatva ingertől, mit inig maga sem ismért és 
tudatlanul, e’ perezben milly nagyot teeud, önmaga 
szakitá el magát a’ vezető fonaltól, és mig gyönge el
mével, az ösztöntől távolból kísértetve, az élet vad 
játékába veté magát, és az erkölcsi szabadság veszé
lyes utára lépe föl. Ha tehát édenben az isten azon 
hangját, melly neki megtiltá az isméret fáját, ösztö
nének azon hangjává változtatjuk át, melly öt e’ fától 
visszavonó, úgy azon isteni parancs ellen gondolt en
gedetlenség nem egyéb mint — ösztönétőli megbuká- 
sa — tehát önállásának első nyilatkozása, elméjének 
első merészlete, erkölcsi létének első kezdete.

Az embernek ösztöntőli ezen megbukása, melly u- 
gyan az erkölcsi roszat a’ teremtésbe hozá, csak hogy 
ott az erkölcsi jót lehetővé tegj-e, kétségkívül az em
beri történetben a’ legszerencsésb a’ legnagyobb ese
mény; c’ percztől szániláltatik szabadsága, és itt té
tetett erkölesiségére az első alapkő. Tökéletesen iga
za van a’ népszónoknak, ha ezen eseményt az első 
•mher megbukásáuak tekinti, és a’ hol csak lehet, 
hasznos erkölcsi Ieczkét von ki belőle; de a’ bölcs
nek sincs kevésbé igaza, nagyban az emberi termé
szetnek tökélyrei fontos lépésben szerencsét kívánni.

Az elsőnek igaza van , azt megbukásnak nevezni — 
mert az ember ártatlan teremtményből ártalmas, a’ 
természet tökélyes tanítványából tökéletlen ^erkölcsi 
lény, boldog eszközből boldogtalan művész leve.

Igaza van a’ bölcsnek, azt az emberiség’ óriáslé
pésének nevezni, mert az ember ezáltal a’ természet
ösztön rabszolgájából szabadon tevő teremtmény, moz- 
gonyból erkölcsi lény leve, és e’ lépéssel felhága azon 
lépcsőre, melly több századok múltával őt önuralko
dásra vezérli. Most hosszabb leve az ú t, mellyen él
delet után járnia kelle. A’ kezdetben csak kezét kelle 
kinyujtuia hogy a’ vágyra azonnal kielégítés követ
kezzék. De most már a’vágy ’s kielégétés közzé gon
dot, szorgalmat ’s fáradságot kelle vegyitnie. A’ bé
ke közte ’s az álatok közt feli őn függesztve. A’ szük
ség őket moot veteraényci ellen kénszerité, és elméje

által magának bátorságot, e's erő fellebbséget, mit a’ 
természet tőle megtagadott, kelle mesterségesen ki
vívnia; és ellenei ellen, fegyvert találni, és erős lak
kal kelle álmát biztossá tenni.

De már itt kipótlá a' természet lelki örömben azt, 
mit tőle növényéldeletben elvett vala. Az öntermesz
tette növény meglepé őt ízességével, mit eddig nein 
tanulhatott ismerni, az álom őt fárrasztó munka után 
önépitette fedél alatt édesben szólta meg, mint éde- 
nének tunya nyugalmában. A’ tigrissel! harezban, 
melly őt megtámadó, örvende a’ magában felfedezett 
tagerőnek és fortélynak, és minden átgázolt veszély 
után, önmagának halálkodhaték élte ajándékáért.

Most már az édenre nézve igen nemes volt, és ön
magát nem ismeré, ha a’ szükség szorultságában és a’ 
gondok terhe alatt oda visszakivánkozék. Egy belső 
nyugtalan ösztön, az öntehetőség felébredt ösztöne, 
üldözé őt nem sokára henye boldogságában, ’s meg- 
utáltatá vele az örömöket, miket nem ő teremte ma
gának. Az édent pusztasággá változtatta volna á t, és 
aztán a’ pusztaságot édenné teszi vala.

De szerencse az emberi nemre, hogy nem vala ve- 
szedelmesb ellene legyőzendő, mint a’szántóföld lom»* 
hasága, vad állatok vadsága, és a’ vészes természet. 
A’ szükség nyomó őt, szenvedélyek ébredének föl, 
és felfegyverkezék öt nem sokára társai ellen.

Emberrel keile vinialéteiéért, hosszú, vétekkeltel- 
jes, még eddig be nem végzett harezot, de csak 
ezen harezban mivelheti ki elméjét és erkölcsiségét.

( Folytatjuk.')

T Á N C Z .
A’ P E S T I TÖKV, NYHALLGATÓK’ TÁNCZM ULATs Ag A.

( T arta t ék a’ városi lánczterembenJan. 1 í  én 1837 .)

A’ ju ristabá l prózai nyelvünkből pesti magyar 
leánykáink’ bájos nyelvére által téve — a3 farsang’ 
Adonisa. „Nincs szó, mellyel ennek kellemeit leir- 
hatni, nincs bál, mellyben olly fölségesen, olly iga
zán szivbül mulathatni, mint a’ juristabál;“ ez kö
zönségesen a’ testim onialis , mellyet pesti magyar 
szépeink ezen deli, módos és nyájas tánczos-Adonis- 
nak, vagy Adonis-tánczosnak évrűl évre adni szok
tak. Egy szép hölgy’ ajakárul jött méltánylás, vagy.
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biztatás varázs erővel bir mindenkor a’ férfiakra; ’s 
illy  kedvező testimonialis ennyi szép ajakiul mikint 
ne ösztönözne egy tűzvérü ifjút a’ maga’ mindinkáb- 
bi kitüntetésére? Apolló szakálltalan állába fogadok, 
hogyha nekem csak ennyi szép ajak adná a’ bizo
nyítványt dalaimért, olly dalokat leendnék képes írni, 
de olly dalokat, olly szépeket, olly fölségeseket,mint 
egy — juristakeringö; felül haladnám magam maga
mat; mint ez idei jurislabál felülhaladta önmagát, az 
az mikint szebb vala, mint minden eddigi jurista- 
bálok.

Két ezer ember ! ’s ezek közt legalább is három — 
négyszáz leány! ’s mind ezek olly kecsesek! olly 
gyönyörűk! hogy az ember tiz aunyi szemmel sem 
győzhette volna ezen sok szépségen magát elégültté 
nézni. A’ legbájosabb virágkert nem lehet szebb, te
nyészete’ legfakadóbb korában, mint a’ tánczterem 
tegnap volt. — A’ legkikeresettebb virágok — Pest
nek szép leánykáji — ábrázolák bájos vegyületben 
e’ szemgyönyörködtető kert’ gyengéd, finom iiveg- 
ház-virdgait; különbözők val ának ezektűi az ama
zokhoz kellemre, illatra, bájra egészen hasonlók u- 
gyan de szinte élénkebb ’s mintegy anyagiabb sza
bad e'g a la tti  virágok, a’ vidékrüljött kisasszony- 
kák. Körülöttök pedig a’ díszes iljúságot nem vala- 
melly herepillangó-csoportnak, hanem inkább nyájas 
méheknck lehete tartani, melly az istennek e’ szép 
virágait nemcsak körüllebegni, hanem tekintetükből 
gyönyört és lelkikéjt is szívni, ’s nekik azt viszont 
adni képesek. Végre e’ szinvegyes csoportozatot egy 
ibolya - liliom - szegfű - emlény- ’s rózsagirland — 
a’ terem’ márványfalai hoszanía elterülő pamlagpa- 
dokon festőileg letelepedett hölgy-koszorú — foglalá 
körűi.

De ezen virágok szebbek valának mint a’ legtün- 
déribb kert’ virágai, mert élet mosolyga arczaikról, 
meleg érzelem festődék csillagszemeikben, ’s eperaj
kaik bájos hangot adának; a’ legbájosabbat, mellyen 
magyarjhallhatt— a’ szépeupövdülő magyar szót —nő- 
ajakról. ’S midőn ezen bájos teremtmények ífiúságok’ 
díszében, mosolygók mint az élet, könnyüdek, mint 
a’ zephir, elbájolt tánczosaik’ karjain a’ hanga’ szív
derítő zenéje mellett, lenge tündérekkint ellebegtek 
— ellebegtek mondám, mert a’ takaros, piczi láb

alig látszék újhegyével is érinteni a’ földet, —akkor 
oh akkor a’ világnak minden embergyülölőjit szeret
tem volna magam mellé, gyűjteni, ’s e’ gyönyörű lé
nyeket nekik megmutatni ’ ’s életemet egy bogácsra 
teszem föl, hogy megszünendettek embergyülölők len
ni. Szerettem volna magam mellé állítani minden mo
gorva moralistát, ’s megkérdeni tőle , mi van tehát 
kárhozatose’ tánczszorgalomban ? Szerettem volna oda 
vinni a’ farao-asztal' sápadt, lelketlen alakjait ’s meg
mutatni nekik, mennyire szegények az ő vigalma
ik , azon vigalmak, mellyekbül a’—nő hibázik.

Megkezdeték a’ mulatság nyolcz, díszes, egyforma 
magyar ruhába öltözött részvényes által komoly to- 
borzóval ’s egy reá következett fris magyarral; ugyan 
ezek kezdék meg szünóra után is a’ tánczsort; mind 
most mind előszer zajos tapssal fogadtatva ’s méltá- 
nyoltatva. Mind egyik magyar után hat-hat keringő 
valakitűzve, de a’ vigalomnak neki gyűlt, tüzvérű 
táuczosok, tudván és érezvén , hogy ennyi kincset 
talán soha sem gyűjthetnek megint össze, még szám
felettieket is huzatának, olly annyira, hogy csaknem 
az egész társaság szinte reggeli hat óráig mulatott.

Általában igen díszére válik a’ miveit ifid joghall
gatóknak, hogy illy válogatott szép közönséget tu- 
dáuak össze-gyüjteui zagyva lakosaink közül; úgy
szinte azon udvarilag-megelőző nyájasságuk, mellyel

&vendégeik , de főleg vendégnéik iránt viselíetének. 
Honnét van az , sokszor jőve már köztünk szóba, 
hogy a’ jurista és juratus a’ legujjabb időben az il- 
ledelmet, finomságot és szilárdságot már csak fe
lette ritkán sérti meg, holott ezelőtt e’ két név csak
nem ,Attila ostorának* tekinteték. En bármilly ha- 
roquenak (furának) tessék első pillanatra, meg nem 
válhatok azon hiedelemtül, hogy a’ joghallgatók’ er
kölcseiben ezen szembetűnő finomulát, a’ juriatabá- 
lok ha nem egészen is, de tetemesen segítek ̂ előhozni.

Milly egészen más azon ifiú, ki üres órajit díszes, 
miveit asszonyi körben tölti, attól, ki a' kártyaasztal
nál, billiárduál vagy borkanta mellett kénytelen tár
sas életet keresni! Mondjatok a’ mit akartok a’ nők- 
rül, vonjatok le róluk mindent, azt az egyet el nem 
tagadhatjátok tőlük, hogy berniünket emberiebi ékké 
tesznek

G arat.
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H m - 'S DIVATLAP.

PESTI HÍREK.
J.) Az új év egyre hideg és fagyos. A’ Duna felületén 

már csoportosan láthatni jégpillékeí ’s ha igy tart, nem 
sokára jég hidat nyerünk. — Az alkalmatlan újévi kö
szöntésektől ismét megválté magát közönségünk nagy ré
sze. — A’ legújabb újság azonban városunkban az ez új 
évre Lenhardt pesti rézmetsző által készült magyar al* 
irású biliétek; mellyek közt igen dicséretes gondolat vala 
a’ Pesten épült „magyar színház“ fénymázolt papiroson, 
aranyos, fekete festék nyomatú, de színezett alakban is 
illy aláírással:

„ I tt  kicsiben látliadd a' mi Pesten nagyban is áll már ;
A’ hévén óhajtott nemzeti s/.inpalotát.

Vedd szívesen képét ’s a1 mit én n e k e d ,  azt n e k i  óhajtsd : 
Hosszú pálvádat ne nehezítse, vihar.“

A* többiek hasonló csínnal ’s szorgalommal készültek; ’s 
kellemes versecskékkel kínálkoznak. íme tehát szépeink
nek egyszer valahára már magyar büfétekkel is kedves
kedhetünk, *s a’ magyar szív’ titkos, gyengéd óhajtásai 
magyar jegyek által szól az ismét magyar szívhez. Vaj
ha ezen szépkezdet minél forróbb pártolást nyerjen ho
ni mindkét rendbeli ifjúságunktól; — mert bármi cse
kélységnek tessék is elsó pillanatra ezen kicsiben való 
nemzetiskedés, még is egy lépést itt is előbbre tet
tünk, ’s a’ haladásban egy lépés is szép. — Mint hall
juk ezen dicséretes gondolatnak Bauer Ferencz ur, a’ 
Trattne;-Károlyi nyomtató intézet ügy viselője, vala létre 
hozója.

2 ) A’ nemzeti Casino’ teremében több Részesek tegnap 
fényes bált adtak

3. ) A’ /zé/válosztói hőtel haszonbérlője Hauer tire’ far
sangon hét társas-bált adand. Az elsőt ma (15d.) azután 
19., 22., 26. és 29kén, február hónapban pedig 2d. és 5d.

4. ) A’ pesti és budai hangászati egyesület’ szabályai 
szerint intézett elsó egyesületi tánczmulatság szerdán, 
jánuar’ 18kán a’ pesti városi táncz-tei emben fog tartatni.

Ezen tánczmulátságnak a’ szabályokban kimondott czél- 
ja az lévén, hogy a’ kitűnő javalattal fogadott hangásza
ti intézet’ fentartására szolgáló jövedelem szaporittassék, 
az intézet mindm tagjai ’s egyéb baráti és pártolói a’ 
részvétre ezennel illendően fölszólittalnak.

A’ fizető tagoknak egy nerökre írt belépti jegy 1 peng. 
for. szolgáltaik ki.

A’ családi jegyek’ tulajdonosai három , az ő és öveik’ 
nevére írt belépti jegyért 2 for. 30 kr. fizetnek pengőb.

Az intézet’ egyéb baráti’ és pártolói, kik a’ tánczmu- 
latságban részt venni kívánnak , méltoztassanak az 1 for. 
20 kiért peng. p. kezűkhez jutandó belépti jegy’ meg
szerzése végett, valamellyik tagot megszólítani.

Belépti jegyeket mindennap’ reggel lOtől 12ig, délután 
3tól az egyesület’ iró szobájában (váczi - utcza, Nádor 
czimű fogadó, elsó emelet, üdik szám) válthatni.

Mások nevére írt jegygyei belepni akarók semmi föltét 
alatt be nem bocsáttatnak.

DIVATKÉP.
A’ jövő divatlaphoz járulnod.

Mai számunkhoz három eredeti magyardallal, 
kedveskedünk.

F I G Y E L M E Z T E T É S .
A’ „Rajzolatokra folyvást előfizethetni, díja helyben, új világ-utczában Dr. Reisinger-házbau 554d 

sz. a., 4 frt. p., postán küldve 5 pengő forint. Évnegyedre csak helyben fele ára.
Hogy pedig a’ Haza láthassa, milly buzgón iparkodunk divatujságunkat szellemileg emelni, ’s annak 

több oldaluságot adni, szerencsénk, van jelenthetni, hogy a’ Haza’ lelkesebb irói közül dolgozó társakul 
nyertük e’ betűrend szerint következőket:

liW.fi- Etérczhavi, Földi, Frankenburg, Goal, Garay, 
EEazucha, Katona Amtal, Fajos,
JEfagy Ignácz, J¥eg, Szabó Művid, Szigligeti Eduard,
T o t h  F o r i n c z ,  T e s z é r i  (kinek sajtó alá készülő munkáiból legközelebb többeket köz- 
lendüuk/) #  #. ,f

Uj előfizetőinknek hat  finom rézmetszetü képpel a1 nemzeti-képtárból ingyen szolgálandunk, ’s jövő 
hónapban, midőn uj Pártfogóink’ számát sommásan tudhatandjuk, azonnal el fogjuk küldözni.

M 0 3 1 A T IK  LAND EKEK’ BETŰIVEL.
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J a n u á r 9 1 9 l i “

Megjeleli e’ divatujság 
hetenkint 2szer, esztendő 
alatt legalább 64 képpel. 
Helyben félévi dija 4 fr., 
egész évi 8 fi-. Postán 5 fr. 
é» 10 fr. pengő.

A.’

T Á R S A S  ELET
ÉS

»IV A IY IM ÍÍ liÓ li.

6 ^  s z á m *

Klíí'ze íbetni helyben a’
kiadónál uj - világ ntczá- 
br,n l l e i s i n g e r  iáiban 
5ö4ik szám alatt- Pesten 
kívül pedig minden cs. k. 
posta-hivatalnál.

H a r m a d i k ,  é v 9 A’ (license^ fény subára 
Lengjen a’ Matjyarhazára. IS lső  fe ie .

AZ ELSŐ ÁPRILIS.
V Í G J Á T É K .

( Folytatás.)

Ötödik Jelenés.
Grófné, később Betti.

Grófné, (a’ gróf után néz) Szegény Károlyom! való
ban jó hogy elmentél, különben fölvett szerepemet 
elfelejtvén Luiza szégyent vallott volna tanítványá
val. — Milly balga önkinzás a’ szerelemféltés! kiírt- 
hatlan hydrafő a’ szívben és keserű csöpp a’ szere
lem-élet’ nectarbillikomában. — Luizának igaza van: 
a’ büntetés szükséges; sőt férjem’ mindinkább növe
kedő daczosságánál fogva elkerülhetetlen is. — (csenget)

B e tti.  (jön) Nagyságos asszony.
Grófné. Elvégeztél-e mindent kivánatom szerint?
B etti. Mint nagysád parancsold.
Grófné. Férjem hová indúlt?
B etti. A’ vadas-kert felé lovagolt, rosszabb kedv

vel, mint eddig szoktuk látni. Lovászának meghagyd, 
hogy más paripával tüstént kövesse ®t.

Grófné. A’ szegény állatoknak lesz mit szenved
niük. (félre) Valamin hell haragjokat tölteni a’ férfi
aknak, ’s igen gyakran az ártatlan bűnhődik. (Bettihez) 

Azonban annál jobb ha későbbre szándékozik vissza
jönni. Te gondoskodni fogsz, hogy hívatlan vendé
gek által ne báborgattassunk.

B etti. Azt bizza rám nagysád!
Grófné. Most menj, ’s ha a’ lord úr jelt ád , a’ 

hátulsó lépcsőkön vezesd őt fel szobáimba.
Betti. (H)

Hatodik Jelenés.
G réfné, később Luiza,

Grófné. (™«w) Bár hamar átesnék crisisén a’ beteg, 
és reményt nyújtana orvosának gyógyulásra.

1837.

Luiza, (jön) Nem de megelőztem ígéretemet sebes 
jöttömmel?

Gróf/ié. Olly hamar nem vártalak.
Luiza. Hol férjed ?
Grófné. Bettitől baliám hogy kilovagolt.
Luiza. Miután két tuczat szemrehányásokat kelle 

még tőle szenvedned.
Grófné. Elég sajnos, hogy ezek már olly közön

ségesek kezdenek lenni előttem, hogy utóbb hozzá- 
jok is szokhatnék. — Azonban csipősségei ma szí
vesebbek és sértései udvariasbak, sőt utósó szavai 
még képlegesek is voltak.

Luiza. Háháhá! — A’ legprosaicusabb ember a’ 
világon képekben beszél. Mit nem tesz a’ szerelem
féltés?

Grófné. Megvallom, hogy pillantatig habozva ál
lottam —

Luiza. És tökéletesen lerontottam volna, mit asz- 
szonyi fortélynak olly szépen kigondolva fölépített. 
Nem, Fánni! hálátlan dolog marad ugyan mindig és 
többnyire elkésünk, ha f é r f i t  akarunk megjobbítani; 
de jó keresztényi kötelességünk az átolkodott hitü- 
eken is gyakorolni térítői buzgalmunkat»

Grófné. ’S ha eljött volna elnökékhez.
Luiza . Az okos tábornagy utósó emberig védi a’ 

csatamezőt. Különben is a’ madivatu estvelvek nem 
olly költségesek, hogy azok’ tartásával áldozatot kí
vántam volna barátnéimtól.

Grófné. Tán az is könnyíteni segíti tervünk kivi
telét ; miután erőtetett kaczér viseletem, melly össze
esküvésünk szerint ma kitunőbb volt mint máskor, 
férjemnek nagyobb gyanút adhat hívségemben kétkedni.

Luiza. Leggouoszabb esetben a’ császármetszést 
kell használni.

Grófné. Szobaleáuyom a’ szükségesekről már érte
sítve van.
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Luiza. Jó; — cselszövényes szobaleáuy nélkül 
igen keveset ér a’ vígjáték.

Grófné. Félek, hogy a’ vígjátékból ezomorujáték 
leszen.

Luiza. Attól semmit se tarts ! — Az igazi szomo- 
rujátékok nálunk igen ritkák; ’« olly mai szabásuak- 
tól, mellyek az egésséges hallású nézőt szünteleui 
nevetésre fakasztják nincs mit félnünk.

Grófné. Ha roszűl üt ki a’ tréfa , mindennek 
te lész oka.

Luiza. Isten’ nevében! — Azonban önművem’ tö
kélyéről meggyőződve reméllem, hogy mindnyájan 
tapsolni fogunk.

Grófné. Sötétedni kezd. Jöjj szobáimba. Betti tu- 
dósítand bennüuket, ha közös ellenségünk, daczos 
férjem, mutatkozik.

Luiza. Ki bizonyosan hosszú orral fog a’ csatame
zőről megtérni. — Valóban szánandók a’ férfiak ! Ha
tártalan önszeretetök mellett még is olly csekély bi- 
zodalmuak magok iránt, hogy feleségük szivét egye
dül bírhatni tehetetleneknek vélik magokat. (Karöltve
el jobra a’ gróíné’ szobáiba mindketten.)

Hetedik Jelenes.
Betti. (két égő gyertyával jön be a’ középajtón, és az asztalra teszi.)

Feszülten várom végét a’ történendőknek. Kiváncsi 
ugyan nem vagyok, de szeretném tudni az egész ter
vet, melly urném’ agyában forog ’s mellynél én moz- 
gonymüves gyanánt szolgálok. Egyébiránt a’ moz- 
gonymüves’ tisztje nem olly csekély érdekű mai időnk
ben : ismerek egy nemzeti színházat, hová később 
grőfném’ közbenjárásával átvitethetném magamat, ha 
ügyességemről itten kedvező próbát tudok felmutatni. 
— Tehát nékem kell a’ gróffal eleve daczolnom ? me
rész válalat! kitéve lenni a’ feldühült férj’ első bo- 
szúja’ kitörésének. De úgy van az közönségesen min
den csatánál: a’ közlegényeknek előre kell menni a’ 
tűzbe, és a’ nagyok aratják a’ borostyánt

üyolczadik Jelenés. *
Antal, Betti.

Atltal. (Betti' liáta mögé lopódzik ’s ennek szemeit befödi) Ki UZ ?

Betti. A’ szemtelenség inas képében.
Álltul, (levonja Betti’ szemeiről kezeit) Sót inkább'. ki bá-

zasuló lábon áll, a1 leányoktól nem vádoltatik szem
telenségről.

B e tti . Házasuló lábon? Sok szerencsét a’ mátká
nak. Szabad-e nevét tudni?

Antal. Mi előtt megangolosodott, Borbála volt, 
most B etti.

B e tti, (bókoi) Valóban nagy megkülönböztetés ’s 
minden érdemem fölötti! Azonban szám’ íze még 
eddig igen finnyás, hogy sem az üres diót feltörve 
héjával tudna beelégedni.

Antal. A’ leányok’ szájíze, míg húszon alól van
nak , mind olly finnyás, de —

B etti. Elengedem a’ további következtetést: hosz- 
szu okoskodás nem jó hangzik inasajkon. — A’ nagy
ságos grófné eluökékhez készül az estvélybe és sen
kit sem akar elfogadni. Antal visszajöttömig itt fog 
maradni és gondoskodni arról, hogy a’ grófné paran
csa pontosan teljesüljön.

A ntal. Es ha a’ gróf ur —
B etti. Az sétalovaglása után már nehezen fog

ja honn találni urnémat. Egyébiránt ő sem bocsájta- 
tik be,

Antal. Még is szeretném kérdezni, ha —
B etti. A’ felelettel adósává leszek; ’s csak arra fi

gyelmeztetem Antalt, hogy mindent tudni akarni nyug
hatatlan vért csinál, ’s jó szobáleány’ első kötelessé
ge a’ hallgatás. (el a' kö/.épajtón.)

A ntal, (masa) A’ hallgatás és egy szobáleány! Ez 
valóban ollyas mi, miről philo sop hiúnk — nem is ál
modhat. Titoknak még is kell itt lappangani, miután 
egész nap látom vigyázva és alattomosan körül-cso- 
szogni a’ házat, mint macska a’ forró kását. — Arany 
lakattal van bizonyosan szája becsukva; különben el 
nem gondolhatom, miként tudna asszony, kivált szo~ 
báleány olly sokáig hallgatni.

Xiilenczedik Jelené».
Báró Halma!, Antal.

Halmai. (&’ nélkül hogy Antalt é*/.revenné) Ezt nevezhetem 
mulatságnak comme il faut! — Milly isteni asszony 
’s milly hozzám simuló, mint szilfához a’ repkény! 
Férje igazi golyhó, ki meg nem érdemli, hogy ezen 
kincset feleségének nevezheti. — Hahaha! nincs szebb 
mesterség a’ világon, mint szarv-esztergályosé._
(meglátja Antalt) A h! Antal, — hol a’ gróf?

Antal Egy negyeddel ezelőtt kilovagolt.
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Halmai. Ezen ördögidében? Hiszen egyszerre is
mét olly mogorva és fagjTos Ion az este; mint öreg- 
nénikéin’ szíve. — Jelents tehát be a’ grófnéual.

Antal, A’ nagyságos asszony nem fogad el senkit 
mert öltözetét elnökékhez rendezteti az estvélybe.

Halmai. Estvélybe ? ’s én arról semmit sem tud
tam. A’ gróf is hivatalos?

Antal. Nem gondolnám miután semmi parancsot 
sem vettem az iránt tőle.

Halmai. Úgy itt fogom bevárni. (leü l, azután Antalnak 

intve , hoify menjen.) KÖSZÖllÖm.
Antal, (félre) Ha ő akar őrt ülni nem bánom; leg

alább időt nyerek a’ finnyás szobalány után lesel
kedni. (el>

Tizedik Jelenés.
Halmai (maga.)

Te olly sok balgáktól annyira magasztalt házasság! 
Habkint véljük eltűnni nejünk’ karjaiban az időt, esz
tendőket egy perczbe varázsolunk, Gessner’ pászto- 
világát éldeljük, ’s ha megházasodtunk , két hónap 
múlva az igen is földié sült feleség-angyal’ mellett 
ásitozunk , és kilovaglunk, ha öltözetét rendelkezteti 
a’ nélkülünk megjelendő mulatságra. — Nem, Halmai! 
te olly hamar nem fogsz házasodni; el, virágról vi
rágra; a’ szép , fiatal és gazdag férfinak minden kely- 
hei fölnyilnak, ’s ha öregszünk még elég idő marad 
élettársné után látni, ki egyszersmind ápolónőnk is 
legyen: mert mig a’ világ áll, leányok is találkoznak, 
kik szívesen bújnak akármilly fejkötő alá, csak tisz- 
teségeseu történjék. Parázs-tűznck is van melege és 
az öreg-ember is használható mint régi aranyok, (fűikéi) 
A’ szép Fáuui öltözködik! — különös varázs fekszik 
az öltözködő dáma’ titkain. — Szép asszonyok sok
szor levetkeztetnek bennünket, mért ne nézhetnék 
mi őket, ha öltözködnek, (a/. ajtóhoz közelít) Ez ka
binetje — itt a’ kulcslyuk — de — mi kifogása van 
báró urnák? A’ leskelődés nem illik férfiakhoz? oh! 
bizonyosan nem én vagyok az első sem az utolsó, ki 
kulcslyukon ált nézelt szép asszonyok után. — De 
ha valaki meglepne? — És ha maga a’ gróf is jönne 
ott nincs mit féltenie, hol a’ házi barátnak csak ku
kucskálni szabad. (Átnéz a’ kulcslyukon) Mi az ördög! jól 
látok-e vagy szemeim kápráznak, a’ grófné egy fiatal 
tiszt’ karjaiba? — A’ sisakot fejéhez illegeti, —

kardbojtjaval játszik, — most — most megcsókolja 
(száját törüli le) Háh! milly édesen tud csókolni! — 

A’ fiúnak hidege lehet; mert bő lovag-köpönyegét még 
le nem veté. — Olly lassan beszélnek, hogy szót sem 
érthetek; — ismét csók! — Nem nézhetem nyugod
tan. (előjön) Ez tehát azon szemérmes, tiszta erkölcsű 
nő , ki azóta, midőn mondám, hogy úgy szeretném 
látni mint a’ medicei Venust, alig méltat néhány pil— 
lantatra? — Ez a’ finom velinpapiroson kiadott hosz- 
szu morál értekezés, mellynek vignettjén Momus he
lyett, egy fiatal katonatiszt őrkedik! — Szegény ba
rátom ! Téged rettenetesen megcsaltak! De föl aka
rom őket ijeszteni kéjekből és gúnykaczajjal nevetni
megszégyenülésöket. (Az ajtó felé ahar menni , e’ szempillan- 
tatban Betti jön be a’ középajtón.)

CFolytatása következik.)

V A L A M I
AZ ELSŐ EMBERI TÁRSASÁGRÓL 

MÓZES 1KATI UTÁN.

S C H I L L E R T Ő L .
( Folytatás.)

II.

H á z i  é l e t .

Az első gyermekek, kiket az emberek anyja szült 
szüleik felett igen fontos elsőséggel birának: embe
rek által neveltetének föl. Minden előlépés, miket 
emezeknek magoktól ’s igy sokkal lassabban, kelle 
tenuiök, gyermeküknek javokra volt és már kisded 
korukban , játszva és szülői szerelem szívességével 
szivárogtak át. Az első gyermekkel tehát, kit asz- 
szony szült, kezdődik a’ nagy eszköz hatékony lenni, 
hogy az eszközt, melly által az egész emberinem kép
zését kezdé’s folytatja, megkapja— t. i.: a’ traditiot 
vagy is a’ fogalmak közlését.

Mózes irata itt elhagy bennünket, és 50 ’s több 
évek időközét ugorja át, a’ két testvért mint megnöt- 
tet élőnkbe állítandó. De ezen időköz az emberi tör
ténetre igen fonto«, ’s ha az irat elhagy bennünket, 
az észnek kell betöltnic a’ hiányt.

Gyermek születése , táplálása, dajkálása és neve
lése szaporiták az első emberek ismeretit, tapaszta

ni
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latit es kötelességeit, miket szorgalmason fel kell jegy- 
zenünk.

Az első anya kétség kívül legszükeégesb anyai
tisztet ez állatoktól tanulá e l , miként a’ szükség ta- 
nitá őt a’ szülés segédcszközire. A’ gyermekrei gon
dalom számtalan apró kényelmekre figyelmeztető őt, 
mik még eddig előtte ismeretlenek voltak, és a' dol
gok számát, mcllyeknek hasznát tanulá Venni, meg- 
sokasitá, cs az anyai szerelem érzékdús vala ta
lálmányiban.

Mindeddig kettőjük közt csak egy társasági vi
szony , csak egy szerelemfaj volt ismeretes, mivel 
mindegyik a’ másikban, csak egy tárgyot láthata. 
Most tanultak ők ismerni új tárgygyal új szerelem
fajt, uj erkölcsi viszonynyal — szülői szerelmet. A’ 
szerelem ezen uj érzete sokkal tisztább fajú volt, mint 
az első, egészen haszon nélküli, minthogy amaz első 
csupa gyönyörre és a’ társolkodás kölcsönös szükségi- 
re volt alapítva.

Tehát ez uj tapasztalással már az erkölcsiség ma
gas!) fokára léptek föl — megnemesedének.

De a’ szülői szerelem, mellyben mind ketten gyer
mekökre nézve egyesültének, a’ viszonyban is, melly- 
beji egymás iránt eddig állottak, nem csekély válto
zást szült. A ’ gond, öröm, a’ gyöngéd részvét, mi
ben szerelmük kölcsönös tárgyára nézve összejötté
nek, új és szebb kötelékkel fűzé össze őket. Mind
egyik a’ másikban ez alkalommal nj, erkölcsileg szép 
vonásokat fedezett föl, és minden illy fölfedezés vi
szonyukat fmomitá ’s magasbitá. A' félj a’ nőben 
szereié az anyát, szeretett gyermekének anyját. A’ 
nő tiszteié ’s becsüld férjében az atyát, gyermekének 
táplálóját. Az egymás iránti puszta érzéki tetszés tisz
teletté magasult, az önhasznu nemi szerelemből a’ 
házasági szerelem szép tüneménye támadott.

Nem sokára ezen erkölcsi tapasztalások újakkal 
gazdagítalak. A’ gyermekek felnövőnek, és őket is 
egy gyöngéd kötelék fűzé össze. A’ gyermek leg- 
örömestebb tart gyermekkel, mert minden teremtmény 
leginkább mását szereti. A’ gyöngéd észrevehetetlen 
fonalon nőtt fel a’ testvéri szeretet. Uj tapasztalat a’ 
szülőkre nézve. Kivülök a’ társasélet és jóakarat ké
pét először látók, önérzetökre csak iíjudad tűkörben 
ismérbetéuck vissza.

Mind ketten addig, mig egyedül valónak, csak a’

jelen és múltba éltek, de most a’ távol is kezde' mu
tatni örömeit. A’ mint gjrermekeiket látók körültök 
felnőni, cs naponkint ezekben új tehetséget fejleni, 
felnyílt a ’ jövőre mosolygó nézetük, ha majd e’ gyer
mekek férfiakká cshozzájok hasonlókká leendnek, szi
vükben új érzelem a’ remény, támadott fel. Milly vég
telen birodalom nyílik az embernek a’ remény általi 
Ezelőtt minden gyönyört csak egyszer, csak a’ je
lenben izlelék — a’ várakozás által minden jövő öröm 
számtalan ismétléssel előre éreztetik.

’S midőn a’ gyermekek valóban felnövőnek, milly 
sokoldalúvá lön egyszerre az első emberi társaság! 
minden fogalom, miket velők köziének , minden lé
lekben különfélekép alakult, ’s most meglepé őket 
ujsaguk által. A’ gondolatok köröngése most élővé 
lön, ’s az erkölcsi érzet gyakorlatba hozatott és a’ 
gyakorlat által kifejtetett, a’ nyelv már bővebbé lön, 
már határozottabban szólott, ’s merészelt már fino
mabb érzelmeket is festeni. Ekkor már egészen el 
lön foglalva az ember figyelmével. Ekkor egy ve
széllyel több vala, hogy az állatok utánzására alja- 
sutnak el.

(Fotyt aljuk.)

TESZÉRI
„H 0 N I U T A Z Á S “

C Z IM V  K líZ I  KATÁBÓL, K Ö ZI.K SK K

I.

Kolosvár.

„Hogyan tetszik kegyednek ez a’ mi kis Erdélyünk, 
nevezetesen Kolosvár? Mit tart kegyed erről a’ mi 
szép és gazdag kis országunkról?“ — ezt kérdé tő
lem K** ur, midőn még csak kevés ideig lakóm Ko- 
losváron.

„Semmit sem mondhatok még — felelém neki — ; 
mert hogy méltságod kérdésére meggyőződésem sze
rint , ’s kielégitöleg felelhessek, több ideig kell még 
itt mulatnom, vagy időznöm. A’ városon kivül is meg 
kell fordulnom, még pedig minél többször, minél több 
helyen, minél huzamosabban; mivel kün, a’ városon 
kivül ismérhet meg csak valamelly utazó egy hazát 
vagy nemzetet, ’s nem ben a’ városban. Mondhatnám 
ugyan kegyednek, hegy: j ó l , meglehetősen s nem 
legjobban , sehogy sem tetszik ’s a’ t . , de kegyed
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ezzel nem lenne megelégedve , hanem azt kérdezné: 
m iér t?  m iért nem ? mi ok iu l?  már pedig méltsá- 
godnak ezen hihetőleg teendett m iért-jére, miokbnl- 
jára nem tudnék még most jól felelni, igazán válo- 
szolni; hanem ha szerencsém leend kegyedtől későb
ben p. o. fél vagy három negyed év múlva megkér- 
deztetui, akkor hiszem alaposabban felelhctendek.“

„Már az igaz, jól mondja kegyed, helyesen veszi 
észre — mond ő méltsága — ; több ideig kell az em
bernek egy helyen ülnie, hogy azt eléggé ismérhesse 
hogy okosan szólhasson róla.“

0 méltságának dolga volt egy helyen, mint állítá, 
s oda bement. De csak ürügy vala, mert ha ezeket 
vagy ezekhöz hasonlókat mondottam volna: Ah milly 
gyönyörű haza, milly gazdag ország ez, mennyi arauy- 
és sóbányája vagyon ’sa ‘ t ., bizonyosan egy hoszut 
sétáltunk volna együtt. Ha az ember egy helyen so
káig csak ü l , nem igen fogja a’ távolabbi dolgokat 
megismérui, gondolám. Kettőt véltem jó eleve az ol
vasókkal szükségképen tudatni, ha nem vagyok is még 
esztendeig Kolosváron : egyik a z , hogy a’ kolosvá- 
riak az „«/“ igét e1 helyett használják: „késik, mu
la t , id ő z;“ másik pedig az, hogy a’ f„méltságos“ 
czim igen is nagy divatban van, de nem is jelent 
olly sokat, mint Budapesten. Egy gubernialis conci- 
pista, egy Iyceumbeli professor, ’s a’ t. méltóságol- 
tatja magát; szóval a’ budapesti téns urak,  talán 
mindnyájan méltságosak volnának Kolosváron.

Ne sajnálja az olvasó most már azt képzelni, hogy 
én szinte esztendő óta ülök Kolosváron, midőn ezt 
irom, következőleg ő kérdező méltságának meg bír
nék felelni, de sohasem juta többé eszébe kérdezni, 
noha gyakran találkozám vele. Egyébiránt kinyitom 
isméretem tárának ajtaját, hogy az olvasó kérdezet- 
len is tudhasson meg tőlem némellyeket. Pontosan aka
rok mindent leírni, azért hiszem; hogy egy kissé 
száraz és unalmas leszek , de gyakorolják kegyetek 
béketürésüket, az életben sok haszná* fogják annak 
venni.

A' mint az utas Budapest felől jőve Kolosvárhoz ér, 
jobrul és balrul kunyhókat vészén észre az út mel
lett , végre asszonyokat és lányokat, — vagy hogy 
rövidebben szóljak némbereket — lát, kiknek elül há
tul ezifra szőrkötényük van, a’ miről tudhatni, hogy 
eláhnők. Ez nem legkedvesebb benyomást tesz olly

utasra , ki a honi fonákságokat gyakran forgalá el
méjében s meleg kebellel közelit a’ szomszéd honíi 
társak’ ölelésére. Ilát az annyira magasztalt hires Ko
losváron sincsenek magyarok ! igy sóhajt fel elsőbben, 
de csakhamar belebb érve a’ hídnál magyarokra ta
lál. A’ mi itt vissza ijesztő, nem maga a’ város, ha
nem a’ vele összeérő Monostor nevű falu.

Már most a’ hídon belül Kolosváron vagyunk. Itt 
is , mint egyéb várasokban, az ut középen visz, két 
felül házok vágynak, mellyek aprók, belebb pedig 
nagyobbak ; azaz utcza alakul, melly apró kalibákon 
kezdődik, "s ben a’ piaczon emeletes házakon vég
ződik.

Ha az utas gyalog megy a’ városba ’s piaczra, a 
belső monostor utcza végénél a’ piaczon balra tart
son, ’s azonnal éri a’ hires neves láboskúzat, hol az 
utczán leülvén a’ talán gyalogutazás közben elsza
kadt csizmáját levetve, tüstént megfoltozta thatja. Hogy 
pedig a’ járatlan utas a’ házat eine téveszsze, hasz
nosnak tartom biztosabb utasításul megemlíteni, hogy 
csak arra irányozzon, hol sok mindenféle eznrios, 
ronda, és mocskos embert ki ’s bejárni résziéit kün 
ácsorogni lát. — A’ látvány egy kissé undorító az 
igaz, de ez nem tesz semmit, mert már meg van szok
va. A’ ki nem igen erős ( erdelyiesen, erősen erőst 
kell mondaniJ idegzetű , és nem felette jól emésztő 
gyomra, soká ne késsék ott, vagy ha kénytelen, 
néha néha forduljon el, különben — nem állok jót, 
hogy... Milly dísztelen dolgok folynak belül c* lú- 
bosházban, nem tudom, mert benne sohasem valók, 
de azt gyanítom, hogy'. . . ;  ej semmit sem gyanítok; 
nem dicséretes dolog embertársunkról roszul gyana
kodni, hogy vagy egy, vagy más.

Ezt találtam első szemléletre Kolosváron legneve
zetesebbnek, hogy az utczán vagyis piaczon csizma
foltozó intézet is létez, azonban minden gyár ’s mű
hely nélkül; ehhöz hasonlót más várasokban nem 
láttam. — Másik a’ mi Kolosvárt nevezetessé te
szi, a’ liirérŐl ország szerte ismért Kolosvári káposz
ta. Ez ugyan nem tartoznék szorosan ide mivel most 
a’ piaczot akarom ’s kezdem leírni, de mivel az egyik 
nagy nevezetességet szükségkép és rendében meg 
kelle említenem, alig várom hogy a’ más’kat is mi
nél előbb elmondhassam. Miként foltozzák meg a 
csizmát, cfhallgatom. de már a’ másikat.
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rekesz közt is el kell mondanom. Magyar polgár
társaimnak nagy része csak akkor boldog, midőn 
kedve ’s ínye szerint teheti áldozatait a’ hasistennek, 
tehát felebaráti kötelességemnek ismérem boldogsá
guk módjára tehetségem szerint befolyással lenni.

£E’ hires káposztát — hä jól vagyok értesítve — 
ekképen készítik: Elővesz a’ szakács nagy uraknál, 
vagy szakácsnő kissebb ranguaknál, vagy pedig a’ 
gazdasszony ’s feleség a’ közép ’s alsó rendüeknél 
egy nagy fazakat, abba alul rak egy réteg szalon
nát , fölébe egy réteg káposztát , a’ fölé egy réteg 
marhahús szeleteket, aztán ismét káposztát, majd 
meg egy réteg fris sertés húst, erre megint káposz
tát , azon félül füstölt sertés húst, káposztát, meg- 
ismét szalonnát ’s a’ t . ; igy folytattatik a’ munka mig 
a’ fazak megtelik; akkor vizet rá nem öntve beföde- 
lik sőt betapasztatik, hogy majd gőze ki ne meneud- 
jen, ’s igy tüzhez tétetik; ’s megfővén berántva, tej
föllel és kaporral elkészítve egy rész kitáloltatván föl— 
adatik, a’ többi pedig egyéb napokra eltétetik , ’s 
négyszer-ötszer fólmelegítetik.)

Most ismét a’ piacz leírását folytatom, vagy is 
tulajdonképen elkezdem, és reméllem, hogy a’ jól ki 
éhezett és egésse'ges gyomru magyar ifjak megbo- 
csátandják fólebbi kitéresémet.

A’ piacz hoszudad, nem pedig tökélyes □  ü, mi
vel két oldala hoszabb, a’ másik kettő rövidebb. Egy 
ideig gondolkodtam, hogy mit írjak le legelőszer, ’s 
néhány lépést haladva emlékeztetve valék, hogy ter
mészetesen a’ kövezetei, mert ezen járja be az ember 
a’ piaczot. Erről, t. i. a’ kövezetről röviden csak an
nyit , hogy roszahb a’ budainál. A’ fő vagy is püs
pöki templom nem egészen a’ piacz közepén létez, 
hanem a’ lábosház közeli szomszédságában. Botrán- 
koztató e’ kettő egymás’ közelében. — — ! A’ tem
plomot néhány épület, ronda műhelyek, bódék, pálin
ka sátorok, ’s más minden csín nélküli kunyhók kö- 
rítik ; Valóban bámulni lehet!

Több Ízben, ’s majd egynek majd másnak említőin, 
hogy a’ templom körülti ronda kunyhókat le kellene 
rontatni, ne disztelenítenék a’ különben valósággal 
szép piaczot ’s a’ pompás egyházat; de mindenkor 
ezt kapám feleletül, hogy: „nem lehet, mert a’ tem
plom körüli épületekből, a’ boltbér a’ templom’ 
fentartására szolgál.“ Hogy ezen sátorokat és kuny

hókat innét le nem ronthatni, annyira meg van az 
emberekben öröködve , hogy engem szinte sajnáltak 
valahányszor szóba hozám, szánakoztak együgyüsé- 
gemen hogy annak lehetlenségét át nem láthatára.

,,Az nem lehet, az lehetetlen mert az nem megy 
mond egyszer a’ többek közt S** u r , egy kissé már 
meg is haragudva rám, hogy a’ dolgot sokszor meg-» 
pendítem —; én már többször szóba hoztam volt azt 
a’ maga helyén, de nem pártoltanak; én csak azt 
mondom, hogy nem lehet, mert lehetetlen. De hon- 
nét is jőue be az a’ kilencz tiz ezer forint évenkint 
a’ templom számára, ha ezen épületek itt lerontat- 
nának ?“

„Más kútfőt mutatna ki a’ város — felelőm — hon- 
nét az bejöhetne. Egyébiránt ha semmi fuudusa nem 
volna is a’ templomnak, a’ hívek érdekében van, azt 
erszényökbül kijávítatui, csinosbítatni.“

„Az itt nálunk nem lehet — közbeszól ő — hogy 
a’ város más kútfőt mutasson a’ leroutandott épüle
tek’ jövedelmei helyett, mert itt négy különböző, de 
egyenlő jogú vallási felekezet létez, ezt úgy hiszem 
tudja kegyed. Ha már az egyiknek, teszem a’ katho- 
lika egyháznak jövedelmeül egy bizonyos kútfőt nyit
na a’ város, a’ másik, harmadik és negyedik vallási 
felekezet is azt kívánná , a’ mi pedig a’ varóstul ki 
nem telnék.“

„Kérem kegyedet édes S** ur, — mondám neki — 
hát a’ város’ lakóit olly Ízlés nélkülieknek tartja? 
Kolosvár’ lakóit, azt a’ szép nemesi és polgári kö
zönséget nem szabad csak egy durva és miveletlen 
néptömeguek néznünk. Európában, Bécset kivevőn, 
nincs egy város is , hol annyi gróf és báró laknék 
együtt mint Kolosváron ; ’s illy szép közönséget az
zal vádolni hogy illy csekélységet sem tudna eszkö
zölni , vétek leendene. En még nem régen lakom itt 
kegyetek között, de még is azt merem állítani, hogy 
a’ csinosodásban és mivelődésben haladtak már a’ 
Kolosváriak annyira, hogy csupa szépítési és izlési 
tekintetből, vagy egyedül szellemi haszonbul ez ál
dozatot szívesen megteszik. — A’ piacz mind a’ négy 
felekezetű vallásbelieké, mind a' négy felekezetűnek 
kell szeretnie, ha szép és csinos piacza van; tehát 
szívesen föláldoz mind a’ négy vallásbeli bizonyos ne
gativus hasznot a’ csinosításra. Milly gyönyörű len
ne, milly magosra dagadhatna minden kolosvári pol-
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gárnak és polgárnőnek kebele — vallási különbség 
nélkül — ha ezt mondhatná majd: „Csak nincs illyen 
piacz az országban, mint ez a’ mienk (némellyek, kik 
már Pesten is megfordultak, hozza fognák persze ten
ni: az egy uj piaczot kivevén, de még annak a’ kö
zepén sincs ám templom!) ; itt a’ piacznak négy szeg
letére üt össze a’város’ négy főutczája; milly szép ez 
ezt még sehol sem láttam.“ Aztán még csak egyet 
akarok kegyednek mondani; a’ piaczi templom nem 
is épen a’ római katholikusoké, mert oda mások is 
hemehetnek, valamint a’ farkas utczaiba. Mihelyt a’ 
piaczi templomban legjobb predikácziók fognak tar
tatni : azaz egész város’ temploma leend; mert már 
ma csak akkor telik meg valamelly templom, mikor 
szépen ’s jól prédikálnak benne.

„Hiszen én nem bánom — mond az én emberem — 
de nem hiszem; ismérem én jó formán a’ Kolosvá- 
riakat.“

„De én meg hiszem és reméllem.“
( Folytatása követhetik.')

mennyit emésztnek meg, úgy bátran 100,000,000 
fontra tehetjük a’ husemésztést.

3.) Magyarországon ezelőtt tíz ével a’ piócza má
zsája 5 ftól 10 váltó forintig, a’ cholera alatt lOOtól 
400ig , pengő pénzben adatott, mostan a’ két évi szá
razság miatt 1400 ftól 2000 pengő forintig adatik.

Legtöbb pioczát jelenleg Görögországból visznek 
Parisba.

4.) Kuba szigetén 134 czukorgyarmat volt, melly 
53 ,208  mázsa czukrot készite; 209 kávégyarmat, 
melly 49,105 mázsa kávét termeszte; 7 palikafőző 
ház; 1507 mezei gazdaság 52,651 darab szarvas 
marhával. Itt a’ czukorrali kereskedés igen gyara
podik.

EGYVELEG.

1.) Achmet Constantini basa, ([honnan nem rég 
a francziák az elemek és arabellenhad által vissza
verettek Algírba), minden franczia fejért 50 franc 
dijt ígért; ellenben Clauzel marschal minden mentett 
fejért 100-at. Egy arab e’ módon már nyolczszor 
nyerte el a’ jutalmat.

2.) Az egyiptomi basa, ki országában csak egye
dül kereskedik a’ gyapot és más termesztményekkel, 
ezen év november havában 15 milliónyi árúval töb
bet adott el. A’ legnevezetesb árúk gyapjú, gyolcs és 
riskása voltak. Egyébiránt Alexandriában olly nagy-' 
gyá nőtt a’ kereskedés, hogy szinte pezseg benne a’ 
a’ pénz, ’s feltehetjük, hogyjtiz év alatt tizszerte 
nagyobbodott.

3.) Veronában is jő ki egy almanach, mind tar
talmára mind metszvényeire nézve igen dicséretes. 
Az igen helyes gondolat, hogy a’ várost ’s tarto
mányt illető tárgyak benne legelső czikkelyek. Ál
talában az olaszországi almanach literatura születé
sének néhány éve alatt igen nagy előhaladást tön. 
Az első almanach kiadatási gondolatjátmajlandi Curti 
Adel elmés költőnének köszönhetni.

STAITIKAI JEGYZETEK.
Az egyesült’ éjszakamerikai statusok városainak 

népessége következő: New-York 269 ,673; Phila
delphia 200,000; Baltimor 92,000 ; Boston 76,602; 
Charlestown 34,500 lelket foglal magában. New-York 
népességének szaporodása igen bámulatos 1790ben 
33,131 lelket számlált; 18Ö0. 60 ,489; 1800. 
60,489; 1810. 96,373; 1820. 123,706; 1825 
167,059; 1830. 203 ,000; 1836ban a’ felebbi 
269,673.

Párisban a’ vágómarhák lS35ki száma következő: 
72,452 ökör 47,093,800 fontot nyomva; 16,458 
tehén 7,819,550 font., 75,095 bornyu 9,619,550 
fonttal, és 369,349 ürü 15,428,665 fonttal, kö
vetkezőleg összesen 79,961,355 font , ha ide nem 
számítjuk azon temérdek húst, mellyet a’ vidéki hen
tesek hordanak be a’ városba, ’s mellyet 500,000 
fontra vehetünk; tehát a’ husemésztés Párisban 
1835ben 80,461,355 fontuyi. Ha pedig ide számít
juk a’ napszámosok és kézművesek vasárnap ’s ün
nepeken a’ számos bor és serházakban csapszékekben
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H ilt- 'S DIVATLAP.

HONI HÍR.
Gyöngyöt, Jan. 12én :

A’ caslnoi csinos teremben tartatott az első tánczmulat- 
ság. Ez vala tudtunkra több év óta Gyöngyösön a’ nyil- 
vdnyos bálok Iegszebbike; a’ casino részvényessel’; a’ mi- 
velt ifjak’ , ős szépnem’ nagy része diszesite' a zt, minden 
feszesség nélkül A’szomszéd vidékbeliek is számosán gyü
lekeztek össze. A’ terem nemzeti színekkel volt kiékesit- 
v e , a’ miveit társasági szabályok ’s a’ szép tánczrend 
megtartása kellemesen lepett meg — ’s ime előttünk e’ 
Darányi példa , hogy egyesülve mit nem lehet tenni. A’ 
nemzetiről sem feledkeze el a’ hangászkár ’s nem is han
goztak le hiába, mert ketten kellemetesen, egy harma
dik pedig mesterileg járták el a’ nemzetit tánczot. A’ sar
kantyúval megjelent tánczosokhoz kérésünk — egyedül az, 
hogy tekintvén a’ szépnem’ szép ’s drága ruháit ’s érzé
keny lábacskáit, — másszor a’ sarkantyút felejtsék oda 
haza ; czipő , harizsnya, pantallón czélarányos bál öltö
zet, ’s a’ szív mind ezek mellett is nemzetien doboghat.

PESTI HÍREK.
1.) Nemes Pest vármegye szinészeti küldöttsége részé

ről köztudomásra bocsáttatik: hogy a’ hatvani kapun kí
vül épülő magyar színház folyó esztendei augustus íjén 
okvetetlen, vagyha az idő kedvezend, még előbb is kifog 
nyittatni, melly utóbb érintett körülmény ugyan ez úton 
köz hírré lesz téve. Felszólíttatnak ez okbul mind azok, 
kik ezen színház’ igazgatását felválalni kívánják : hogy 
magokat folyó évi április 2ig mind az e’ végre kitűzött 
concursus határnapjáig, a’ tisztelt vármegye második 
Alispányánál mint a’ küldöttség’ elnökénél akár személye
sen jelenteni, akár bérmentes leveleikben nyilatkozásaikat 
közleni ne terheltessenek. A’ feltételek, mellyeknek egyik 
főpontját a’ válalkozónak az Intézet’ fentartásaért kezes
kedő ’s hitelesen bebizonyítandó értéki-állapotja teszi, az 
alulirt Jegyzőnél akármikor megtekinthetők. — Költ Pes
ten január’ 17kén 1837. Nyáry Pál mk., minta’ színészi 
küldöttség jegyzője.

2.j Színészink a’ pesti színpadon, január’ 13kán „Bor
gia Lucretiát44 adák szép számú közönség előtt, melly kü
lönösen Káatorné ’s Megyeri játékát zajos méltánylással 
íogadá.

A”, pesti műárusok előtt,, egy pár nap óta élénk to-

S z e r k e s z t i

longást okoz a* Veszprémben felakasztott haramia’ Mii- 
fait Ferencznek e’ napokban életnagyságban kőre metszet 
’s veszprémi képiró Bucher Ferencz által rajzolt képe.— 
A’ festő hivatalunkban is megfordulván , előmutatá ez ú- 
tonálló rablónak színes föstetü képét; e’ haramia 28évil 
volt, közép termetű, gömbölü de hosszudad képű, bar
kónélküli kisded bajuszszal. Öltözete, melly a’ kőmetszé- 
sen színezetét nem látatja, föstésben igen szembeszökő 
volt : magas kalap , mintegy tenyérnyi széles de fölköri— 
tett karammal fekete bársonycsúcsos szegélyzettel: széles 
fekete, ezüstös körű, ’s két oldalt kifüggő aranyczafran- 
gos szalaggal; hajfonati, két vállára nyúlok, szinte sza
lagosak; fekete selyem bokorra kötött nyakravalója, veres 
selyemmel hímzett báránybőr mellény; kurta ködmön si- 
norra finom bárányprémmel; övgyanánt egy igen szép rab
lóit sál, mellé két csattanós pisztoly dugva; széles patyo
lat gatya, szálai czifrán kivarrva; jobjában egy kétcsö
vű csattanós puska ’s a’ vállán nyugvó szűr baloldalához 
egy lenyúló csákány tűzve. Szűre fejér ’s körösded igen 
kitűnő veresposztó szegélyzetü.

E’ haramia tekintete vadságnélküli, vallomása szerint 
sohasem gyilkolt ’s másod rendű főnök volt Sobri hara
mia csapatjából. Az alispán engedőimével, megegyezett 
lemásoltatásában, de csak úgy, ha a’ képiró jól eltalálja, 
különben jogot tarta rá, hogy képét elszagathassa. — Meg 
vala ugyan elégedve képmásával, de úgy mondá, hogy 
ő annál egy kis tűkörüveg alatt sokkal szebbet bírt, ’s 
ez Zöld Marczi, Beeskereki ’s Palatinszki képmása volt, 
melly azonban betegsége ideje alatt elveszett. Utósó óráit 
valódi bűnbánatban tölté ; két lánykája maradt özvegyé
vel, ki bűnpályájában részes nem vala.

DIVATOK.
A’ prémek nő ’s férfi öltözeteken igen divatosak; külö

nös kedvességü a’ nyust.
Atlacz vagy nehéz szövetbül készült ruhák, könnyű vi

rágú vagy atlaczcsíku gáz puffákkal (bouillones) ékitetnek. 
A’ hurokra vont röpkék is (volánt) főkép selyem ruhákon 
ékítmény ül szolgálnak.

DIVATKÉP.
3. sz. Párisi divat: selyem ruha; csipke fej kötő ; se

lyem kalap tollak ’s virágokkal ékítve.

Munkácsy.

NYOIVIATIK LÄNDERER’ BETŰIVEL
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H a r m a d i k  eV A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a’ Magyarhazára. Első féle.

M A G Á N Y .

Záit völgy’ szelíd leánya,
Köszöntlek, szent magány!

Békás öledbe vedd-föl 
Kit sorsa* 5 vésze hány .

Te bölcs magába térés ’
’S eszmélet’ lakhelye,

Hová nem ér hiú vágy 
’S indulatok ’ szele .

A' nagyvilág’ Szörényit 
Benned megátkozom,

Ernyőd alatt ledőlök
S nemesbet szomjazom .

’S ha elmerülve édes 
Ábrándok ’ árjain:

Szelíd dal ébred a’ szív’
’S a’ hárfa húrjain .

Ha égre nyújtom e’ kart 
’S szememben köny remeg:

Nem int felém kaczagva 
A’ gyáva néptömeg .

Lelkem szabad merészen 
Röpülhet szárnj ain ,

Túl szálra, szebb világba 
Ez élet ’ jármain .

Tóth Lőkincz.

AZ ELSŐ ÁPRILIS.
VÍ GJ ÁT É K.

( Folytatás.)

Tizenegyedik Jelenés.
B e tti , báró Halmai.

Halmai. Épen kiyántan ! Csókot vesztettem el, tán 
rózsa-ajakidon meglelem. (megakarja csókolni.)

B etti. Illy alaut a’ nagyságos csók nem szokott 
tevélyegni,

Halmai. Mért nem? Férfi-csók nem ismer aristo- 
cratiát, ’s egy szép leány, ha mindjárt szobaleámj is 
mindig érdemes a rra , hogy ajakáu bárói csók fel
akadjon.

B etti. Milly ritka ember-méltánylás egy nagyurbau!
Halmai. Oh itt a’ nagy-ur’ véleménye inasáéval 

tökéletesen megegyez.
B etti. ’S mi balgák I nem tudjuk ezeu kegyet vi- 

szon-méltánylani.
Halmai. Szohaleány-vonakodás ! Erkölcs szalma

födél alatt; uektek mindent kell méltánylani tudni.
(ismét megtakarja csókolni.)

B etti. Segítségért kiáltok —
Halmai. Ne nevettesd ki magad segítség - kiáltá

soddal, gőgös gyöngytyúkom; jól ismerem ezen phra- 
sis kiejtését. A’ leányoknál annyit tesz: ,az isten
ért vigyázzon Kegyed, hogy meg ne lássanak ben
nünket,4 — az asszonyoknál: ,legyen bátrabb Kegyed.4

B etti. Báró urnák tapasztalása —
Halmai. Porszemecske csak csalárdságtok’ nagy 

iskolájából.
B e tti.  Megenged nagysád, hogy urnémhoz —
Halmai. Ah jó! hogy eszembe hozád; mindketten 

oda indulhatunk.
B e tti .  Nem mondotta-e Antal, hogy öltözködik?
Halmai. Igen, emlékezem.

C?)1837.
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B elli. És senkii, kivált férfi látogatásokat el nem 
fogadhat.

Halmai. A' grófné igen hamar megváltoztatta pa
rancsát.

B elli. Megváltoztatta?
H alm ai.  ’S mint gondolom, szobaleány segedelem 

nélkül kis időig még ellehet, miután már olly személyről 
szorgoskodott, melly ügyesen tud körűle munkálódni 
's kivált a’ fejékesitésben különös gyorsasággal bir.

B etti, (félre) Ta» csak  nem tud mindent. (A’ báróhoz) 

A’ báró urat nem értem.
Halmai. Mindjárt érthetőbb leszek, (sebesen) Asz- 

szonyodnál fiatal katona van.
B etti. (iyen megi'Ukü/.öttnek látszik) Miként gondolja ezt?
Halmái. Miként gondolom ? (nevetve) Hiszen nem 

mondok rejtett-szavat, mellyet mint némelly újságét 
senki sem fejthet meg, ha azt mondom, hogy uniód
nál fiatal katonatiszt vagyon, ki legszebb sikerrel 
vitézkedik azon mezőn, melly soha sem olly veszedel- 
sem mint a’ csatamező.

B etti. Ezen sértő gyanú —
Halmai. Fényes valóságon épült, kedveském! — 

Most egyszer dicső gyümölcsöket hozott kíváncsisá
gom : ezen kulcslyukon át meggyőződtem az asszonyi 
erényről, melly szépen haugzik , mint morál a’ szín
padon , és olly keveset is ér, mint ez.

B etti. Báró ur elfelejti azon tiszteletet, mellyel 
egy dáma iránt tartozik.

Halmai. Páli tiszte le t az asszonyoknál azon tö- 
kepenz, mellytöl ők mint uzsorások igen nagy ka
matot követelnek.

Betti, (félre) 0 mindent tud, most a’ grófnőt kell 
minél előbb tudósítanom. («’ báróhoz.) Vannak esetek, 
hol minden világos látásunk mellett is csalódhatunk 
és nem akarom báró urat emlékeztetni, milly kedvet
len következéseket#—

Halmai. Szülne, ha rosszul láttam" volna ? Oh 
nem ! Szemeim minden divat ellen igen jól látnak, ’s 
azt is tudom bizonyosan, hagy az adonisz ott urnéd’ 
szobájában kegyelt szerető , mert olly nyájasan csak 
kegyelt szeretővel bánnak az asszonyok, ’s olly tü
zes ostromló csak katona tiszt lehet.

B etti. Az Hiedelem és helyheztetésem tiltanak to
vábbi ellenmondásoktól; a’ báró ur megfogja enged
ni, hogy (aVOZZam. (menni alcar)

Halmai. Nem, nem, titoknokné úgy nem fogad
tunk ! Mig tudvágyom nincs egészen kielégítve, ad
dig lépést sem távozol innen, ha éjszaka is kellene 
őrt állanom melletted. — (/.»ebébe nyúl) Azonban segit- 
ni fogok, hogy vallomásod könnyebben megessék. 
(i>én/.ta.i neki) Az illy arauy tolvajkulcs fölnyííja-e titkos 
lakatocskádat?

B etti, (térdbókkal) Nagysádnak igen finom életmód
ja és világismerete van..(félre) Mit tegyek? — Meg- 
inoiuljam-e neki azt, mit a’ grófnak kellene megmon
danom? — Úgy vélem most már mindegy; igy a’ gróf 
ettől tud meg mindent ’s én legalább első haragját 
szerencsésen kikerültem.

Halmai. Meggondolja magát! — A’ fehérszemélyek 
mindig akkor gondolják meg magokat, midőn már el 
vannak határozva. No ’s, leányka! sokáig várjak-e 
még feleletre ?

B etti. Valljon hűségemet urném iránt —
Halmai. Hagyj békét hűségeddel. A’ szobaleány

nál urnéja’ minden gálánt titkának arany földnek kell 
lennie; ’s árulóné sem vagy, miután kényszerítetel 
csak azt bebizonyítani, mit én láttam, és tudok már.

B etti. Nagysád’ olly szép rábeszélésére csakugyan 
teljesítenem kell kívánságát.

Halmai. Végre tehát megtérítém — (sebesen) Kato
natiszt-e, mi neve? honnan jött, hol ismerkedett meg? 
hol lakik ? sokáig tart-e viszonya a’ grófnéhoz ?

B etti. Igen sok kérdés egyszerre , mellyre ez rö
vid válaszom : hogy azon katonatiszt nevét még ed
dig nem halottam, de annyi bizonyos, hogy mint ifjú
sági barátja urnámnak, ennek nagy kedveltje is. — 
Idegen szóejtése nem magyar születésűnek gyanítat- 
j a ; a’ grófné szobájába pedig én vezettem föl a’ há- 
tulsó lépcsőkön. — Ez minden mit tudok; igen kérem 
nagyságodat, el ne áruljon.

Halmai. Semmitől se tarts; a’ boldog párt magam 
akarom most meglepni.

B etti. Nem tanácsolnám, mert a’ tisztnek kardja 
és két pisztolya —

Halmai. Átkozott legényke; nem veszi tréfának 
a’ dolgot. ’S én éltemet egy asszonyért ugyan nem 
koczkáztatom; mindazáltal igen szeretném megtudat
ni valahogy a’ grófnéval, hogy tiltott kalandjának 
tanúja voltam.

B etti. Ez könnyen megtörténhet
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Halmai. Mikép ? csinos babám! ki vele —
B etti. Nagysád bőkezűsége’ jelei által annyira le

kötelezett, hogy minden további ajándék nélkül is —
(kezét a’ báró elébe Kart ja).

Halmai. (..da adja erszényét) Vedd egész erszényemet, 
csak szolgáltasd kezemhez őket.

B e tti . Nagysád itt csendesen fog maradni, ’s ha 
neszt hall a’ grófné’ szobáiban a’ kályha ellenzék 
mögé rejti magát. Uruém a’ tisztet ezen középajtónál 
fogja kibocsájtani; báró ur ezt be nem várja hanem 
hirtelen előlépvéu —

Halmai. Igen, a’ gondolat nem megvető; de a’ 
fatális kard , a’ pisztolyok —

B etti. Azokra nekem lesz gondom, hogy eldugjam 
a’ nélkül hogy hősünk észrevenné : mert ar szerelmes 
gyakran fejét is elveszti és. nem tudja, hol?

Halmai. Valóban, így legjobb lesz ; ’s fegyverte
len katonával csakugyan mindig szembe merek szál- 
laui. — Te drágakő vagy szobaleányi nemed között, 
*s erszényem mellett csókomat —

B etti. Halaszsza el azt nagysád a’ dolog’ szeren
csés kimeneteléig.

Tizenkcitcdfli M enés.
Antal , a/, előbbiek.

A nta l. A’ nagyságos úr épen most lovagol az 
udvarra. —

Halmai. Mondd, hogy ebben a’ szobában várok reá.
A nta l, (el.)

B etti. Istenem, a’ gróf! ez egész tervünket fel
dönti.

Halmai. Sőtt inkább segíti végrehajtani, most leg
alább ketten leszünk; ’s én a’ mellett hogy a’ grófné’ 
irántam mutatott gőgösségét megboszúlhatom, egy- 
szcr’smind előítéleteimet kinevető barátomat bizonyossá 
tehetem, hogy agglegény sorsa korántsem olly megve
tendő mint a’ fiatal férjé, kinek fején a’ hold’ első 
negyede csillámlik.

B etti. Még egyszer kérem nagyságodat, hogy el 
ne áruljon, (félre) Egy csapásra két madarat fogtam; 
oruém meg lessz elégedve, (el a grófné szobájába).

Halmai, («n«) Az asszony olly festeményhez ha
sonlít, mellyet a' nagy festő, az isten, féuymázzal kent 
be, hogy hibái annyira kitűnők ne legyenek; távol
ról megcsalják ugyan a’ leggyakorlottabb szemet is,

de minél jobban közelít hozzá a’ nmértő .annál inkább 
veszt becséből ,és utójára csak nyomorult férczművé 
válik. —

[V ege következik.')

A’ S Z E R E L E M  KÉ PEKBEN.
UÖLGTEKxNKK SZENTELVE.

I. K É P.

E l s ő  s z e r e l e m .

Vau az emberi, szívnek egy tüudérvilága, melly 
tűudérvilágban aranykorát éli a’ föld’ gyermeke ’s 
mellynek eltűntével, érző lelke5 ’s nemesen hevölő 
szivének olly boldogul álmodott képeit, soha többé 
semmi erő vissza íjem varázsolhatja. — Az emberi 
szívnek e? tűndérvilága az első szerelem.

A’ szív első szerelme tiszta, mintáz Isten’ bonil
lán ege ;, néma és szótlan, mint a’ csillagos éji csend.

Néma szerelemben rejtezik az örökkévalóság; ha 
szavakba olvadott szerelmed, örökkétartandónak hir
deted azt, mi szavaiddal elröpül! — Az igaz szere
lem első parancsának tarthatni:

„Szerelmed’ tiszta hevét ki ne beszéld.44
Csak egy boldogsága van az első szerelemnek, az 

igaznak, a’ napfénytisztának, a’ legédesbnck, és e’ 
boldogság csak addig tart, míg az édes hevében öm
lengő kebeltől e’ titkot a’ száj ki nem csalá — Sze
relmünk legszebb egében, a’ kedves’ szemeiben ol
vassuk, mit szive édes gyönyörrel rebeg hozzánk, de 
mit ez öröknek érzett kéj, romlékony szavakra bízni 
nem bátorkodik; — ’s a’ kedves szemeinek e’ va-. 
rázsédes egében, első szerelmünknek e’ második pa
rancsa olvasható :

„Megemlékezzél arról, hogy érzelmidet csak ne
kem szenteld.“

De tettekre vágyó hevében forrong az ifjukebel,— 
győzelmét akarja hallani azon ajkakról, mellyek a’hó
dított szív’ édes titkát rejtik; ’s midőn az isten’ tűn— 
dérremeke, az ártatlan hölgy, reszketeg hangon val- 
ja-ki keble szent hevét, diadalindulat ragadja-meg a’ 
nyugtalan ifjukebelt, melly első győzelmétől elcsábí
tott forrongásában majd diadalvágygyá. olvad! — 
Megszűnt az első szerelem varázsédes lenni; most 
a’ diadalmas ilju zsarnoka lesz. a’, meghódított szlv.-

e.-
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nek, ismételve , e's örökké ismételve óhajtja hallani 
győzelmét a’ leányajakról; csakhamar szűnni kezde
nek ez elejénte istenitő hangok egy ajakról szépen 
hangzók lenni, ’s hasztalan remegnek az angyali 
hölgy epedő szemeiben, az első szerelemnek e’ kér
lelő parancsai:

„Indulatidat és ingatagságodat féken tartsd, hogy 
hosszú szerelmü lehess e’ földön.“

„Idegen szerelmet ne ölj.“
„Ne orozz olly szivet, mellyetboldoggá nem tehetsz.“ 
„Hamis tanúságot ne szólj a’ te szerelmesed ellen.“ 
„Felebarátod szerelmesét ne kívánd.“
Minden parancs minden kérlelés hasztalan, az első 

szerelem némavarázsa szavakba olvadott, a’ meleg 
szavak csakhamar hidegülui kezdének ’s most a’ szív, 
sirkertje lön a’ szerelemnek, mellyből miután első szent 
heve, mint isteni szikra, egekbe szált, benne min
den szerelem , sírkereszt és emlék nélkül, sírba dől, 
soha többé az első szerelem édes örömeit vissza nem 
adandó! —

A ggfi.

TESZÉBI
„ H O N I  U T A Z Á S “

CZIM Ü K É Z IR A T Á B Ó L  K Ö Z L É S E K .

I

K o l o  s v á r .

( F o ly ta tá s . )

A' piaczot már látták az olvasók, hogy négy szcg- 
letü, hogy szinte a’ közepén van egy templom, mely- 
lyet ronda kunyhók vesznek körül; most már tekint
sük meg előbb a’ belvárost, aztán a1 külsőt.

A’ belvárost vastag kőfal köríti, mellyen több ka
pu vau: minta monostori, szénutczai, tordai, közép- 
utczai magyar utczai, és hidutczai. így be lévén 
körítve, kénytelenek vagyunk egy ideig mulatni, vagy 
időzni, vagy is erdélyieseu ülni. De az fo°- dolgot 
adni, hová ültessem az olvasókat addig, mig el
mondom a' belvárosi nevezetességeket. Egy osztály 
helyet foglalhat a’ casinobau, ha részvényes, vagy 
más valamikép vendég. Másik osztály bemehet a’ ti~ 
voltba, mellyre könuvü rátalálni a' szentegyház ut- 
czával szemközt, de még pontosabban, épen a’ her-

czeg istállója mellett. Egy harmadik osztály ülhet a’ 
már említett hires lábosházban, vagy körűié. Kávé
házak nincsenek, a’ kis korcsmákot nem ismerem 
fogadó pedig csupán egy létez a’ belvárosban , ebbe 
pedig kevés olvasó térhet be.

A’ mi a’ belvárosnak eleveutelen részét illeti, az 
nem igen fog bennünket késleltetni; mert a’ lyceu- 
mot, a’ reformátusok collegiumát, városi táncztere- 
met, guberniumot ’s a’ Morvát, Báufi, Jósika ma
gányos házokat kivevéu, csak igen apró egy emletü 
házacskákbul áll.Az utczák nevei szerencsétlenül vágy
nak választva, vagy a’ sors rendelé azt úgy; ugyan 
is, hogy azon utcza, mellyben az ájtatos szerzetbeli ba
rátok, a’ lyceum, a" gubernium, a’vármegveház, a’ játék
szín, a’ reformátusok’ collegiuma és fő-temploma, a’ re
formátus professorok lakásai, a'könyvuvomtató műhely 
léteznek, farkas utczának neveztessék, azt — kérem 
méltoztassauak kegyetek kolosváriak megengedni — 
egy kissé furcsának tartom. A’ mi most már a’ bel
városnak eleven részét, azaz lakosait, illeti azokat 
leírva egy kevéssel tovább késünk.

Itt is, mint egyéb városokban kétféle emberek lak
nak ; ollyauok t. i. kik sorsukkal meg nincsenek elé
gedve, és ollyauok, kik azzal meg vágynak elégedve. 
Én ugyan egy istenadta teremtést sem ismértem ez 
utósók közül de bizonyos ismerősöm , ki a’ lakósokat 
igen ismeré, azt bizonyitá, hogy vagyon csakugyan 
néhány példány. Az egész belvárosi népséget kü
lönbféle osztályakra lehet ugyan sorozni mit azonnal 
teljesitendek is, de két legáltaláuosább osztályt vet
tem észre, niellvet megállapítok mi előtt részletesebb 
osztályozáshoz fognék. Az egyik osztály a z , melly- 
nek van pénze ; a’ másik az, mellvnek nincs pénze , 
ezen utósók ismét alosztályokra osztathatnak ; vágy
nak ollyak aJ  kik magok okai, hogy nincs pénzük; 
áJ  ollyak, kik magok nem okai hogy pénzük nincs; 
b)  vágynak ollyak is, kik másokkal azt akarják el- 
hetetui hogy nekik van pénzük. — Mig a’ többi azaz 
valóságosabb osztályokat is elkészíthetem , kerem, 
vao-v kolosváriasou instálloin az olvasókat legyenek 
egy kis béketűréssel; rémé tie n , nem fog nagy mun
kába kerülni, miután a’ fő elosztás már megtörtént.

I. Himnemüek. Ezeknek sok faja van. l.Némellyek 
muzsikusok vagy haugászok , a' többiek nem hangá
szok. A’ haugászok aJ  fehérek; ú j  feketék vagy
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legalább barnák #). Azonban mind a’ két rendbeliek: 
jók, ezek kevesen; ß) nem jók, nagyobb szám

mal. 2. Sokan könyveket is olvasnak , még sokkal 
többen nem olvasnak. Az olvasók: a j  Fölvilágosod
tak, áJ  föl nem világosodottak. bJ Előitéletlenek, ! 
az)  előítéletesek, ezek száma rettenetes nagy; cg J  
figyelmesen okvasók, számuk parányi; d j  figyelmet
lenül olvasók, számuk meglehetős nagy. e j  Szüksé
gest olvasók, picziuy számuak. éJ Hasznosat ol
vasók , többecskéu; éJ  szükségtelent és hoszanta- 
laut olvasók száma sokkal nagyobb, mint hinné az 
ember, f j  ’s a’ t. 3. Mind az olvasók, mind pedig a’ 
nem olvasók együtt nősek vagy nötelenek. A’ nősek 
a j  kiknek törvényes szertartással elvett nőjük van. 
A’ nötelenek kik részint diákosok, részint nem; 
azok részint gubernialisták, részint nem; ’s a’ t.

II. Nőneműek Ezek a j  férjesek, á j  férjetlenek. 
A’ férjetlenek kétfélék; 1) hajadouok, 2) özvegyek. 
A’ hajadouok három részre oszolnak a) ollyak, kik 
flnkint mondanak le a’ férjhöz menésről, mondják, 
hogy ez nem épen hallatlan dolog, ’s hogy valóság
gal létez egy illy példány, ezen egy miatt nem is lett 
volna szükséges osztályozni; de föl akarom tenni a’ 
szép nemről, azaz a’ hajadon szép-nemről, hogy töb
ben is vágynak köztük illy nagy lelkitek, csak hogy 
dicséretes szerénységből tudomásunkra nem jött; b) 
ollyak, kiket akaratuk ellen hagyattak otthon, szá
muk középszerű; c} ollyak, kik önkiut nem is monda- j 
nak le a’ férjhözmeuésről, nem is hagyatnak otthon, í 
hanem amazoknak boszuságára bizonyosan férjhöz is j 
megynek. Legtöbb fáradságba kerül a’ hajadonokat 
jogoson osztályozni, de bátor vagyok reményleni, I 
hogy ő szégségök és szelidségök szokott kegygyei ; 
el nézik osztályozatomban talán történetidéit, azaz 
rájok nézve törtéuendett hiányt, ’s pontatlanságot. 
Egyet vagy kettőt még szükségesnek véltem az ősz- 
tályozathoz toldalékul adni. A' hajadouok még más 
tekintetben is osztályoztathatnak ; mert vágynak köz
tük néhányau kik a j  szépek, á j  kik szépeknek

*) Alig hiszem , hogy aránylatilag egy akármelly más 
városban annyi muzsikus legyen mint Kolosváron 
Minthogy hangász iskola én egyesület létez, majd 
minden ifjú, ha cs.»k körülményei engedik, muzsi
kát tanul; azon kívül a’ czigányok töméi dek szám
mal vágynak.

tartják magokat^ b j  kik nem tartják magokat szé
peknek ; egyet különösen magara is ismerek, ki a’ 
guberuiuiuhoz kérelmet adott be, hogy neki bizonyos 
évibér adatnék , mivel ijesztő rútsága miatt bizonyo- 
sau — ő ugyan nem tévé a’ kérelembe e’ szót: bi
zonyosan — nem mehetend férjhöz; ezJ kik rútak, 
ezek közt igen kitűnők is találtatnak; csJ  kik nem 
tartják magokat rútaknak; dJ  kik a’ divatot nem ked
velik; e j  kik kedvelik; e j  kik hiúk; éJ  kik ne 
hiúk, egy ismerősöm mutatott egyet; f j  kik szégyen
ük a’ munkát, nagy számmal; g j  kik nem szégyen
ük , az alsóbb rendűek közt meglehetős számmal; 
g y J  kik értik a gazdasszonykodást, számuk kicsiny; 
hJ  kik nem értik, számuk igeu uagy ; iJ  kik gyer
mekűket, -— értem, ha majd férjhöz mcuuek, azért 
niucs okuk magokat szégyeneim, — fogják nevelni 
tudni; igen igen, gyermeket nevelni; nem csak szül
ni, szoptatni, hanem nevelni; í j  kik nem fognak 
tudni.

(V ege következik J
* "_________

V A L A M I
A/, ELSŐ EMBERI TÁRSASÁGRÓL 

( Foly tatás,)

III.

A z  életmódok különbfélesége.

Az első ember a’ természet iskolájába járt ’s tőle 
tauulá az élet’ hasznos mesterségeit. Figyelmes vis- 
gálódás után nem maradhatott előtte titokban azon 
rend, mi szerint a’ növények felújulnak. Látá a’ ter
mészetet vetni, öntözni, fölébredt benne az utánzás’ 
vágya, majd a’ szükség is kénszerité, a’ természet 
öukénytes terméseit mesterségesen segíteni.

Nem kell pedig hinnünk, hogy az első termeszt- 
méuj búza lett légyen, mihez nagy készület kíván
tatik. Bizonnyal a’ rizst termeszték az első emberek, 
mi Indiában a’ nélkül is vadonul terem. — Könnyen 
tapasztalhatók, hogy a’ növények hosszú szárazság 
utáu ellankaduak, esőzésre pedig gyorsan feléled
nek, és továbbá, hogy a’ vizár iszapot hagy maga 
után, melly a’ termékenységuek nagy előmozdítója— 
innen tanulók ők az öntözést.
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Az állatok használásában ismét a’ természetet kö
vették , elébb megelégedtek azoknak tejeivel, mire 
nékik az anyai tej ada példát; ’s annyira megizle- 
lék ezen eledelt, hogy nem bízva a1 sorsra, álla
tokat kezdenek tartani, és pedig azok közül, mel- 
lyek társaságban éltek, ’s ezeket meg kelle szelídí
teniük ;' azaz vad szabadságból szolgaság és békés 
nyugalomba vivék át. És pedig azokon kezdék a’ 
sort, mellyek természeti erejökre nézve nem múlták 
felül az övéket, és nem voltak annyira vadak.

Mihelyt az ember élvévé az állatok' szabadságát, 
gondoskodnia kellett élelmükről így leve belőle pász
tor, és addig, mig a’ társaság kisded vala, a' ter
mészet bőven ellátá kis nyájait. Csak a’ legelőt kelle 
fölkeresni, ’s ezt Jegelés után ismét újakkal fölcse
rélni. Gazdag hőség jutalmazd köunyü munkáját és 
jövedelme semmi változatosságnak nem volt alája vet
ve., A' pásztorok sorsa örökös dldelet,lelkényök (Cha
rakter) pedig szabadság és vidám gondtalanság volt.

De nem úgy a’ szántóvetöké. Ezek szolgailag a’ 
földhöz kötve , a’ helycsere szabadságát elveszték. 
Gondosan kelle ápolniok a’ növényeket, munkát, mes
terséget nem kelle kimélniök,. Az eszközök hiányi 
kezdetben a’ munkát nehezbíték. Milly súlyos lehe
tett életük, mi előtt az ekét föltalálták, ’s a’ bikát 
megszelídítették volna, a’ munkát velők megosztani.

A’ föld feltörése a’ mocsárok és gyomok kiirtása 
’s maga az aratás milly temérdek munkába kerülhet
tek ! Hányszor nem kellett a’ vad állatok ellen küz
deni, veteményeit gyakorta élete veszedelmével kelle 
tőlök örzeni. Es milly bizonytalan volt mind e’ mellett 
yeritékének gyümölcse időváltozások miatt. Árvíz, 
jégeső képes vala azt czéljánál semmivé tenni, és 
őt a’ szükség martalékául adni. A’ szántóvető sorsa 
terhes, bizonytalan vala a’ könnyű ’s csendes pászto
ri élethez képest, ’s nem csuda, ha lelke elvadult j 
Olly sok testi, munka alatt,

És, ha nyomoru sorsát a’ boldog pásztori élettel 
egyb.ebasoulítá,. fölkellett tűnni az egyenetlenségnek, 
és őket az Isten kiválasztottalak kelle gondolnia.

Az irigység fölébredt keblében; ezen boldogtalan 
szenvedélytől ellepetve kárkivánattal tekinte a’ boldo«- 
pásztorra, ki hüyös árnyékba legeltető nyáját, még 
őt a’ nap: sugári égetek és a’ munka, verítéket facsart 
ki. yiidíaiü,.. A’ pásztor gondtalan.vidámsága fájt neki.

Gyűlölő őt szerencséje miatt, és megvető gondtalan
ságáért. így őrizé szivében a’ boszut, mellynek első 
alkalommal ki kelle törnie. Még ekkor nem voltak 
törvények, mellyek az e ny i m ’s t i é d e t  meg
határozták volna ; mindenki az egész földhöz jo
got tarta; a’ birtok elkülönzés csak összeütközés 
után létesült. — Tegyük fel tehát, hogy a’ pásztor az 
egész környéket belegelteté — ’s nem levőn kedve 
családjától elszakadni — mit teve ? mihez kellett 
nyúlnia? Nyáját a’ földész veteményiré hajtá, vagy 
engedő rájok menni. Nem volt törvény , melly ezt 
tilthatta.

Ekkor jött először az ember emberrel összeütkö
zésbe A’ vadállat helyét, mellyel eddig küszködök 
a’ főldész, ember foglalá el, és nem csuda, ha öt, 
miut a’ vadállatot, üldözni kezdő. A’ gyülölség, mel- 
lyet hosszú évek óta horda szivében , ösztönző bo$zu- 
ját, ’s baltájának első halálos csapása az irigylett 
szomszéd boldogságát egyszerre megboszulá.

így végződök az első összeütközés az emberek 
között.

IV.

A J felbom lóit állapot 1 egyenlőség.

Azou időkben a’ többfeleségtartás ritka vala, ki ki 
megelégedett egy növel. Rendes házasságok erkölcsi- 
ségre és finomulásra mutatnak. Legtöbbnyire az em
berek rendetlenség után alkotnak rendet, és törvény
telenség miatt törvényt.

A’ rendes házasság már kezdetben megvolt ’s nem 
törvényen alapult. Az ember csak házasságban élhete, 
’s az elsők példája, a’ másodikra nézve törvényerő
vel birt.

Az emberi nem egyetlen egy párral kezdődött, ’s 
ha kezdetben mind a’ két nem egyenlő számú voll, 
úgy a’ természet elrendezte azt, mit ember tenni ké
pes nem lett volna. Mindenkinek csak egy nője vala, 
mert több nem jutott.

Ha pedig később a’ nemek száma közt észrevehető 
külöuség mutatkozék és a’ választásnak helye lön; 
megvolt már a’ rend alapítva, és senki sem merész
le olly könnyen eltérni az atyai szokásoktól.

(F oly tatjuk.')
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L I T E R A T U R  A.

HAJNAL.

Hazai almanach 1837. Szerkeszti Garay. I. év. 
Pesten, Trattner - Károlyi’ sajátja. Négy aczélra 
metszett képpel. 1 Medrét 299 lap. Selyemkötésben 
ára 2 tor. 50  k r .; közönséges kötésben 2 for. 24 kr.
р. pénzben.

Trattner-Károlyi Aurorája ismét életre támadott a’ 
szebb H ajnal czim alatt, ’s mi e’ czim változásnak 
igen örvendünk; mert miként a’ köz életből az egyes 
idegen szavak tünedezni kezdenek, ’s nyelvünk tisz
tul a’ tarkabarkaságtól, úgy még némelly tudósok előtt 
annyira kedves diákismus és görögismus, melly csak 
az álfényuek és látszatóságnak hinti el magvait, az 
olvasó közönségnél veszteni kezdi azon bájt, mellyet 
a’ felszeg tudákosság szokott szülni ’s reményijük 
is , hogy a’ tiszta értelmesség és nyíltság baráti kö
zöttük az Híveseknek nem fognak helyt engedni.

Ezen új zsebkönyvnek szerkesztője G aray , ki a’ 
szépliteratura némelly ágait jeles elmemüvekkel gaz
dagító ’s kivált dalai ’s Arbocz czimü szomorujátéka 
illő méltánylást érdemelnek; igyekezett ö zsebkönyve 
körül minden erőt összegyűjteni, mi annál nehezebb 
vala, minthogy csekély számú Íróink három zsebköuyv 
kiadatása által igen megoszlanak ; de még sem látónk 
a’ literatura egén egy zsebkönyvet is szellemileg első 
évében olly szerencsésen feltűnni, mint Garay’ H aj
nalát ; mi ugyan részletes összehasonlításokba nem 
ereszkedünk; de annyi vegyületet még korosabb zseb- 
könyveinkben sem mindig találhatónk.

Vajdától két elbeszélés: A z álldnai sírásó és A ' 
csupodár ;  az első az írónak sikerültebb müvei közé 
tartozik, tárgya a' görög szabadsági háború kitörésé
ből , igen lelkesen előadva, az ifjú és az agg görög 
jelenete a' sirkertben egy a’ legremekebb festéseknek, 
olvasása után olly édesen lep meg az émlekezeí, hogy 
még egyszer ’s megujra kénszerit olvasására; — A ’
с. tapodár keleti elbeszélés, kevésbé elégíti ki kivá- 
natunkat, mert minket az író rászoktatott, hogy iUy 
nemű dolgozotaiban valami nagyot valami meglepőt 
várjunk, 's általában igen ritkán csalatunk meg.

(’sato Pál elbeszélése: A 1 fia tu l  szív komoly szel
lemben , csinos ’s itt ott erős nyelvvel igen jó dol

gokat mond e l; lelki állapot festésében Csató igen 
szerencsés. — Bukláies w tilosban vig elbeszélés 
Frankeuburg Adolftól, köunyüded nyelv és az egyes 
gondolatok jó előadása, a’ falusi életbéli hív képmás
kedves lelki táplálékot nyujtnak az olvasónak. _
Ország Ilona színjáték bárom felvonásban Garaytól, 
a’ mü igen nagy szorgalommal ’s csínnal vau kidol
gozva, Herényit, mint szerelemféltőt, helyes oldal
iul fogta fel a’ szerző, ’s Ország Ilona ártatlan sze- 
lidsége Perényi féltékenységének ellenében igen ked
ves hatást szülő.

A’ Hajnál' versei a’ szerkesztő Ízlését kedvező- 
leg tüntetik elő ; A ’ költő Jkirálysága  és Sirvrrágok 
(AT.) czimü dalok új bizonyságai annak hogy a’ szer
kesztő a’ dalnok pályáján jó szerencsével halad , az 
utóbbiak kivált a’ képzet 's gondolatok tömötsége miatt 
igen meglepők; A * viszonlátás költői elbeszélés ugyan 
csak Garaytól kivouátossá teszi, e’ nemben még töb
bet olvashatni tőle. — Jánoshegyi Vándordalok (IX.) 
Tóth Löriucztöl, ifjabb költőink közt tán Tóth Lő- 
rincz legmerészebb ’s kicsapongóbb dalaiban, ő a’ 
képzelet tagos határain mint a’ hegyi sas majd fel
szál, majd leereszkedik, és az érzelmek festésében 
majd csak a’ szív’ felületét-' érinti majd annak mélyébe 
hat be; csak néha tulviít komorság ne vonulna el 
rajtok, mi oHy kedvetlen hatással vau az olvasóra; 
a' fentebb említett Yáudordalok' nyolczadika legkitű
nőbb figyelmet érdemel. — Tivadar QB. Eötves Jó'scQ 
Dalnok es király czimü románcza, nem csak a’ Haj
nalban, hanem az idei zsebkönyvi világban a’ legmeg
lepőbb költői mü; benne a’ gondolat ollyan, mihez 
hasonlót az idei zsebkönyvek nem mutathatnak elő. 
— Papszt Hudvezer-e is Kunosstói Vágy, Egem, 
K is madár igen jeles költői müvek; Kunoss általában 
szelidebb érzelmek testesével foglalkozik 's gondalati 
néha bár nem -nagy szernek, míg is a’ gondos és csi
nos nyelv 'kedvességei költsönöz nekiek.

Elhunyt Berzsenyi Dániel koszorús költőnk mell- 
I képe diszesiti ezen zsebkönyvet; a’ többiek a’ tarta
lomhoz vannak alkalmazva; Fraukenburg elbeszélé
séhez Garay’ szinjatékához és a* csapodar/oz. A’ 
metsz vények csinosak, a' papiros finom velin; a' kö
tés erős és tartós. —

M orvát István
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1 1 1 » - ’8  DIVATLAP.

PESTI HÍREK.
1. ) Tegnapelőtt színészink a! pesti színpadon Schiller’ 

„Haramjáit*1 adák.
2. ) Nem lesz tán érdekne'lküli a’ Pesten megjelenő új

ság és hetilapokról tudni, körülbelül hány embeit, prést 
’s a’ t. foglalatoskodtatnak :

A’ Jelenkor . . 3 szedő, 3 sajtó, fi nyomó; előfizető
je 3800

Tudósítások . . 3 95 3 o m 6 J 600
Regélő . . 2 59 2 * < » . 500
Rajzolatok . . 2 yy 2 „ 4 >y 500
Kémlő . . 2 >9 2 „ 4 yy 500
Ismertető . . 1 yy 1 . 2 95 200
Athenaeum . . 2 2 ;  4 5 9 800

Illy formán e’ lapok hetenkint 15 szedőt , 15 sajtót és 28
nyomót foglalatoskodtatnak, a’ postalevelek számát pedig 
hetenkint If,600zal szaporítják, köiülhelól 35,000 ív pa
piroson. Mindezek közt vehetni, hogy legkevesebb írót 
foglalatoskodtatnak a’ politikai lapok , legtöbb kezet pe
dig, a’ rézmetszőket, réznyomókat és festőket is véve, a’ 
divatlapok.

KÜLHIREK.
1. ) Bizonyos Delanoue fogadott barátjaival, hogy egy 

húzómban három palaczk bőit kiiszik. A’ kocsmáros biz- 
tatá, és sürgeté a’ fogadás teljeitsését. A’ bor nagyobb 
edénybe tölteteit és Delanoue valóban kiitta egy húzóm
ban , de azonnal eszmélet nélkül földrerogyott, aligha fel- 
lábolandó. Ezen csudálkoznak a’ francziák, pedig mi vol
na nálunk három palaczk bor egy olly kancsóhősnek, ki 
ezt énekli:

„Addig iszom mig a’ fogam ki nem ázik.
Mig bennem a’ szőllómag ki nem csirádzik."

2. ) Green ur Párisból léghajóján e’ hó Ödikén egy is- 
méti utat tön, hét úti vendége volt, (kik közül egyik

egyik 600 francot fizete) ; ezek közt egy magyar mágnás 
gróf Zichy Eugen. A’ Straszburg felé vivő utón Párisiól 
7 franczia mérföldre ereszkedék le Green ur léghajójával.

3 ) Ki van számítva, hogy Napoleon császársága alatt 
3 millió ember használtatott hadiszolgálatra, nrellyből 
2,197,400 esett el a’ vérpiaczon áldozatul. K’ szániodás 
szerint a’ császárság egy egy évére épen 241,! 55 ember esik.

4 ) A’ legújabb számolások szerint franczhouban 58.000 
angol lakik : jelesen Paris ’s környékeiben 25,000 Bou- 
logneban 12,000 Calaisban 7000. St. Díinkii chenben 2000, 
Dieppe, Havre, Rouen, Caen, Tours, Marseille és Bor
deauxban összesen 7000.

5.) Hugo Victor ismét átesett az akadémiába juthatás- 
tól. Ötszöri titkos candidálás alatt mindig harmadik hely
re jutott. Szavazáskor pedig Mignet 16, Bonjour Kazmir 
II és Hugo Victor 4 szavazatot nyert. Legelői említett 
lön az akadémia tagja.

DIVATKÉP.
Jövő számunkkal.

JELENTÉS. Májgyuladásom ’s ennek más terhes 
és hosszas következései, mellyek majd sírba dönte
nek , megakaszták a’ SZEMLÉLŐ és ehhez csatolt 
LITERATÚRAI LAPOK megjelenését, veszedelmét 
azonban már kiállva, reményiem, hogy a’ folyó évi 
február végéig a’ hátramaradást is kipótolván , test
vérlapjaim kiadását ez újév folytában szakadatlanul 
folytathatom. Előfizetési ára a’ kettőnek helyben 3. 
postán járatva 4 pengő frt. Az illető postahivatalok
nak a’ 7-ik ingyen példány ajánltatik. Kassán, ja 
nuár lOkén 1837.

K o v a c s ó c z y  M i h á l y  mint tulajdonos szerkesztő.

F I G Y E L M E Z T E T É S .
Pesten T o m a l a  F e r d i n á n d  műárosnál megszerezhetni:

Széchenyi István gróf
jól eltalált képmását Einsle után, Schindler professornak, a’ nagy hazafi’ élte munkásságát ábrázoló ké
mekkel (allegóriákkal) Clarot F. B. metszése után, »agy imperial alakban, a’ legfinomabb franczia ve- 
inpapiroson. — Az előfizető urak elvitethetik példányaikat. Boltiár 4 for. p. pénzben.

N Y 03IA TIK  LANDEHEK’ B ETŰ IV EL
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gd it a x ám.

Előfizethetni helyben a’ 
kiadónál n j-  világ ntczá- 
ban K ei s i n g e r  házban 
554ik szám alatt. Pesten 
kívül pedig minden ct. k. 
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A’ CSONT-KERESZTES H Á Z.*)

Irlaudbau, Galhvay városnak egy félve eső zugá
ban , vau egy nagyon régi ház, mellynek ajtaja fö
leit , fekete márványból szép metszésben láthatni, egy 
halálfejt két keresztbe tett szárcsonton kifaragva. E ’ 
házat ma is „tie  eross bones“ fa’ keresztbe tett cson
toknak) nevezik, ’s róla következőt regél egy régi 
chróuika:

A’ 15ik században Lynch James egy régi családból 
származott ’s igen gazdag ember,egész éltére Gallway 
város’ polgármesíérévé választatott,melly hivatal akkor 
szinte fejedelmi hatalommal párosult. Lynch tántoríthat- 
Ian igazság -szeretete , ’s Ie-ereszkedö szelíd termé
szetéért tiszteltetett és szerettetek Galhvay’ polgá
ritól. De még kedvesebb, mondhatni bálványa volt 
azoknak , és szép asszonyainak , fija Edward, 
egyike időkora’ legjelesb Újainak. Teste legtökélle- 
tesebb szépségével, egyesítette azon zavaratlau vi
dám kedvet, mindcukiveli barátságos bizalmat melly 
míg hízelkedni látszik, viselete’ lekötelező kedves 
módjával, maga megerőtetése nélkül, már csak kel
lemes megjelenésivel is , minden szívet hódít. Más
felől gyakran bébizonyított haza - szeretete nemes

*) Debreczen városának van egy munkás leánya, ki 
harmadévvel ezelőtt a’ Rajzolatokat egy elbeszélés
sel ,,.4’ pohár ptV4 gazdagitá. E’ lelkes nő legkö
zelebb több munkáit küldé hozzánk , köztük ez ir- 
lándi regét is. Levelében, mellyel megtisztelt, mint 
tán igen is szives kedvelője a’ , ,Rajzolatoknak 
olly szives tanácsokat ad, mellyeket mennyire erőnk 
engedi, hogy széplelkii rokonneménél mindinkább 
tetszővé tehessük lapjainkat, örömest követni fo
gunk; csak azt sajnáljuk, hogy valamint előttünk, 
úgy a’ Haza előtt is e’ munkás nő nevét még min
dig titkolja. Leveléből, mi a’ közönséget érdeke- 
lendi, ini nehány sor ;

1837.

adakozósága , regényes vitézsége, az akkori száza
dokban ritka tadományos miveltsége, minden fegyver- 
gyakorlatokban nagy ügyessége, tartós tiszteletté vál- 
toztatá azon kedvességet, mellyet mindenki előtt aka
ratlan is szerze magának. Ennyi fényes tulajdon nem 
volt azonban árnyék nélkül. Mély, tüzes indulat, ke
vélység , féltékenység minden vetélkedő érdem, vad, 
szilaj hajlandóság a’ szépnem iránt, mellyet semmi 
gát fel nem tarthata, jeles tulajdonait meg annyi ve
szedelmes tőrökké változtatá mind magára, mind má
sokra nézve. Gyakran volt oka kemény atyjának ke
serű dorgálásra ’s bús gondok faggaták, bárha jöven
dőre nézve kevély volt is vele, hogy illy fija és egy
kori örököse vau, de ellenállhatatlan volt még aty
jának is a’ szeretetre méltó fiú, ki hibáját hamarább 
megbánta mint elköveté , ’s ki mindig egyenlő sze- 
retetet ’s engedelmességet mutatott atyja iránt. Ha
ragja első fellobbanása után ennél fogva, ollyannak

Debreczen január' 1 okén 1837. 
„ Tiszteli izerhesztő ur l Ismét kedveskedem ol

vasgatásaim neliány ívnyi kivonatjával. A’ tengeri 
utasán talán egy kisé hosszúnak fog tetszeni, de 
az bátorított közlésére, hogy a’ nyáron már -olly 
hosszasan utaztunk a’ földön, most közelebb pedig 
a’ holdban, nem fog hát a’ tengeren is visszatet
szeni egy hosszacska utat tenni, ’s a’ t. ’s a’ t.

Még írásaimról kell engedelmet kérnem, hogy 
azok ismét nem másoltattak tisztára, de nekünk 
Asszonyoknak nem írás, hanem sütés, főzés , fo
nás , szövés lévén fődolgunk — (csak igazán meg
vallom) resteltem újra írni.

Többire, jó indulatomon épült bizodalommal kér
ve, hogy jó szívből, és csupán a’ Rajzolatok lehető 
legnagyobb kedvesége megszerzéséért történt figyel
meztetésemet jó névén venni méltoztassék, mara
dok teljes tisztelettel.“

Kedves szerkesztő urnák  ̂ ^izolálói»
( Né v  N é l f t a i . )

(«9
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tetszettek a’ fiú hibái az atya előtt, mint a’ napban 
levő csekély foltok. De nem sokára még sokkal job
ban megnyugtatá atyját fijának legkedvesebb barátja 
leánya, Blake Anna iránt támadt heves szerelme, ki 
minden tekintetben legszerelemre méltóbb leányka volt 
's kiveli egybeköttetésből, legbuzgóbb óhajtásinak tel
jesedését reméuylette. Azonban máskép végzett fe
lölök a’ sors! —

Míg az ifjú Lynch új kedveltje’ szívét nehezebben 
hódíthatá, mint addig szivet hóditni szokott, atyja 
kéntelen volt Cadixba egy halaszthatatlan kereskedé
si utat tenni, mert a’ Gallwayi, valamint más neve
zetes tengerpart városi nemesség, nem tartotta a’ kö
zépkorban illetlennek nagyobb kereskedési dolgokkal 
foglalkozni. Gallway pedig akkor olly híres volt, 
hogy a’ chronika szerint, egy Arab kalmár, ki már 
rég kereskedett azon partokon, egykor utasítást kért 
hogy Irland mellyik résziben fekszik Gallwaynek?

Miután Lynch James a’ kormányt távolléte idejé
re biztos kezekbe adta,’s a’ meszsze útra mindent el
rendelt, buzgó szívvel áldotta meg fiját ’s jó remény
űvel evezett czélja felé. Mindenütt legjobb siker ko
ronázta kezdett munkáit, mellyekben sokat segélte 
egy Spanyol kereskedő Gomez, barátságos szolgá
latival, ki azokért maga iránt a’ nemes Gallwayi 
polgármester’ keblében a’ legszívesebb hálát támasz
totta. Gomeznek is volt egy fia, ki valamint Lynch 
Edwárd , bálványa vala családjának, és kedvencze a’ 
városnak mellybeu élt, de mind külsejére, mind lel
kére egészen különböző amattól. Miudenik szép volt, 
de Edwárd egy koszorúkkal ékített sziklához, Gonzal- 
wo egy illatos rózsahalomhoz, hasonlítható, pogány 
erények díszesiték amazt, ezt keresztényi alázatos
ság. Ep teste több lágyságot, mint munkáló erőt mu
tatott. Epedö sötét kék szemei több óhajtást, és sze
relmet , mint bátorságot és kevélységet, csendes me
lancholia ánnyékolta be képét, szelíd szenvedés’ vo
nása ült ajkain, mellyeket csak néha játszott körűi 
egy szemérmes mosoly, mint mikor a’ tenger habja, 
korállok és gyöngyök felett simúl el. Ezen külsők
nek meg felelő volt belseje is, szenvedve szerető, an- 
dalgó vídámságú, érzéseit mindig inkább magábazá- 
ró mint kitöl tető, a’ magánosságot jobban kedveié a’ 
zajos, tolongó társalkodásnál, de magát a’ legmélyebb 
érzelemmel tudá ahhoz csatolni, ki iránta hajlandó

ságot mutatott. így hevítette őt belső érzései’ tüze, 
mint azon vulkán, melly mélyebben fekszik semhogy 
pusztítva ki-ronthasson, ’s melly a’ felette terülő 
földet hevíti, hogyr termékenyebbé tegye, ’s gyengébb 
zöld színnel, és csillámlóbb virág pompával ékesítse. 
Illy hódító és könnyen hóduló lévén, csuda-e hogy' 
majd még Lynch  Edwárdnak is ki ragadta a’ pál
mát kezeiből. Mindebből semmit sem sejtett előre 
Edwárd atyja, hanem nagy hálával viseltetvén a’ 
szép reményű ifjúnak atyja iránt, arra határozá ma
gát , hogy leányát Gomez fijának ajánlja. Az ajánlás 
sokkal hízelgőbb volt, hogy sem eligazítatott volna, 
's a’ két atya megegyezett, hogy Gonzalwo pártfo
gójával együtt evezzen Irlandba, ’s ha az ifjú pár 
egymást megismervén , hajlandóságaik az atyák’ ter
vével megegyezendnek, egybekelésük ünnepeltessék 
Edwárdéval ’s úgy térjen vissza az új pár spanyol
honba. A’ 19 éves Gonzalwo örömmel követte atyja 
tiszteletre méltó barátját. Regényes érzésével már 
előre csendes elragadtatással éldelé az idegen - or
szágok’ különféle jelenségeit, a’ tenger’ csudáit, az is
meretlen nemzetek’ előtte új szokásait, mellyeket 
majd látand, tapasztalnod, ’s heves szíve már előre 
szerelemmel környező a’ leánykát, kit atyja táu uem 
egészen rószrehajlaílauul feste.

( l  ége következik )

HUMORISTIKAI CSÍPŐS KÉPSZEKRÉNT.

S A P  H I K T Ó  L.  e )

A z Anekdota-kis ér tét.

Ragadi ur évenkint nehány ezer anekdotát költ. 
Mint a’ szilvafa szilvát terem, úgy terem Ragadi ur 
anekdotát. Csak meg kell őt rázni százaukint hul
lanak róla. Csak egy lenge szél fújjon ’s a’ földre 
omolnak.

De a’ szilvafa erősen áll ’s kinek szilva nem kell, 
az nem megy oda, ’s nem rázza-meg. Ragadi ur 
azonban nem áll erősen, ő egy kószáló szilvafa, ha 
meg nem rázatik, maga rázza-meg magát és az anek
doták zölden, sárgán, féléretten, rohadtan hullanak

Ez évben, Bécsben folyamatba hozott journáijából: 
„D«r Humorist, ir
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az ártatlan emberek fejeire. A' szilvának még is csak 
magja vau, de Ragadi anekdotái magtalanok. A’ szil
vafa télen pihen, Ragadi mindegyre anekdotákat hajt, 
télen, nyáron, őszszel, tavaszkor, ’s az esztendő 
ötidik részében , az ehuapokbau !

Egy szilvafa évenkint fris szilvákat hoz, Ragadi 
minden évben ugyan azon anekdotákat hozza! Egy 
szilvafa mennél korosabb lesz, annál kevesebb szilvát 
hord, Ragadi mennél inkább öregszik, annál több 
anekdotát hordoz ! Ragadi egy valóságos anekdota- 
kísértet, egy anekdota hum-huni, egy anekdota- 
czápa, ha száját feltátja, egy egész társaságot el
nyel szőröstül bőröstül! Es Ragadi szorgalmasan tát— 
ja-fel száját, Ragadi nem tesz egyebet mint szájt- 
tá t, és ha szájái befogja, csak azért fogja be , hogy 
ismét feltátsa.

Hol lakik Ragadi ur? Neki nincs lakása, biro
dalma nincs lakhoz kötve. — Reggel a’ kávéházban 
anekdotákat hullat, délben a’ bástyán anekdotákat ráz 
le magáról, asztalnál anekdotákat szór, az esti kö
röket anekdotákkal ragasztja, és éjjel maga-magának 
mondogat nehány anekdotát.

Hol tartózkodik Ragadi ur? Ő sehol sem tartózko
dik ; mint felhőszakadás üriti-ki anekdotáit a’ gazda
gok’ palotája ’s a’ szegények’ kunyhója felett, és 
vészszel fenyegetőleg rémitő útját tovább folytatja!

Micsoda Ragadi ur? Ü az egyesült postaköuyvek’ 
kormányzója, a’ kUtüköri tudományok’ őrmestere, 
mestere a' szabad dőreségeknek , főbebalzsamzója 
minden elhalt bohóczoknak, és nyilvános tagja több 
titkos illetlenségeknek!

n
Miből él Ragadi ur? 0 a’ sovány anekdoták zsír

jából, az elszikkadt ötletek’ húsából, az elmésség- 
hiány’ bőségéből, a’ lelki szegénység’ gazdagsági
ból, búja tenyészetéből a’ kopasz gondolatoknak, szá
raz bohóczok nedvéből, üres szójátékok’ tömöttségé- 
ből , és minduntalaui változatosságából él örökös 
ugyanazonságának!

Hol lelhetni-fel Ragadi urat? Őt mindenütt fellel
hetni hol őt nem keressük, őt mindenütt feltalálhatni 
hol ő semmit sem vesztett Őt mindenütt megtalálhat
ni, hol becsületes megtaláló jutalmat nyerne, ha meg 
nem találta volna, és hol mi találiuk fel őt, ott mi 
vagyunk neki egy talált eledele 1

Minap reggel hat órakor kiindultam, egy baráto

mat a’ postára kisérendő ; mindenütt csend és nyu
galom uralkododék ; embert nem lehete látni, semmi 
veszélyt nem gyauiték, még a’ hirlap kihordók sem 
láttak dolgaik után, csak imitt amott döczögött egy 
tejes asszony és vizet vitt kávémalmunkra, midőn, 
épen mikor az eczet-sikátorba fordulók, az anekdota 
kisértet mint égbülszakadt előttem terme.

„Ah! jó reggelt! hová?“
A’ postára.
„A’ postára ! n a , erről kegyednek egy anekdotát 

kell beszélnem. Egykor méné valaki a’ postára , — 
és igy tovább.“

Most egy anekdotát beszéle nekem, mellyről nagy
atyámnak halálágyánál megigérém, hogy7 senkinek cl 
nem mondom mivel ő uagyatyjától örökségül kapta. 
Elakarok távozni, ő kérdezi: csakugyan olly sok 
dolga van kegyednek ?

A’ mint Ön látja!
,,A’ mint látom! na erről kegyednek egy anek

dotát kell beszélnem!“ Es egy anekdota gördüle mel
léből, melly aggastyáusága miatt már alig járhatott. 
En mindig előre szökdeltem, ő utánam, és anekdota 
anekdotára ömlött rám, mig a’ postára érkezén! ’s 
barátomnak kiáltám:

„Ott egy kocsis lovait fogja 
E! nyomorú fuvar mentté tehetne !**

Egy más alkalommal a’ bástyára menék, délbe mi
dőn épen szörnyen havazott, annak bizonyára, hogy 
most senkit sem leleudek ott. Egyszerre egy alak áll 
előttem, ez az anekdota-kísértet voltl

„Most sétálni?“
Igen szeretem a’ zivatart.
„Zivatar? na erről kegyednek egy anekdotát kell 

beszélnem.“ *
Ezután monda egy anekdotát, mellyet egykor Noé 

beszélt a’ bárkában , ’s mellyre Noé asszony azt fe
leié: kérlek, hisz ezt az anekdotát én már a debre- 
czeni száz esztendős kálendariomban olvastam!

Minthogy már a’ Carolina kapunál valék ’s lefelé 
szándékozta»), ismét megragadott mint egy óriási 
sors ’s egygx bosszú anekdotái közül el akart ne
kem besz'efni, ekkor egy országos csinynyal segiték 
magamon ’s mondám : „Megbocsásson , Önnek anek
dotáját nem hallgathatom végig, mert tavaszkor el 
kell utaznom !“ —

*
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Ismét egykor éj vala ’s fél tizenkettőre, magam 
egy vig társaságból szomorún mellék haza, 's az ut- 
czákon nem hallhata ’s nem láthatott az ember sem
mit, egyedül két éjőr kiálta egymásnak: ,.jó éjsza
kát!“ én tovább ballagék ’s nem gondoltam egyébről 
mint: „mi fog holnap Humoristámban állani!“ ek
kor felbukkan előttem az anekdota-kísértet:

„Honnan illy későn?“
Egy kis mulatságból!
„Kis mulatság? na erről kegyednek egy anekdo

tát kell beszélnem.“
Most egy anekdotát beszéle nekem, mellyet valaki 

Pompejiben evőtársának mondott, midőn épen a’ láva 
őket eltemető. E ’ mellett ujjánál tarta köpönyegemnek 
— mellynek történetét legközelebb elbeszélendem —- 
és haza kísért. Én csengetek. „Hát nincs kegyednek 
kapukulcsa? na erről kegyednek egy anekdotát kell 
beszélnem.“ Házmesterem ki olly idős vala, mintha 
é^en Ragadi urnák egy anekdotája volna, ’s e’ mel
lett olly mélyen aludt, mintha Ragadi épen anekdotá
ját beszélné neki, végre előjött, ’s én a’ házba csusz- 
szantam , már a’ garádicsokon valék, midőn még 
hallám mikép monda Ragadi ur a’ házmesternek: 

„Na erről kegyednek egy anekdotát kell beszél
nem !“ —

V A L A M I

AZ ELSŐ EMBERI TÁRSASÁGRÓL.

IV.

A 3 felbomlott állapoti egyenlőség.

(Folytatói.)

Miként a’ házassági rend, úgy alakulta’ társasági 
kormány is. Az atyai tekintetet a’ természet alapitá, 
minthogy a' gyámoltalan gyermek az atyától füg
gött, kinek akartát gyenge korától becsülni meg
szokta. Ezen érzelemmel nőtt fel az ifjú ’s ha atya 
lön, gyermekei azt, ki iránt már atyja annyi tiszte
lettel viseltetett, még inkább tiszteié. Ezen tekintet 
a’ család növekedése által, mind inkább nagyobbo
dott ; a’ tapasztalás, a’ hosszú élet gyümölcse mind 
azok felett kik ifjabbak voltak , felülemelé őt. — E’ 
szerint minden viszályos kérdés eldöntője az ősatya

volt; és ezen szokás meglartása alapitá végre a’ ter
mészetes és szelíd főhatalmat a’ pátriárkái kormányt, 
melly nem hogy felbontá a’ köz egyenlőséget, sőt 
azt megerősegíté.

De ezen egyenlőség nem tarthata mindig. Né- 
mellyek kevésbé voltak munkásak, másokat a’ sze
rencse nem álda meg olly termő íölddel; némellvek 
gyenge testalkotásuak voltak, ’s innen erősek és 
gyengék, szívtelenek és gyávák, gazdagok és sze
gények. A’ gyönge és szegénynek kérnie kellett; a’ 
gazdag teljesíthető vagy megtagadható. Itt kezdett 
az ember embertől függni.

A’ dolog természete hozta magával, hogy az öreg 
kor ment legyen a’ munkától, és az ifjú az aggért, 
gyermek az atyáért dolgozzék. Később a’ természeti 
kötelességet mesterségesen kezdék utánozni. Némely- 
lyekben azon kívánat keletkezett, hogy az öregek nyu
galmát az iljuság éldetével kötnék össze , szerezné
nek ollyakat, kik a’ gyermek tisztét teljesítenék. A’ 
szegények és gyöngék ötlének szemeikbe, kik véde
lemre szólíták fel őket, vagy éleimért könyörögtek 
A’ szegény és gyönge segítségre szorult, a’ gazdag 
pedig azok’ munkáira. Költsönöseu leköték egymást. 
A’ szegény és gyönge szolgált és kapott, az erős és 
gazdag adott és henyélt,

A’ gazdag gazdagabb lön a’ srzegény’ szorgalma 
után; ’s hogy kincsét szaporíthassa, szaporító a’ 
szolgák számát; többeket láta tehát maga körül, kik 
nálánál szerencsétlenebbek voltak és kik tőle fűgg- 
tenek. Ez büszkévé tette a’ gazdagot; szerencséjé
nek eszközét, akarata eszközével cserélte fői. A’ 
sokak munkája neki, egyetlennek, javára volt; ’s in
nét következtető hogy azok érette léteznek. Egy kis
ded lépés a1 kényurságra.

A’ gazdag gyermeke jobbnak akart látszatni, mint 
atyja szolgáinak gyermekű Őt az ég több jóval áldá 
meg, mint ezeket; tehát az ég őt jobban kedvelő. 
Az cg fiának nevező magát, miként mi a’ szerencse’ 
kedvenezét nevezzük szerencse1 gyermekének. Hozzá, 
az ég fiához képest, a1 szolga csak embej1 fia volt.

A1 gazdagot a’ szerencse henyélésre, a’ henyélés 
bujaságra, ’s ez végre vétekre vezérlé. Szaporító 
gyönyöreinek szamát; már nem elégítő ki a’ termé
szet rendes mértéke a’ tobzódót, ki tunya nyugal
mában új és új éldeletről gondolkozott.
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0 mindent jobb és gazdagabb mértekben kívánt, 
mint a" szolga. Ez megélegedett egy nővel; neki már 
több kellett. Az örökös gyönyör tompít ’s elfáraszt. 
Űj iugerekröl kelle gondolkoznia. Már nem volt ked
ves előtte az, mi csak érzéki ösztönét elegíté ki. — 
Szabad örömök helyett titkosakra vágyott. A’ nő 
egyedül nem kecsegtető ; most már szépséget kí
vánt tőle.

Szolgáinak lányai között szép nőket pillanta meg. 
Szerencséje, büszkesége és bátorsága daczossá tevék. 
Könnyen elhitető magával, hogy az mind övé, mi 
szolgáit illeté. A’ szolgalány csekély vala hitvesül? 
de használhatá kénytöltésre.

Az egyszeri példa közönseggessé tévé az erköcs- 
romlást. Nem lévén korlátozó törvény ragadozva ter- 
jedett,az erkölcstelenség.

Föléledt az ököljog; hatalom igazoló az elnyomást, 
és először most mutatkozáuak kényurak (^zsarnokok).

Ezeket az ősirat gyönyör’ gyermekinek nevezi , 
kik törvény elleni vegyületből számoztak.

Ezek örökül kapták az atya büszkeségét, de nem 
javait. Tán szerető őket az atya, ’s éltében kedvezett 
nekik, de halála után a’ törvényes örökösek kizárták 
’s elűzték őket — Elüzetve azon család köréből, 
mellynek törvénytelen tagjai valónak, egyedül látók 
magokat a’ széles uagy világban, senkihez sem tar
tozva, és semmivel sem bírva; ekkor nem vala még más 
életmód, mint vagy urnák lenni vagy ur’szolgájának.

A’ nélkül hogy amazok lehettek volna, ezekké len
ni sokkal büszkébbek valónak; kényelmes nevelésük, 
sem igen szoktató szolgaságra.

Mit vala tehát tennök? Születési hiúság és erős ta
gok voltak birtoki; csak az előbbi jólét emléke és 
gyülölség azon társaság iránt, melly őket száműző, 
kisérték őket nyomorusagukban. Az éhség rablókat 
a’ rablás’ szerencse kalandorokat és végre még hősö
ket alakita belőtök.

Felelmeseé kezdőnek lenni a’ pásztorok ’s foldmi- 
velők előtt, kiket kényük szerint zsaroltak. (Szeren
cséjük ’s győzelmi tetteik hirt szereztek, és ez újelét— 
mód kényelmes bősége többeket hozzájok csatolt. — 
Ekkor az emberi nemet miveltségi elohaiadásában 
rendkívüli természeti esemény gátoló.

( Végé kötilkeiik.)

TESZÉRI
„II 0 N I U T A Z Á S “

CZIMÜ KÉZIRATÁBÓL KÖZLÉSEK

I.

K  o l  o s v á  r.

(Vége.)
IU X  * -\‘ K l i . i l I . *. • 7*f2T öVi/1 t)I /•" \\v! TO Mür ~ ’* C í ■

Általában azt jegyezhetni meg, hogy nyelvre néz
ve kétféle emberek lakják Kolosvárt; magyarok és 
németek, mert az utczák nevei magyarul és néme
tül vágynak fölírva; ugyan is azt a’ bolondságot alig 
tehetni fel róluk, hogy magyarok számára van a’ né
met fölirás is; vagy ki tudja mi czélböl van? talán 
a’ magyarnak már gyógyíthatlan betegsége, mindent 
két vagy még több nyelven tenni föl. Említethetné
nek még kivételül azok is, kik az örményeket nem 
csúfolják , ’s hozzájok hasonló embereknek nézik, 
egyébiránt ezek száma kicsiny.

Életmódjukra nézve hasonlítanak más európai vá
rosok lakóihoz : kiknek jobb módjuk van, vagy pedig 
mig győzik, czifra határokban látogatókba vagy pom
pájukat mutogatván sétálni járnak; későn feküsznek, 
későn kelnek, későn reggeliznek, későn ebédelnek, 
későn vacsoráinak, ’s későn veszik észre, hogy sem
mijük sincs, vagy hogy fülig vágynak adósságba, ’s 
még kevesebbjük van a’ semminél.

Valaraelly különös nemzeti beljegyet vagy chai*ak- 
te rt, hasztalanul keresni a’ magyar nyelven kivül; 
mert mindenhöz alkalmazzák magokat, mi egyéb eu
rópai városokban divatoz.

Csodálatosabb egyszer’smind kedvesebb érzés nem 
támadhat könnyen egy Pestről jövő jobb érzésű ’s me
leg keblű emberben, mint midőn itt a’ dámákat csak 
magyarul beszélni hallja, ’s azt hiszi eleinte, hogy 
el van varázsolva. Azonban ezen édes érzés fájda
lommá változik át, t. i. az fáj a’ kebelnek, ha a’ magyar 
nyelvet egy helyen divatban lenni látván, örülnie kell! 
— De kezdenek itt is már francziásodni, németesedni 
és még isten tudja micsodásodni; hanem szegények 
elkéstek, mert most fognak hozzá, midőn a’ magyar- 
országiak a’ nagy krisisen lassankint átmenve józa- 
nodni kezdenek; no de semmi, a’ magyarnak a’maj- 
mozás minden nemét, úgy ezt J s , meg kell próbálnia,



62

ha bár railly messzelakjék is , ’s bár milly későre is; 
mert 5 magra által kifejlődni nem akar! —

Miveltségökről nem szólok; nehéz ezt meghatároz
ni, hanem inkább példával élek, miből az olvasók 
következtethetnek. Ila midőn a’ honi ügyetlen színé
szek játszanak , vagy valamelly honi haugmüvész 
hangversenyt ad, nem mennek a’játékszínbe, hanem 
ha egy külföldi mechanicus mutatja ott ügyességét; 
már akkor egészen tömve van a’ színház. Ez eléggé 
mutatja Ízlésüket. Emlékezem, hogy egyszer a’ többi 
közt egy mechanicus láttatá mesterségét — kit én 
Pesten a' Theresia városban láttam,' ott hol krajczá- 
ros komédiások ütnek sátort — ’s úgy meg vala töm
ve a’ színház, hogy már több nem tért volna bele. A’ 
gyertyák eloltattak, no hiszen volt komédia. Erre 
jól emlékeznek a’ Kolosváriak.
- Az olvasó asszonyi társaságról kellene még itt Ír
nom , de azt más ezikkelyre hagyom, hol a’ tudo- 
mányosságrul leszen szó.

0 menyit tudnék én még e’ belvárosiakról Írni, 
egész kötetet, még pedig nagy kötetet, sőt kettőt is. 
Az emberek cselekedetei kétfélék, jók és nemjók, ’s 
csak ez utósórul tudnék olly munkát írni, mellvet a’ 
tudományos társaság kétszáz arany jutalomra méltó
nak Ítélhetne, de nem irok, mert igazat kellene mon
danom, azt pedig az emberek nem szeretik,’s más aka
dályok is adnák elő magokat. Menjünk most már a’ 
várból k i , hogy az ülést meg ne unják az olvasók, 
és egyet sétálva tekintsünk körül a’ külvárosban. — 
Minthogy a’ külmonostor utczában van a’ népkert, 
oda megyünk először, hol többfélét láthatni. A’ mint 
a’ kertbe lép az idegen utas, balra vagyon egy kis 
ház, mellyben az asszonyi egyesület által gondvise
lés alá vett árva gyermekek pokrócáét szőnek, ez 
Intézetnek neveztetik. Belebb, egyT kevéssel balra már 
tulajdonkép a’ kertben , egy emlékoszlop tűnik a’ fi
gyelmes néző szemébe; melly azon helyet szenteli, 
hol a’ királyné és császárné és fejedelemné Erdély
ben jártakor mulata. Hátrább a’ kert végén vagy is 
a’ Szamos partján három intézet hirdeti a’ kolosvári 
haladást; egyik úszóiskola, másik íördészet, a’ harma
dik szürkalló.

A’ természet széppé alkotá Kolosvár vidékét de a’ 
szorgalom és ipar semmit sem — vagy igen keveset 
- -  tön annak szebbítésére; a’ Jósikaféle, Shütz- és

még némelly kisebb kerteknek némileg reudeztetésén 
kívül. Nekem egész Kolozsváron legregénycsbeknek 
tetszettek a’ fellegvár oldalán kősziklákba vésett lyuk- 
házikák, midőn belőlük estve a’ homályos kis mécsek 
a’ Szamoson át pislogtak; 's azt gondolám gyakran 
hogy azok, kik ott fen a’ mécseket pislogtatják, lyu
kaikban boldogabbak, mint az alattok lakó városbe
liek , vagy legalább bizonyosan olly boldogok; mert 
természeti egyszerűségükben megelégedetten ezek' 
sorsát, hiú fényét és pompáját nemirigylik; oh! de 
csalódtam!
■ Vágytam a’ barlanglyukokat közelről látni, mi végre 
teljesedett. Fájdalmamra győződtem meg arról, hogy 
e’ sziklák’ lakói megelégedetleuek, következőleg nem 
is boldogok. Goudolja e az olvasó miért nem boldo
gok ők? — Majd egy sziklaüreget leírok. A’ kő
sziklába olly öblösre van vésve, hogy az alacson em
bernek meg sem kell hajolnia, midőn az ajtón belép; 
több lépést azonban nem tehet, mert egy felől a’ tűz
hely, azaz inkább kandalló a’ sziklából kivágva, nielly- 
be egy fazak bel ét ér — többre nincs szükség — ; más 
felől az ágy, vagy is a’ paudal alatt olly formán ki
vésett és faragott kőpad, hogy feküdni lehessen raj
ta ; tovább nem mehetni, előbbre nem léphetni ; az 
ajtó egészen ki nem nyílik, mert mögötte egy szek
rény vagy láda vagyon, mellyben eleségöket tartják. 
A’ kandalló mellett vagyon egy másik, ez asztal gya
nánt szolgál. íme az egész ház, ’s bútora „Hát miért 
nem boldog az illy kőlyukban vagy barlangban szü
letett ’s lakó ember — kérdi végre a’ kiváncsi olvasó 
— talán őt is nagyobbra vágyás dühe szállotta meg? 
talán a’ hiú fény vakítá meg, ’s ragadá el békéjét 
és lelki nyugalmát?“ Nem! nem azért nem boldog ő, 
hanem azért, mivel nem foghatja meg, nem éri föl 
eszével, miért kelljen neki is annyit fizetnie, mint 
egy másiknak, ki lent a’ völgyben tágosabb és csino
sabb házban lakik? kinek egy kis kerte is van, ki 
nem kénytelen síkos időben a’ hegyre tüzelőt czipelni 
föl, ki nem esik el a’ sziklán úgy , hogy majd csak 
nem veleje locscsau ki? ez kínozza őt, e’ miatt nem 
boldog ő szegény!

Lejövén a’ hegyről eg*y egy nagy könycsep hulla 
néha néha szemeimből. —
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ÖRÖM ÉS GYÁSZ.

Ölök volt hajnalom,'
Mert ajkidon virult 
’S az esti szende fény 
Ba'jarczidon pirult.
Égnek mi kéje van 
Egy isten rád lehozta 
Szépség varázsival 
Képed bebirozta

Elhagyta képzetem 
Egekbe fenn utat,
Többé nem törve már 
Felhők határin át.
Hisz lelkem égbe szált 
Szemednek kék egébe 
Hol nékem istenük 
Kéjek’ világa ege.

Haj de e’ mennyet is 
Gyász felhők elfedék,
Sötét lett hajnalom 
Borult az alkonyék.
Erikemre súlyosan 
Eeszált búm’ ködhomálya 
*S melly fényle, már sötét 
A’ boldogle'ti pálya.

Azolta hervatag 
A’ lélek ’s a’ világ 
Halál a’ gondolat,
Melly érzetimre vág,
’S felrázza ál mi mat 
Mutatva más ház ara,
Hol csillagok köréi»
Jobb létnek int sugár«.

Gaal.

t r é f a  é s  v a l ó s á g .

A’ verseny, nyájas olvasóim, mint tudjuk, ujszó; 
de szép szó is: verseny! ez az, mit én e’ szóban 
szeretek. A’ versetiy egyike az összetételben legjob
ban hangzó szavainknak ’s ime még csak alig hasz
náljuk egy kettőben; — pedig verseny a' haladás- 

'Tiak-előestéje.
Minden verseny közt, talán legkedvesb mulatsága 

korunknak a’ /ovcrseny, mert az nem kerül sok fej
törésbe, hanem néhanapján legfölebb egy kis nyak

törésbe. így a’ lóverseny néha néha főben járó do
loggá lesz, noha netn épen fővel járó dolog: ’s a’ 
főben járó  dolgoknak az emberek a’ világkezdetétül 
a’ spanyol bikaviadalig, ’s a’ spanyol bikaviadaltul 
kezdve a’ legújabb időkig, mindig nagyobb kedvelői 
valónak, minta’ fővel járó dolgoknak.

Kevésbé, kiterjedt a’ //álverseny, Ezen füllel 
járó mulatság természetesen igen csendes mulatság; 
fő erény és főmegkivántatóság benne a’ — hallga
tás! ... mert a’ hangbiráló taglejtései, miképen teszi 
fel bírálói fül-üvegeit, ’s arczára komoly méltóságot 
ölt, miképen vonul meg ezüst tokos rajzónával bűn- 
jegyző arkangyalkiüt a’ gyarló hangászok megett, föl
jegyzendő a’ tactushiányokat, az álhangokat; szét- 
bonczolandó a’ hangtestet — mind ez csak mimika!... 
a’ közönség legnagyob része tehát csakugyan hall
gatva mulat a' hangversenyben : elnyújtja magát ké
nyelemmel székén; érzékeit a’ hangok kellemes ze
néjének kitárja,’s azokat mint valamelly varázs lámpa 
tündéralakjait békén hagyja ellebegni,elíánczolui lelke 
előtt; ’s ha füle egy pár hibás hangon elkésett vagy elko- 
rázott tacíuson meg is sértetik, még az ki nem veszi hall
gató türelmébül: ő e’ csekéty dissonanzokat,mint a* 
Rajzolatok’ olvasói a’ nyomtatási hibákat, átugorja, 
’s hamar egy szép arczot, vagy egy pár hóditó sze
met keres föl a’ terembeli hölgykoszoruból ’s feledi a’ 
rút hangot a1 szép látásért , és — tovább hallgat. 
„Igen ám a’ férfi közönség; de az asszony...? Kér
lek, nyájas olvasóm, hirtelenkedel Ítéleteddel; ők is 
hallgatnak... no no! hisz a’ suttogás nem beszéd, és 
a’ szembeszéd csak — szembeszéd ’s egy két nyilat
kozás, p. o. „hogy X*. comtesse fejékessége nagyon 
túlozva van; Y* báróné nagyon is lányilag öltözött; 
’s az a’ Z* hadnagy csak ugyan derék egy fiú“-ezek 
apróságok, kivételek, semmi egyéb.

De van a" hangversenynek egy más neme is, melly. 
nem hallgatva gyakoroltatik, ’s nem is hangeszkö
zökkel hanem élő-hanggal, néha irótollal ’s a’ t. ’s 
mindig1 elég hangosan, kivált nálunk magyaroknál. 
Én ezt egy társaságban elmeverseuynek, tollverseny- 
nek, vitatásnak, gyűlésnek ’s a’ t. nevezém; de egy 
úgy nevezett magyar humorista azt moudá róla, hogy 
az bizony jobbára csak — hangverseny.

Gabat.
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Et- ’S » n  iTM P.

PESTI HÍREK.
1.) E’ folyó évre, miként hírlapunkból láthatni, három 

zsebkönyv jelent meg: Aurora (Bajza által 20 Írótól, 164/s  
ivén); Emlény (12 írótól 12 */s ivén); Hajnal (Garay által 
0 írótól 123/s ivén) ; e’ szerint a’ három zsebkönyv 42 ivén 
30 írótól, leszámítván t.i. hogy némelly irók több név a- 
latt és nem csak egybe Írtak. E’ zsebkönyvek’ Írói, tekint
vén feltünésök idejét, két részre osztályozhatók, t. i. múlt 
tizedbeliekre ’s mostanira vagy is a’ magyar tudós társa
ság előttiekre és utániakra. Az első osztályba tartoznak név 
szerint: Bajza, Czuczor (C z ...)s Fáy András, Kisfaludy 
Sándor, Kölcsey, Kovács P ál, Makáry, Szenvey, Szon- 
tagh, Toldy, Vörösmarty (Csaba, H ollo); a’ második 
osztálybeliek: Csató P á l, Erdélyi János, Frankenburg 
Adolf, Gaal, Garay, Hrabovszky Zsigmond, Jósika Mik
lós, Itunoss (Bustavi), Lukács Móricz, Matics , Nagy 
Ignácz, Palocsay (már meghalt) Papszt, Pintér, Sárkö
z i, Székács, Tivadar (B. Eötvös Josef), Tóth Lörincz , 
Vajda (Bogárdy). ’S igy az első osztályban 11, a’ máso
dikban 19 iró. Ezek az Aurora egy harmadánál az Em
lény két harmadánál többet és az egész Hajnalt írták, 
vagy is mind össze 27 -/* ivet, az elsőosztálybeliek pedig 
14 '/rivet, tehát amazok majd kétszer annyit, mint ezek. 
Legtöbbet irt Vajda, összesen a’ három zsebkönyvbe 10 
ivet; ót követik Gaal, Garay, Vörösmarty három három 
ívvel. Legtöbb verset irt Czuczor (C z ...)  összesen majd 
2 ivet, utána Kunoss (Bustavi) másfél ív e t. — Ha tehát 
íölteszszük, hogy a’ szépliteratura íróinak legnagyobb 
része e’ három Z3ebkönyv’ írásban részt vett, ngy nincs 
okunk literaturánk nem haladása ellen panaszkodni, mert

a’ magyar tudós társaság előtti, írókat, mellyek közte* szá
zad első ’s második tizedéből is találtatnak , az utániak 
azaz a’ jelentizedbeliek egyedül, jóval felül haladják, ’s 
művök majd kétszer annyi.

2.) Hirlelik, hogy Pest vármegye február elsőjén a’ 
színészet’ hasznára a’ városi nagy táncz-teremben bált a- 
dand. E’ hazafi czél minél sikeresb elérhetésére úgy hi- 
szűk, a’ terembérlője is , Emerling ur , egy magyarpol
gárhoz illő azon szép tettet követendi, hogy bérlett tere
méit díjfizetés nélkül átengedje ; ellenkező esetben e’ czél- 
ra szolgálhatnának tán a’ megye’ termei is. A’ minden 
szépért ’s jóért buzgó pesti közönség, a’ lelkes mindkét 
nembeli ifjúság pedig ez adandó megyei bál által, vigal
mi éldeletet is nyerve, bizonyosan nem fogna vissza vo
nulni olly czél elősegéllésétői, melly nemcsak egy futóka 
esti, hanem jövendőre is, a’ színház’1 létesítésével, egy 
tartós éldeletet nyujtandana.

DIVATKÉP.

4. sz. Bálöltözet: az uracsé, barna frak, selyem, arany
nyal hímzett mellény, fejér nadrág és harisnya: a’ hölgy 
csipkeszegélyzetü kinyilló atlacz ruhában.
------  - ...  ■ ----------------------------- "  ’ 1 ............ .. .. .........— —

Figyelmeztetjük azon t. Pártfogóinkat, kik eddigi 
számainkat tán hiányosan, vagy meg sem kapták, 
méltoztassanak bennünket bérmentett leveleikkel tu
dósítani , hogy a’ táu történendett hibákat azonnal 
jóvá tehessük.

F I G Y E L M E Z T E T É S .
A’ „Rajzolatokra folyvást előfizethetni, díja helyben, új világ-utczában Dr. Reisinger-házban 554d 

sz. a., 4  frt. p., postán küldve 5 pengő forint. Évnegyedre csak helyben fele ára. *
Hogy pedig a’ Haza láthassa, milly buzgón iparkodunk divatujságunkat szellemileg emelni, ’s annak 

több oldaluságot adni, szerencsénk, van jelenthetni, hogy a’ Haza’ lelkesebb irói közül dolgozó társakul 
nyertük e’ betűrend szerint következőket: '
Igoji* Mérczhari, Wöldi9 Erankenburg9 Gaal, Garay, 
Mazucha, Katona Antal, Kunoss, lukács logos. 
Nagy Ignácz, Wey9 Szabó Dávid, Szigligeti Eduard, 
ló th  Xdórincz, 'JTeszéri.

* * •
Uj előfizetőinknek hat finom rézmetszetü képpel a’ nemzeti-képtárból ingyen szolgálandunk, ’s jövő 

hónapban, midőn uj Pártfogóink’ számát sommásan tudhatandjukazonnal el fogjuk küldözni.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .
«T ; a T 1 £.**Y • *’ itt

NYO.UATIK LÄNDERER’ BETŰIVEL







r e s t JL9«* tf
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Megjeleli e ' divatujság 
hetenkint 2«zer, esztendő 
alatt legalább 64 képpel. 
Helyben félévi dija 4 fr., 
egész évi 8 fr. Postán 5 fr. 
és 10 fr. pengő.

A’

TARSAS ELET
ÉS

DITATT1LÁC1BÓL.

9 ,!k s z á n t «

Előfizethetni helyben a’ 
kiadónál u j-  világ ntczá- 
ban K e i s in g e r  házban 
554ik szám alatt. Pesten 
kívül pedig minden cs. k. 
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H arm adik év9 A’ dicsőség fénysugára 
Lengjen a’ Magyarliazára Első fele.

AZ ELSŐ ÁPRILIS.
VÍ GJ Á T É K .

0  )

Tizenharmadik Jelenés.
A' gróf, báró Halmai.

Gróf. Jó estét, barátom!
Halmai. Nem viszonozhatom.
G ró f  ’S mért nem ?
Halmai. Mert a’ tiédet jóformán keserűvé kell 

tennem.
Gróf. Tán eredeti románt hoztál olvasni?
Halmai. Igen, de valóságon épültet, ’s mellynek 

első hőse te vagy.
Gróf. Es tartalma?
Halmai. Kevés és mindenuapias, mint eredeti ro

mánban szokott lenni.
G ró f  Kiváncsi vagyok reá.
Halmai. ,A’ megcsalatott férj , vagy Mars és Ve

nus az arany-hálóban.4
Gróf. Különös czím!
Halmai. Valóban igen különös, háháhá!
G ró f  ’S ennek én legyek első hőse?
Halmai. Nyolcz hét óta.
Gróf. Te ismét kedvelt themádra térsz.
Halmai. Mellynek változatai csak kamarai hang

versenybe valók.
Gróf. (ki8»é fölingerelve) Nekem most nincs kedvem 

azokat hallgatni.
H alm ai Parancsolhatsz-e fülednek, hogy süket 

legyen, ha hangversenybe menni kényszerítetel ?
G ró f  Kérlek, ne ébreszd föl ismét azon gyanú

rémeket , mellyek mint zordon hitelezők kopogtatnak 
lelkem ajtaján; ’s houn találnak akaratom ellen.

Halmai. Es előmutatván kötelezvényöket az adós
ságot kérik.

1637.

G ró f  Melly sokkal nagyobb tőkévé nőtt, mint 
valóan fölvettem.

Halmai. Oh, a’ férj’ gyanúja ’s aeol-hárfa-húrok 
szél nélkül soha meg nem csendülnek.

G ró f  Asszonygyűlölő!
Halmai. Az nem vagyok; sőt létünk’ kellemíté- 

sére szükséges eszköznek tartom az asszonyt, míg 
nem feleségünk: mert ekkor ő azon jó és rósz meg
ismerés’ fájához hasonlít, mellynek gyümölcseit le- 
szakasztottuk ’s élet-paradicsomunkból kiüzettettüuk.

Gróf. Gonosz hasonlítás ! Vigyázz , hogy felesé
gem meg ne hallja.

Halmai Feleséged,? — háháhá! — igen — fe
leséged —

G r ó f  Mit akarsz nevetéseddel?
Halmai. Azt vélem, hogy nődnek még nincs elég 

oka elfutni tükre elől.
Gróf. Kivált ha személyét, mint hiszem, lelki 

szenny el nem rutitja.
Halmai. Mondják, hogy a’ formaruha nem tűr 

szennyet; ’s így nődet be nem piszkolhatja.
G ró f  Mit, formaruha ? Tán csak nem gondo

lod , hogy azon csörömpölő vitézektől félteni, kik, 
körüldongják ő t , mint darázsok a’ szemérmes ró
zsát? —

Halmai. Igen is, körüldongják és hozzá ragadnak 
mint léphez a’ madarak, hol szép asszonyt és jó ebé
det szagolnak.

Gróf. Az asszonyi erény —
Halmai. Hallgass el ezen költői ábránddal! asz- 

szonyi erény egy olly elásott kincs, mellyet csak 
újhold-vasáruapi gyermeknek lehet föltalálni. — De, 
mint veszem észre, sétalovaglásod mennykő lágyan 
hangolta lelkedet, mihez házasságod óta nem szoktam.

Gróf. Mert fölötte ritkán enged szerencsétlen fél
tésem rézst törni józanabb gondolkozásomnak.

(9)
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Halmai. Mit nevezette józanabb gondolkozásod
nak? Bizodalmát asszony! hűségbe, nődet nem lélte-r. 
ni? hinni, hogy szilvafán narancsok teremnek?

Gróf. Tudj meggyőzni ’s féltésem megszünend 
szerencsétlenné tenni.

Halmai. Ha kívánod, ezen szempillanatban; reméll- 
véu, hogy erényes nőd szerelmes kalandját még be 
nem végezte.

Gróf. Szerelmes kalandját ? elnökéknél az est- 
vélyen? —

Halmai. Oh nem; ott a’ kabinetben egy fiatal lo
vagtiszttel r ki még kardját sem tudja becsületesen 
felkötni.

G ró f  Őrült vagy-e, vagy ittas ?
Halmai. Sem egyik sem másik; hanem világo

san látó; ha nem hiszesz szemeimnek , nézz magad!
Gróf. (igen fölingerelve) Uram, ha gúnyt akar üzui 

belőlem , vagy csalódik, ezer mennyköt átkozok fe
jére. — Az én feleségem, —

Halmai. Ollyan mint minden feleség világ kezde
tétől; a’ kilovagló férj után helyettese lovagol föl a’ 
hátulsó lépcsőkön.

G r ó f  Nem, nem hihetem; az istenre kérlek, húzd 
vissza szavadat; mondd hogy tréfa az egész.

Halmai. Bizonyságot akartál, hogy gyógyítsalak!
G r ó f  Oh te rettentő orvos vagy —
Halmai. Halld rövid igazolásomat. Nincs félórája, 

midőn téged keresvén, ide jöttem. Inasod monda, 
hogy kilovagoltál ’s a’ grófné látogatásokat el nem 
fogad, mert estvélybe készül az elnökékhez. Az idő 
rósz lévén, gondoltam, hogy nem sokára haza jösz, 
’s bevárni akartalak: azonban nevezd titkos sejtés
nek vagy kíváncsiságnak, meliy ott a’ kulcslyukon 
he nézni kísztetett és feleséged karjaiban —

Gróf. (dühödve szaváb* vág) Ki ne mondd szégyene
met; — ördög és pokol, ki ne mondd! Tehát gya
núm csakugyan valósodott? —

Halmai. Lassan, lassan, barátocskám ! hogy a’ 
szerelmes pár meg ne hallja lármádat.

Gróf. Bár villámütéssé tehetném minden szavamat, 
meliy a’ gyalázatosak’ fejére szállana. De fel akarom 
őket riasztani az utósó ítélet’ kürtjével és bíró lenni.

Halmai. Csak igen szigorú ne.’ (gúnynyal) Hidd el, a’ 
kalap feltalálása igen jótékony a’ férjekre {’nézve, 
mert sok rút ékességei rejt el a’ világ szemei elől.

G ró f  Oh asszonyok ti éltünk’ furiáji —
Halmai. De szeretetne méltó fúriák.
G ró f  Jöjj, az idő múlik, ’s én egy jelenetet aka

rok néked mutatni, mellyen kinevetheted magadat;
jöjj • (a1 grófné' szobájába akar menni.)

Halmai. Megállj! — elfelejtém mondani, hogy a* 
tisztecskének öldöklő fegyverei —

Gróf. ’S ha a’ pokol’ minden fegyverével el vol
na látva; a’ megbántott férj előtt ön lelkiismérete 
földhöz sújtja.

Halmai Páh! grófocskám, neked átkozott régi el
veid vannak. Lelkiísméret, ha másnak feleségét el
csábítjuk? Azt kivanod-e hogy az egész világ egy
szerre megtérjen ?

Gróf. Bocsáss be; — be kell mennem, ha mind
járt —

Halmai. Míg tanácsomat nem is hallottad? — 
Jobbnak gondolnám, ha, mint okos vadász tesz, be
várnék a’ vadtolvajt, míg lövonalunk alá került. Bi
zonyos kútfőből tudom, hogy a’ grófné, semmi rosz- 
szat nem gyanítván, erre fogja vezetni szerelmes lo
vagját; mi a’ kályhaellenzék mögé állunk, az elvá
láskor elé ugrunk ’s a’ többi önkint jövend. Te most 
hozd el pisztolyaidat, csak azon esetre ugyan, ha a’ 
legényke nagyobb zajt akarna csinálni; én addig a’ 
gyertyákat oltom el, hogy minden csendesen legyen.

Gróf. Tanácsod nem megvető , de —
Halmai. Itt serény elhatárzás szükséges; mert 

fölötte kár volna illy drága vadat elszalasztani.
Gróf. Megyek pisztolyaimért, (el balra.)

Tlzenneg-yectik Jelenés.
Halmai ( m a g a )  k é s ő b b  a’ gTÓf.

Halmai, (ebitja n’ gyertyákat) Igen tartok, hogy a’ gróf
né érez valamit, vagy a’ szobaleáuy fecsegett, noha 
hallgatásáért eléggé megfizettem. Azonban illy leá
nyok hasonlítanak némelly íróinkhoz, kik ön meg
győződésük ellen is készek egyszerre tíz párthoz is 
hajolni, csak jutalmat reméllhesscnek.

G ró f  (két i>is7.toiyt hoz) Még egyszer mondom; hogy 
tanácsod nem megvető, csak attól tartok, hogy a' 
ficzkó addig elillant ’s nekünk az utánnézést engedi.

Halmai. Azt mindjárt megtudhatjuk. (ia«an a’ grófim' 
izoba ajtajáLoz közelít) Neszt hallok, lassú susogást, meliy 
úgy ^angzik mint csók — (a kuictiyukw» átnéz) Helyesen
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— késón jöttem az elválási csokra — az ellenség kö
zelít. (a’ grófhoz) Jöjj a’ kályhaellenzék mögé. (mind ketten

oda vonóinak.)

Tizenötödik «Jelenés.
Az előbbiek, a’ grófné, Lui/.a , később B e tti ,  azután Jaackson.

Grófné ’. (A’ szohaajtón lassan k ijő ’s figyelmesen körül nézi ma.

g á t; azután az ajtón beszólva) A l a r m a  U ie g S Z U ll t , CS 3Z  Ü(

biztosítva. Jöjj kedvesem!
LuiZa . (bő íovagkö|>önyegDe burkolva. fején sisak, kilép.)

jA.3 g r ó f  CS Hullnál, (ezen szempillanatban sebpsen előjőnek 

a' kályhaellenzék mögül , az első jobrél a’ másik balról tartván a ' pisz
tolyt Lui/.ára.)

Gróf. Megállj vakmerő!
Halmai. Igen; megállj vakmerő!
Gróf. (dübödten) Uram melly ördög hozta feleségem’ 

szobájiba ’s mit akar illy későn itt ?
L uiza . (ledobván sisakját és köpönyegjét) Nagyságtoknak 

jelenteni, hogy ma első április van.
B etti. (két égő gyertyát hoz k i , az asztalra teszi és Látra vonul.) 

g r ó f  e S  Halmai. (Lüledezve állanak.)

Gróf. Kegyed lenne -—?
Halmai. Kegyed volna — ?
Luiza, (nevetve) Természetesen fehérszemély, ki olly 

bátor volt a’ gróf és báró urakkal áprilist járatni.
G ró f  (Halmaira néz) No ’s Halmai!
Halmai. Mit akarsz barátom?
Gróf. Mi itt átkozott balga szerepet játszunk.
Halmai. Nincs máskép. -
Gróf. Mit gondolsz ?
Halmai. Azt, hogy követni foglak, ha innen el 

akarsz illanni.
Grófné. (Luizához) Gondolom, hogy eléggé megszé

gyenült, vessünk véget,—
Luiza. Addig nem, míg nemtelen gyanúja az utol

só büntetést ki nem állotta.
Gróf. (kérve közelít a’ grófhéhoz) Édes Fannim!
Grófné. Mi tetszik a’ grófnak?
Gróf. Oh ne ezen hangot többé! felejtsd" el balga 

féltésemet és —
JaacksOll. (a- grófné szobáiból jö  k i.)

Gróf. (tüzesen) Mit? tehát még is férfi volt felesé
gemnél — a’ lord?

Halmai. (magában) Az asszonyok fölségesen viszik 
szerepöket, és a’ gróf áprilisi tréfának hiszi az egé
szet ; háháhá1

Lm za. Igen i s , lord Jaackson; két hét óta — 
férjem.

G ró f és Halmai, (bámulva) Férje?
Jaackson. Es igen boldog férj!
Halmai, (félre) K é t  h é t  ó t a !
Luiza. Családi viszonyok a’ lord’ részéről még ed

dig nem engedék nyilvánossá tenni házasságunkat, 
most azonban minden akadályok elhárításával, sze
rencsém vagyon őt a’ grófnak bemutatni.

Jaackson. Ki szívből nyúlja jobját a’ megbékülés- 
re ’s a’ gróf barátságát kéri.

Gróf. (kezét adja) Holtig barátok! (a' grófnéhoz) nem 
érdemiem ugyan meg, hogy bocsánatot nyerjek, de 
láss megjobbúlva lábaidnál azon Ígérettel, hogy tisz
ta életed tükrét’ ezután gyanúm’ legkisebb lehellete 
sem teendi többé homályossá.

G rófié, (fölemelve a’ grófot karjaiba) Az DSSZOny’ leg
szebb hivatása elfelejteni a’ jogtalanságot és megbé- 
kűlni. —

Luiza. A’ megbékülés korán jött. —
Gróf. Hol tettét megbánja a’ bűnös, ott a’ megbé

külés,. kedves barátném ! soha sem késik el.
L u iza . Azt azonban irja fel szíve’ ajtajára a’ gróf, 

hogy aeszonyi hűség tántoríthatlan, de a’ férjnek sze
rető erővel kell azt támogatni. (»’ lordhoz fordulván) Ke
gyed pedig, lord úr! vegyen példát’s vigyázzon, hogy 
jobbulására az első áprilist ne kellessék segítségül 
hívni. —

B etti, (lassan e lé jő , Halmaihoz) Nagyságos w ! ’s az én 
jutalmam!

Halmai. Azon vallomás, hogy asszonyi fortély a’
legokosabb férfit is bolonddá teszi.©

Frankknburg A dolf

A’ CSONT-KERESZTES IIÁZ.

(Vége.)

A’ hosszú tengeri utazás, melly akkor több veszél
lyel járt és több időbe keiűlt, mind inkább nevel
te az utasok’ egymás iránti bizodalmát, ’s midőn végre 
Galhvay’ kikötőjéhez értek nemcsak arról yolt az 
öreg Lynch meggyőződve, hogy isten, neki egy má
sodik fiat ajándékozott, hanem azt is reményié hegy 
a’ szelíd csendes ifjú mindig egyenlő jám borba, j / i -
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tékony hatással lesz Edwárd vadabb, daczosabb ter
mészetére.

Úgy is látszék, hogy a’ remény egészen teljesül.
Edwárd, Gonzalvvoban mintegy ki egészítve ér

zette öntermészetét, ’s azon kívül, atyja nyilatkozása 
szerint úgy nézvén őt mint testvérét, barátságuk el- 
válhatatlannak látszott.

De csak kevés hónapok múlva, kellemetlen ér
zések zavarák Edwárd lelkében ez összehangzást 
Gonzalwo iránt, ki azon közben húgának férje lön, 
— ’s ki iránt mindenki megelőző szeretetet mutata. 
Edwárd nem érzé magát többé olly boldognak, 
mint volt , — életében először elmellöztetve
érzé , hogy népszerűségében egy veszedelmes 
vetélkedője támadott , de a’ mi őt még sokkal 
inkább kinzá mint hiúsága, az volt, hogy Anna, 
kit ő magáénak hitt, bárha az mindeddig halogatá 
nyilatkozását, — az ő Annája, a’ szép idegen meg 
érkezése óta, naprul napra hidegebb lön iránta — 
sőt úgy tetszett neki, ollykor látá is, mint függőitek 
epedő szemei az ifjú spanyolon mint éledt halvány ar- 
cza rózsaszínűvé, ’s mint változott a’ rózsaszín, for
rólázi bíborrá, ha tekintetei véletlen az övéivel ta
lálkoztak. — Igen , bizonnyal, meg volt változva 
egész valója! Rendetlen, szeszélyes, nyugtalan majd 
mély komorságba, majd pajkos vígságba merülve úgy 
látszott, hogy ama csendes meggondolt, nyúgodt, 
mind egyre nyájas leánykának csak külalakja ma- 
radt-meg. A’ szerelem féltő éles szemeinek mind ez 
egy mély indúlatot árúit el, ’s kiért éghete másért 
mint: Gonzalwoért.

Azt mondja egy régi bölcs: a’ szerelem a’ gyű
lő lséggel közelebbi atyafiságba van, mint a’ jó indú- 
lattal — ’s Edwárd szívében kimutatá most ezen ál
lítás igazságát. Egyedüli éldelete volt most már, hogy 
kedvesét, hol csak alkalmat leihete megvető kevély
séggel sértse, vagy keserű szemrehányásokkal hal
mozza , míg az , hibája érzetében, szégyen, és fel
indulástól könyzáporra fakadt; ’s csak eznyujta Ed- 
wárduak enyhülést, olly enyhülést, millyet az el 
kárhozottak érezhetnek, örök kínjaik között. De e 
jelenéseket nem követte jótevő kibékülés , sőt neve
lők Edwárd’ kétségbeséssel határos dühét. ’S mi
dőn utóbb a’ magát tetetni nem tudó Gouzalwoban is 
Vigyan tüzet láta égni, melly Anna szemeiből lobo

gott, midőn bugát hátrntéve, magát a’ keblében rej
tett kígyótól meg marva érzé, az emberi gyarlóság
nak azon fokára lépett indulatja, mellyről már csak 
a’ mindentudó határozhatja el, hogy őrűltség-e, vagy 
lehet-e számadásra vonni értté az embert?

Egy este, midőn Edwárdot szerelem féltése nyug
talanul zavarta a’ szabadba , a’ szeretőknek, úgy lát
szik először, titkos összejövetelük volt. Edwárd, ké
sőbbi vallomása szerint, egy oszlop háta mögé vonúl- 
va, látta, hogy Gonzalwo köpönyegébe burkolva bá
tortalan léptekkel csúszott ki a’ Blake házból egy 
mellék ajtón, melly Anna szobáiba vezetett. Ezen 
rettenetes bizonyosságban elfoglalá a’ pokol lelkét. 
Szemei kimeredtek, fúriák tépék kebelét, ’s mint 
szomjúzott egy italvíz, úgy epedt bosszúja vér után. 
Ragadozó tigrisként rohant a’ szerencsétlen ifjúra, a’ 
ki sógorát megismerve hiában igyekezett futásban 
keresni menedékét. Kevés pillanatok alatt utói volt 
érve, ’s villám sebességgel döfé a’ dühös tőrét mellé
be azon ifjúnak, ki tőle kedvesét, ’s élte nyugal
mát elrablá. Csak midőn a’ hold egy fekete felhő mög
ül kibukkanva irtózatosan mutatná a’ vérében fetren- 
gőt, alig ismerhető barátját, csak akkor ébredt fel 
rettenetes borzadással, mint valamelly pokoli álom
ból. — De a’ tett meg volt ’s az Ítélet kezdődők.

Maga meg-tartása ösztönét követve Kainkint futott 
Edwárd a’ közel erdőbe. — Meddig bolygott ott nem 
emlékezék reá, félelem, kétségbesés; szerelem, meg
bánás, ’s végre őrültség kergették mint meg annyi 
borzasztó rémek ’s végre meg fosztották lelke’ jelen
lététől, ’s enyhítő feledésébe merítették darabig a’ ret
tenetes múltnak, mert a’ szerető természet a’ lélek’ 
kiállhatatlan szenvedéseit szinte úgy ájulással, vagy 
halállal gyógyítja , mint a’ testéit.

Az alatt a’ városban a’ gyilkosság megtudatott ’s 
a’ szelíd ifjú rettenetes halálát, ki magát vendég sze- 
retetökre bízta, minden sorsú lakos fájdalommal, ’s 
fellázzadt indulattal hallá. Egy vérbe mártott tőrt ta
láltak a’ spanyol’ bársony barettje mellett, ’s nem 
messze egy kalapot, tarka toliakkal, ’s drága kö
ves boglárral ékesítve, ’s fris nyomokat, mellyek az 
erdőbe látszottak vinni. A’ kalapot mindjárt, az ifjú 
Lynchének ismerték, ’s mivel magát sehol sem talál
ták , az ő élete iránt is aggódni kezdtek, azt hívén 
hogy barátjával együtt gyilkolta tok meg. A’ meg
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rettent atya lóra ült, ’s a' bosszút kiáltó néptől kí
sértetve megeskűdt, hogy semmi meg nem mentendi 
a1 gyilkost ha m indjárt magának kellene is öt f e l 
akasztania. Képzelhetni előbb öröm kiáltását, azu
tán pedig borzadását a’ népnek, és az atyának érzé
seit, midőn másnap víradtakor Lynch Edvvárdot egy 
fa alatt véresen ugyan, de élve ’s mint látszott ve
szedelmes seb nélkül találták, ’s atyja’ térdeit körűl- 
karolva, magát gyilkosnak vallani, és büntetését kér
ni hallották.

Bilincsekbe vivék haza, ’s a5 tanácsgyűlésiben, tu
lajdon atyjától halálra ítéltetett. De a’ nép nem akará 
kedvenezét elveszteni. Mint zajgó tenger, úgy to
longott az utczákou , a’ nép. — Az atya’ kegyetlen 
igazságossága, el felejteté a’ fiú bűnét, fenyegetőző 
zajjal kívánta a’ lömlöcz’ megnyittatását. Csak nagy 
fáradsággal tudák a’ kettőztetett őrök éjszakán a’ lá
zadókat erőszakos berontástól tartóztatni, reggel felé 
pedig jelenteték a’ polgármesternek, hogy mindjárt 
hiába lesz minden ellenállás, mert a’ katonaság is a' 
néphez állott csak az idegen zsoldosok vágynak még 
a’ tanács részén, ’s hogy dühös ordítozással kívánja 
minden az ifjú tüsténti kiadatását. Akkor a’ tántorít- 
hatlan férfi azon elhatározást tette, mellyet sokan 
embertelennek fognak tartani, de a’ mellynek rette
netes maga meggyőzéséből eredt volta , bizonyosan 
egy marad a’ stoikusi erő legszigorúbb példái közűi. 
Egy paptúl kísértetve titkos'úton fija tömlöczébe ment 
’s midőn ez újra felébredt élet-kedvvel, polgár tár
sai részvéte által is emeltetve lábaihoz ragyott, és 
kétkedve tudakolta, hogy kegyelmet hoz-e neki, ezt 
viszonzá az atya: „Nem fiam ez életben nincs szá
modra többé kegyelem életedet visszaadhatlanul el
ítélte a’ törvény. Nap íeljöttekor meg kell halnod. 
Huszonkét évig könyörögtem földi boldogságodért 
— de annak vége! Most már csak az örökkévalóság
ra függesszed szemeidet, és ha még ott van remény 
számodra könyörögjünk közösen a’ mindenható ke
gyelméért, azután pedig reményiem, hogy fiam, ha 
fájdalom, nem tudott is atyjához méltókép élni, fog 
tudni úgy meg halni.“ E’ szavakra felébredt még 
egyszer az egykor bátor ifjú nemes kevélysége, ’s 
vitézi elszáuással alávető magát atya’ könyörűletlen 
igazságának.

Midőn a’ nép a’ közé vegyült katonaság’ nagy ré

szevei , mindig vadabb’ larma ’s fenyegetőzéssel os
tromolni akarta mar a’ fogházat, megjelent a’ magos 
ablakban Lynch James az álmélkodó sokaság előtt 
fiával kinek nyakára kötél volt .hurkolva, „meges
küdtem“ így szóla, „hogy Gonzalwo gyilkosának meg 
kell halni , ha mindjárt magamnak kellene is hóhér
jának lennem. Az isteni gondviselés szavamon fo
gott , ti pedig elkábúlt nép , tanúljátok meg a’ leg 
szerencsétlenebb atyától, hogy a’ törvények folya- 
matját semmi fel nem tartóztathatja, és hogy előtte 
a’ természet legszentebb kötelékeinek is fel kell bom
lani.“ Ezen szavaknál a’ kötelet egy a’ falból kinyú
ló vashorogra akasztotta, ’s végbevivé a’ borzasztó 
tettet. — Előbb el nem hagyá helyét, míg a’ szána
kozásra méltó áldozat’ utósó vonaglása haláláról meg 
nem győzte.

Mint mennykőtől üttetve nézte most, halotti csend
ben az eddig dühöngő nép, a’ rettenetes látványt; e> 
elámúlva ment kiki búsan haza. — A’ Galhvayi pol
gármester azon percztől lemonda minden tisztségei ’s 
foglalatosságairól, és soha többé, háza népén kívül 
senki nem látta, sem házát többé el nem hagyá, míg 
belőle a’ temetőbe nem vivék. Blake Anna kolostor
ban halt meg. Idő folytával mind a’ két család kihalt, 
de a’ szárcsontok és halálfő , máig is mutatják a’ 
rettenetes történet’ helyét.

V A L A M I
AZ ELSŐ EMBERI TÁRSASÁGRÓL.

SCHILLERTŐL.

( 0
V.

»
A z  e l s ő  k i r á l y .

Asia, a’ vízözön által emberi lakóitól elhagyatva, 
nem sokára a’ vadállatok tanyája lön, mellyek a’ ví
zözön utáni termékeny földön hirtelen elszaporodtak, 
’s kiterjesztették hatalmukat, hol emberek gyengék 
valának azt gátlani. — Minden lépés földet tehat, 
mellyet miveit az új emberi nem, ki kellett vini a 
vadállatoktól, és védeni fortély és erőszakkal. Euró
pánk most már ment e’ lakóktól, ’s alig képzelhetjük 
azon nyomort, melly azon időket sanyargata; milly 
nagy lett légyen a’ csápás kiviláglik az ősirat sok
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helyiből, a’ régi népek ’s kivált a’ görögök szokásiból, 
kik a’ vadállatok hódítóit halhatatlanságra, istenségre 
méltóknak ítélték.

így leve király Oedipus , mert kiírta a’ pusztító 
Sphimr é t ; igy víttak ki dicsőséget Perseus, Herku
les , Theseus, ’s többen. Az , ki ezen köz ellenség 
kiirtásán munkált, az emberek jótevője völt. E1 va
dállatok elleni vadászat vala a’ hősök egyedüli fog
lalatossága mielőtt az emberek közti háború kezd va
la dühösködni. Valószínűleg ezen vadászatra társa
ságok alakultak, mellyeket mindig a’ legvitézebbek 
vezérlettek, azaz azok, kiket bátorság és ész tár
saik felett fölemeléuek. A’ hősök elhiresült nevei szá- 
zokat csöditének össze kíséretül, vitéz tetteket kö
vetni. ’S minthogy ezen vadászatok bizonyos terv 
szerinti rendeleteket kívántak meg , mellyeket mindig 
a’ vezér goudola ki ’s igazgata; igy a’ többieknek 

.hallgatva akaratát kelle teljesitniök. Lassankint meg
szoktak szavára hajlani, ’s engedni belátásának.

Ha személyes hős tettek ’s lelki merészség által 
vagy kar’ erejével kitüntető magát, társaira félelem 
és csudálat annyira hatottak, hogy végre vakon hó
dolónak vezérüknek. Ha pörlekedés támadt közöltök, 
minek lehetlcn nem vala történni olly számos durva 
vadászcsoportban, ő vala a’ természeti biró, kit min
denki tisztelt és félt, és a’ személyes vitézsége iránti 
tisztelet és félelem elég erővel bírónak ítéletének ha
tást szerezni. ’S igy a’ vadász vezérből már kor
mányzó és biró lön.

Ha a’ zsákmányon osztozának, természetes a’ na
gyobb rész ő t, mint vezért, ilíeté, ’s minthogy olly 
sokra szüksége nem vala mindig maradt föl tehát an
nyija, mivel másokat leköthetett, és barátokat ’s párt- 
hiveket szerezhete. Nem sokára a’ legvitézbek kö
zül , kiket ő új ’s új jótéteményekkel halmoza, egy 
csoportot gyüjte maga körül ’s észre nem véve test
tőrt alakita belőlök; kik merényeit vad hevülettel 
pártolták ’s az ellene szegülőket, sokaságok miatt 
félelembe ejték.

Minthogy vadászatai minden földbirtokos és pász
tornak, kiknek határait megtisztító a’ veszedelmes 
ellentől, javára voltak ; lehetséges, hogy először e’ 
fáradságért szabad ajánlatkép a’ föld és nyáj gyü
mölcsének egy részét kapó, mit utóbb mint kiszol

gált dijt kívánt meg ’s végre mint kötelességbeli adót 
zsarolt ki.

Ezen nyeréseget is megosztó udvara legvitézbei- 
vel, ’s ezáltal szaporító teremtményei számát. — ’S 
minthogy vadászaton néha útai viruló mezőn és szán
tóföldeken vezeték keresztül, hol iszonyú károkat oko- 
za, némelly földbirtokos jónak látta ezen terhet sza
bad ajándékkal megváltani, mit végtére mind azoktól 
követelt, kiknek árthatott volna. —

Ehhez hasanló eszközökkel szaporító kincseit,’s ezzel 
a’ párthiveket, melly végre hadsereggé nőtt, ’s annál 
veszedelmesbé, minthogy az orozlán és tigris har- 
czaiban minden veszélyhez ’s munkához hozzá törő
dött, és durva mesterségük által elvadult. — Nevé
vel hordozó a’ rettegést, és senki sem merészlé, ki- 
vánatit megtagadni. — Ha kísérője ’s idegen közt 
pör támadt, a’ vadász , vezérére és pártfogójára hi
vatkozott, ’s igy tanuló kiterjeszteni biróihatalmát olly 
tárgyakra is, mellyek uem tartozánák a’ vadászat 
körébe. —

Semmi sem hibázott már hogy király lehessen, mint 
ünnepélyes megismerése, mit fegyveres és daczos se
regének közepette ki tagadhatott volna meg? O volt 
a' legalkalmasabb a’ kormányra , mert leghatalmasb 
vala parancsainak hatást adni. Ű vala a’ közjótevő, 
mert mindenki a’ köz ellenségtőli nyugalmát és bá
torságát neki köszönhető. Kezébe volt már a’ hata
lom , mert a’ legerősbek készen álltak szolgálatára.

Ilasoulókép lettek Alarich, Atilla ’s többen népeik 
királya. Épen igy történt a’ görög királyokkal, kik
ről Homer Iliasban szól. Mindnyájan harezos csopor
tok vezérei, szörnyetegek legyőzői, népeik jótevői 
voltak. A’ harezos vezérekből birákká letteuek, a’ ra
bolt zsákmánynyal pártot vásároltak, erőst, és félel
mest. Végre hatalom által királyi székre jutának.

Például hozzák fel médiai Dejocest, kinek a’ nép 
szabadon adá át a’ királyi méltóságot, miután magát 
mint biró, hasznossá tette. De ezen példát rosszul 
hozzák fel az első király kezdetének alkalmazásául. 
Midőn a’ médiaiak Dejocest királyukká tették , már 
nép, már szerkezeit polgári társaság volt akkor; el
lenben a’ jelen esetben az első király által az első 
polgári társaságnak kellett alakulnia. A’ médiaiak az 
assyriai uralkodók nyomasztó rabigáját hordozók; 
azon király pedig kiről itt szó vagyon, volt az első
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az egész világon, és a’ nép, mellyet alá ja vetett, 
szabadon született emberek társaságából állott, mel
lyen még semmi hatalom nem önkényeskedett. A’ már 
egyszer eltűrt hatalmat illy békés úton igen könnyen 
visszaállíthatni, de illy békés úton új és ismeretlen ha
talmat nem hozhatni be.

Tehát a’ dolgok menete szerint inkább hihető,hogy 
az első király bitorló volt, kit a’ királyi székre nem 
a’ nemzet önkényesen (mert akkor nem vala még 
nemzet) hanem hatalom, szerencse és ütközetre kész 
hadsereg emeltek fel.

LÁTOGATÁS A’ SÍRKERTBEN.

F Á N T A Z I A .

Ne ejtsen téve’jgésbe ha va
laki gazdag lesz, ha az ó házá
nak fényűzésé nagy lesz :

Mert ő semmit sem fog az ó 
halálában magával vinni; és az 
ó urasága nem fogja őt sírba 
követni.

Sir. 11. 22.
es

Hioí. 27. 19.

Ember vagyok, számadásom rövid az élettel: — 
Nem adál, oh élet! semmit, miért meg ne szenved
tem, vagy meg ne fizettem volna, — nem követel
hetsz rajiam semmit; — de ha megfizettem, megszen
vedtem mindazért, oh élet, mit adál, tudni akarom: 
nem követelhetek e rajtad én valamit? — Vessünk 
számot, — mutasd-elő az életkönyvét, — hol van ro
vásod ? — ’s az életnek egy íitokteljes szózata azt 
feleli: ,,a’ sirkertbeu.“

Gyönyörű felelet! — Úgy hát miért megszenved
tem, a’ nyugalom’ rovására irád; de miért megfizet
tem oh élet! mondd: mivel fizeted vissza? — Ismét 
a’ sirkerttel? — Sáfár nem vethetsz velem számot! — 
Rovásod’ egyik oldalán a’ nyugalom, másikán a’jobb*- 
lét; amazt betöltőd, — erre, semmit sem rovál. — 

lm itt van az emberiség’ históriája Ádámtól e’ mai 
napig; — ’s mit ezen túl a’ világ’ minden historicusai 
— népekről és nagy férfiakról, szegényről és gaz
dagról összeírtak, az, az életkönyvének rövid kivo
natában ^csak ennyit tesz: Éltünk, ’s számot vetvén

az élettel, miért megszenvedtünk, nyugalmat ada, 
miért megfizettünk, nem fizető vissza.

Sáfár! adósom maradsz; de nem követelek rajtad, 
oh élet, semmit, mert fizetni nem tudsz, hanem ót 
nézem rovásodat, kiballagok a’ siikertbe. — Két út 
vezet a’ temetőbe, — a’ boldogság’ és sanyaruság’ 
útja; — oh bölcsek! találjatok itt is egy közép-utat, 
’s ha e’ két ut között elestünk, mondjátok meg: mellyik 
volt az igaz-közép ? —

Ki mene boldogság’ utján a’ sirkeríbe: a’ nemes 
szivek és magas lelkek, kik a’ földön szenvedtek? — 
,,nem ;“ a’ bölcsek, kik e’ földön bülcseséget nem ta
láltak?— „nem;“ azoK, kik világ’ fényében és kin
cseiben úsztak? — „nem;“ azok, k ika’ világ’ pa
rancsnoki voltak?— „nem.“ — Az emberi elme so
kat talált—fel, csak a’ bölcseség’ útját nem, melly sírig 
vezet. — Ki födezi-fel ez utat, mellyet az öt évez
red óta élt emberiség nem tuda föltalálni?

Washingtonra hivatkoztok, Franklinra, ki, hogy 
haragos istenek embert ne sújthassanak, a’ villámos 
ég mennyköveit is fölfogó; de mi egy csöpnyi tett a’ 
feneketlen Oczeánban? — Az emberi szívnek két ol
dala van: egyik, melly magát és talán övéit öleli; 
másik , melly a’ világot rekeszti magába. Itt a’ hol
tak’ mezején nincs élő, nincs csábító szózat, itt csak 
a’ történtek szólhatnak; ’s mit mondhatni azokról, kik 
itt nyugosznak? — mit azokról, kik a’ világ’ sirkert- 
jeiben elporlottak? — Szívok csak egy oldalú vala, 
nem rekeszté magába a’ világot, mert az elvesztett 
paradicsomot nem szerezték ismét vissza. — Az első 
testvér megölte testvérét , ’s a’ népek’ nagy család
jának vérséges szeretetébe, magát a’ testvéri gyülöl- 
ség’ és üldözés’ bűne keverte! —

Mit rejt a’ sír, azt nem tudom, és ki ezt nálam- 
nál jobban akaró tudni, szint’ annyit tuda, mint én. 
— E’ mély csendü sirkert’ lakosi ama’ vigasztaló 
reménynyel szenderedtek-el, hogy majd egy boldo
gabb létre viradnak, ’s e’ remény tévé sanyarú föl
disorsukat türlietővé. — Raboljátok-el a’ szenvedő 
emberiségnek ez egyetlen reményét, ha jobblétet nem 
tudtok neki adni, ’s megöltétek jobbvalóját. —

Örök éj födezi e’ sirkertet, belé csupán a’ remény’ 
sugari lövelnek, benne csupán a’ remény’ sugara vi
lágit; ha boldogság’ utján jönek vala ide, kik ittnyug- 
gosznak, valljon a’ földi paradicsom rájok nézve miért 
veszett volna-el. — Re soknak sirja föleit fényes már
vány villog, — ezek nem sanyarogtak, ezek az élet
ben boldogok valónak; nyomorú boldogság, mely 
nem azon vigasztalással szál sirba , hogy mint itt a’ 
nyugalomban, úgy életben, embertársival a’ boldog
ságban osztakozott — Ember! — Ne ejtsen tévely
gésbe ha valaki gazdag lesz > ha az ö házának 
fényűzése nagy le sz : M ert ő semmit sem fo g  az 
ö halálában magával vinn i} és az ő urasága nem 
fogja  ót sirbu követni. A ggti
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HÍR- ’S DIVATLAP.

PESTI HÍREK.
1. ) A’ Kisded-óvó intézeteket Magyarországban terjesz

tő egyesület közeledő február hónap’ 5én reggeli 10 óra
kor a’ nemzeti-casino’ kisebb teremeben llldik közgyűlését 
fogja tartani, mellyre a’ részes tagokon kivül a’ hazának 
minden lelkes fia és leánya tisztelettel hivatik-meg a’ vá- 
1 osztottság’ nevében — Kacskovics Lajos titoknok áltál.

2. ) Pesten a’ magyarosodás elhaladásának egy igen 
furcsa mércsője esett tudtunkra: lS33dik év’ telén egy er
délyi íi utazván Pestre , a’ város’ termében tartott táncz- 
mulatságon is megjelent, minthogy igen nagy tánczos va- 
la, bár ismeretlen, szépeink közül többeket felszólita 
lánczra, ’s 11 tánczosnéja közül csak egyetlen egy sem 
tudott magyarul,mi benne nem a’ legjobb hatást szülé, mint
hogy ő németül szót sem tuda; azonban most újólag 
Pestre jővén, csak egyedül a’ tánczdiih kénszerité a’ vá
rosi terembe; félve közeledett a’ tánczosnékhoz , ’s milly 
nagy lön meglepetése midőn 11 tánczosiéja közül mindenik 
tuda magyarul. —

3. ) Pesten egy igen számos tagból álló házi tánczmulat- 
ságlan csak egyetlen egy (ez is férfi volt) beszélt néme
tül. —

4. ) Tegnap a’ nemzeti casino néhány Részesei ismét 
igen fényes bált adtak.

KÜLHIREK.
1.) Párisban a’ múlt évi el fogottak’ száma 20,000-re 

megy fel.
2 ) Paris környéke'n egy tolvajtársaság alakult, melly- 

nek czélja, a’ falusitemplomok’ goth ablakait és kápol
nák legérdeklöbb emlékeit ellopni, ’s eladni a’ tégiség’ 
gyűjtőinek. Több község ezen rabloktóli félelemből azt 
határozd , hogyr az isteuház kifestett ablakait adnák e l , 
mielőtt ellopnák.

3. ) Iihodt-Island - ban (az egyesült éjszak - amerikai 
statusokban) a’ csaplárosok következő fortéllyal élnek ; 
hogy az adótól megmenekedjenek: A’korcsma egészen üres, 
a’ csapiáros a’ rekeszbe ül , mellyen az evangélium e’ 
szavai olvashatók; „kérjetek, és magadatik ; kopogjatok 
’s felnyitatik — Az inni akaró pedig megáll a’ rekesz e- 
lött kopogtat egyszer vagy kétszer, ha t.i. bort vagy’ pá
linkát kíván; erre egy kéz nyúl ki, pénzért, ’s utána az 
italt adja k i, amaz megissza csendesen a’ bőit 's eltávo
zik. Bostonban e’ csalárdság felöl kikérdezték a’ törvény
tudósokat; ők azt álliták, hogy semmit sem tehetni elle
ne, mert nincs szakasz, mellyé róla szólana, adót csak 
nyilvános csapszéktől kell fizetni, de itt bezártról van 
szó, és a’ csapiáros italát inkább ajándékozza, mint sem 
árulja.

4. ) 2000 napszámos dolgozik a’ párisi vasútról eltakarit- 
ni a’ havat. Ezen rendkívüli költségre 00,000 franc van 
megajánlva, de aligha elegendő.

5. ) Párisban csalhatatlan labdacsokat (pilula) árulnak 
a’ szívdobogás ellen; 48 szem örökre elűzi azt. Ezen 
gyógyszer feltalálója Royer orvos , mellynek foganatos
ságát csak igen nagy megerőltetéssel hihetni el.

0.) Német - alföld országgyűlése egy törvény tervvel 
foglalatoskodik a’ párharcz dolgában; a’ párharczosok 
valamint a’ tanuk büntetésre kárhoztatnak. A’ büntetést 
10 évi fogház és 10,000 francra felemelhetni ezenkívül a’ 
hivatalok , méltóságok és rendek czimzetinek elvesztésére. 
De ezt csak többször ismételt eset után róhatni a’ bűnösre.

7.) A’ strassburgi község megtiltá a’ nyilvános játékot, 
melly’ eddig a’ szinházokban az álarczos bálok alatt meg 
volt engedve. Ezeu minden előha'adást szerető örrend.

DIVATKÉP.
5. sz. Bécsi divatöltözetek bálra.

F I G Y E L M E Z T E T É S .
Pesten T o m a l a  F e r d i n á n d  műárosnál megszerezhetni:

Széchenyi István gróf
jól eltalált képmását Einsle után, Schindler professornak, a’ nagy hazafi’ élte munkásságát ábrázoló ké
pekkel (allegóriákkal) Clarot F. B. metszése után, nagy imperial alakban, a’ legfinomabb franczia ve~ 
lin papiroson. — Az előfizető urak elvitethetik példányaikat. Boltiár 4 f p. pénzben.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .

NY0MAT1K LAND EHER’ BETŰI VEI.
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A’ H A L Á S Z L E Á N Y .

NOVELLA.

KUNOSÉTÓL.

I .

,Bátya; bátya! Milly hidegen hangzik ez! Nincs 
szebb nevezésed számomra e’ világon? — Láuyka! 
olly édes kifejezéseid voltak egykoron, olly édesek 
olly szivrehatók! De te azokat mind elfelejtéd már; 
igen, mind elfelejtéd. Nem maradt egyebed, mint e’ 
mindennapi hideg kifejezés: bátya. En megtagadlak 
téged mint húgomat; tagadj meg te is. Ne nevezz 
többé bátyádnak/

„Hát nem vagy-e te bátyám ?“
,Ah! igen; mert én idősebb vagyok; idősebb nyolez 

egész évvel. ’S tudod ? ez minden a’ mi bátyáddá tesz. 
Ee nem! mégsem! Gyakran mondta apád halászat 
közben, hogy ő engem fiúi fogadott. Elbeszélte mi- 
kint talált Kolosvárott a’ „köttyező boldogságos szűz“ 
templomának lépcsőinél, bepólyázva; ’s mikint örült, 
hogy neki az ég olly véletlenül egy fiat ajándékozott, 
neki, 10 éves magtalan házasságban élőnek. Elmon- 
dá milly örömet érze hitese, midőn ő engem házához 
vitt; mint csókolgatott, mint vallott gyermekének; 
mint ápolt és neveit; mert neki már nem volt magzat
hoz reménye. Eu S esztendős valék. Ekkor születtél 
te. En nem tudám mit tesz születni, mit tesz kimúlni. 
Es mégis örültem születéseden. Midőn először látnom 
engedtek, midőn húgomnak neveztek, 's hagytak csó
kolnom téged, a’ kisdedet: milly édes örömöt, miiiy 
mondhatian belső megindulást érezék; ’s midőn apánk 
játékaim közben a’ kis siró testvérre emlékezíJeíctt 
vagy riogatásodra szólított: készséggel hagytam oda 
játékaimat; riogatásod volt egyedüli mulatságéul; ’s 
te olly auyalszelidcn mosolygói föl rám a’ bölcső iniiG 
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olly angyal szelíden, leány! mint maga a’ szent ár
tatlanság; ’s ha már elalvál, letérdepeltem bölcsőd’ 
párkányához , gondosan vigyáztam álmaidat, vigyáz
tam ébredésedet, és nem érezém a’ fájdalmat, inelly 
térdeimben sajgott, nem a’ zsibbadást, melly dülesz- 
kedő kezeimet megszállotta ; mert hisz mind ezeket 
húgomért cselekvéra. Te járni kezdél ’s én gyámoli- 
tára lépteidet; dadogni kezdél, ’s én megtanítalak az 
apa és bátya nevezetre; ’s ha te rebegve engem igy 
szólitál, csókkal halmozóiak érette, hogy karjaim közt 
sikoltni kénytelenitetél. Te serdülni kezdél, ’s mi ját
szótársak , mi egymást szerető testvérek valónk. Te 
megtudád, hogy én apádnak csak fogadott fia, ne
ked csak fogadott testvéred vagyok; ’s nem hültek 
meg irániam előbbi érzetid; én neked még folyvást 
„édes Ferid“ valék. En iskolai pályámon valék, ’6 to 
híven megtartói emlékezetedben ; visszatértem ’s még 
mindig az egykori hü léleknek találtalak. De eljött 
Hauzsár aga, mulatozott veled, Ts az egész múlt idők’ 
örömeit elrabló; el vidámságodat, el üdvemet. Azóta 
nem vagyok többé édes Ferid; azóta csak bátya, ér- 
üekletien, unott bátya vagyok/

„Feri! te kinzasz engem!“ —
,Feri; puszta Feri! és kinzalak? először életem

ben; és talán utószor/
Itt elálltak az ifjú szavai. Keblében iszonyú érze

tek dúltak. Fölvillant agyában a’ gondolat elhagyni e‘ 
lakot, e’ vidéket, hol már egy idő óta annyit szén-’ 
vedeít. Megragadó a’ rozzant kilincset és olly indula
tosan tárta ki az ajtót, hogy rozsdás sarkai ingado
zónak. Ekkor lépett eleibe taz öreg Tatay; arczáu a’ 
vidám elégedettség’, sőt öröm’ jelei mulatkozáuák; 
izzadt hornlükárul nagy C3eppekben hullott a’ veritek. 
Első tekintetre kitűnt, hogy halászata szerencsés volt. 
De Feri nem ismert rá az öröm-jelekre. Visszadöb- 
bent az öreg’ látásán; mélyen érzi, milly hálútlansá-
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got követem! el, ha a’ történet meg nem akadályozza, 
ezen öntudat szégyene lekötötte nyelvét.

Vissza kellett térnie a’ szobába, hol Julcsa könyek- 
be fürösztött arczczal tilt rokkája mellett. Az öreg 
nem tudta hirtelen megfejteni a’ jelenetet. Körül né
zett a’ szobában. A’ hálók, mellyeknek kiigazítását 
Ferire bízta, még foltozatlanul hevertek az ablaknál 
’s a’ szösz, mellybül fonalat kell vala Julcsanak eresz
teni , egy szálnyival sem kevesedett a’ rokkán. így 
már nem lön nehéz eltalálnia, hogy az ifjú szerelme
sek között, kiknek egymás iránti vonzalmát ő nem
csak tudta sőt helyeslette is , villongás volt. De ma- 
goktul akará hallani a’ történeteket. Vallomásra ke
rült a’ dolog. Mind ketten bűnbánó lélekkel állottak 
a’ kérdező atya előtt, ’s csak néha pillantanak rá bo- 
csánatesdeklőleg.

Elsőben Julcsának kellett nyilatkozni. — 0 Ferit 
zordonsággal vádolá, ki őt szüntelen hidegnek, test- 
vértelennek korholja, sőt gyanakodásokkal gyötri, ki 
ma neki a’ ,bátya‘ nevezést eltiltotta, sőt mint húgát 
meg is tagadta.

Feri érzé némileg a’ vád igazságát; de zordonkod- 
nia kellett, mert Julcsát lelkének legbensőbb érze
téből szerette; az illy szerelem pedig nem tud hideg 
lenni. Elraondá most újólag Tatay előtt a’ Julcsát il
letté szemrehányásokat, megemlítő azon keserűsé
geket, mellyeket Julcsa’ szavai és magaviseleté oko- 
záuak, ’s azon szerelmietlenséget, mellyel őt pana
szaiért magátul elutasította. Nem hallgatta el mikint 
vele Hanzsár aga örömest enyeleg, arczát meg-meg- 
csípi, a’ mit Julcsa látszatólag nem igen ellenz; in
nen következtéié, hogy Julcsa olly gondosan öltö
zik , midőn az aga csónakozási napja van.

Julcsa lángboritotía arczczal hallgatá ezeket, ’s 
földre szegzett szemeit csak néha cmelé föl Ferire, 
esdeklöleg és tilalmazó lag. De Feri nem tudta érteni 
a’ szembeszédet. Őszintesége által, reményié , vagy 
a’leányt megtéríti, vagy magátul örökre elszakasztja. 
Mert úgy látá, hogy csakugyan Julcsa többé nem 
amaz édes jó leány, ama’ lelki rokon ’s örömhozó an
gyal , ki Ferivel az örök időt is át tudta volna éde- 
legni, kinek eszébe soha nem jutott volna, hogy Fe
rin kívül más férfiak is vannak a’ világon.

Az öreg végig hallgatá a’ két panaszost. Sejté hogy 
Ferinek sokban igaza van, Emlékezett némelly kö

rülményekre lánya’ magaviseletéből, mellyek akkor 
semmit jelentőknek látszottak, most azonban egész 
más színben mutatkozának. Tartott, hogy egész igye
kezete megsemmisül, ’s egész nevelési rendszere ’s 
leányába oltani szándékozott lélekiránya lerontatik. 
Igen ismerte a’ világot, mert hajdan Kolosvárott fő 
kormányhivatalban állt. Fényes helyzetére inkább je
les lelki tehetségei mint születése emelték. Állapotját 
egy testi és lelki kellemekben dús, e’ mellett pedig 
nem megvetendő vagyonú leány elgyürüzésével, még 
irigylendőbbé tette a’ kaján világ előtt. Nejének, haj- 
dankori főrangú imádói, az összekeíés után még 
folyvást udvariának az írántok hideg magaviselctű 
hölgynek. Mert hisz a’ csábítók’ szemtelensége nem 
ismér határt. Utóbb midőn minden kísértéseik’ daczá
ra is kudarczot vallottak: boszút, és meggyalázást 
esküvének a’ Tatay ház ellen, hová részint hivatalos 
viszonyok, részint rokoni kapcsolat, részint puszta 
ismeretség, számos vendéget, látogatót gyüjte. So
káig hitel nélkül maradtak azon hazug hírek ’s be
csület-rágalmak, mellyeket a’ megszégyenült ólálko- 
dók koholtak ’s terjesztettek. De azon körülmény, 
hogy Tataynak 10 évi magtalan házassága után le
ánya lett: a’ régóta szállongott hírek tánubizonysága 
gyanánt véíeték. Nem maradhatott ez titokban a’ férj 
előtt i s , ki egyébiránt neje’ rendithetlen hűségében 
meg volt győződve. Eleinte hidegen fogadá; de mi
dőn e’ miatt nemcsak magát, hanem házát is mel- 
lőztetve, sőt gyakran személyes jelenléte’ alkalmával 
is ócsárló beszéd tárgyává tétetni hallá; lassankint 
mindenektül elvonult, csupán házi körének élt, ’s 
neje ápolgatásával foglalatoskodék, kinek a’ vigyá
zatlan bába vagy cselédség, a’ szörnyű hirt még be
tegágyában megvivé, ’s ki annak hallattára úgy el
keseredett, hogy bajait egy uj nyavalyával súlyosító, 
mellybül ki sem is gyógyult. — Neje halátát túl élni 
iszonyú lélekerőbe került Tataynak. De mégis győ
zedelmeskedett magán és fájdalmain. Volt még ki
ért ragaszkodnia az élethez; a’ gondviselése alá fo
gadott fiú ’s önleánya. Hogy ezeket boldogokká te
hesse, nemcsak czélszerű nevelést óhajtott nekik ad
ni, de egyszer’smind mellőzni mindazon körülménye
ket is, mellyek nevelési fáradalmainak gyümölcsét 
előbb utóbb ledulhatnák. Tudta pedig hogy a’ boldog
talanság’ legmérgesebb kútfeje, a’ nagy világ társai-
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kodási körében van, 's hogy a’ józan nevelés’ elveit 
semmi sem ronthatja olly könnyen el, mint a’ föran- 
guak’ vakító fénye, kivált ha az még éretlen elméü 
nevendékek’ körében csillog; ennél fogva lemondott 
hivatalárul, vagyonát bitang pénzen eladta, ’s kiköl
tözött Erdélyből Magyarhonba, Tatán, mint a’ névha
sonlat mutatja hajdani származás-helyén, telepedett 
meg; hol mind a’ vidék kelleme, mind pedig azon 
körülmény lefoglalá, hogy üresen ’s megvásárolható 
állapotban találta azon halászkunyhót, melly a’ tónak 
délkeleti részén helyezve, a’ várómladványokra ’s 
körülfekvő halom és hegyláuczra a’ leggyönyörűbb 
tekintetet nyujtá, ’s a’ fák között olly szemérmes el
vonultságban rejtezett, hogy ismeretlen szemnek lát
ható nem vala.

Tizenöt éve múlt már, hogy Tatay e’ magánynak 
barátjává esküdött. A’ természet jótékony hatása ’s a’ 
balzsamcsepegtető évekbehegetették azon sebet, mely- 
lyet szivén az emberek* vérpallósa vágott. Boldog 
ugyan nem volt; de megelégedett, mert lelke’ nyu- J 
galmát és magánya’ csendét nem háboriták gonosz 
üldözök. Ismert örömeket, minőket csak atya és va
lódi emberszeretö kebel érezhet. Julcsa és Feri na
ponkint uj gyönyört ébresztőnek föl benne. Milly jól 
esett neki ismét enyeleghetni ollyanokkal kiket ő sze
retett ’s kik által viszonszeretteték. Legédcsb fogla
latossága volt, gyermekeinek oktatása, kiképzése.— 
Testet és lelket, szivet és elmét, egyiránt miveit, 
idomított. Ferinek utóbb megkellett látogatni az isko
lákat is; nem azért, hogy hivatalviselő, hanem hogy 
mély belátású ’s elfogultlan ember váljék belőle, ki 
a’ külsőséget a’ belsőiül, ’s az álszint a’ valódiság- 
tul megkülönböztetni értelmes legyen. Szóval, Tatay 
miudenkép azon iparkodott, hogy gyermekeit ne sze
rencséssé, hanem boldoggá tegye. Ezért nem szán
dékozott gyermekeit a’ középrendbül a’ főranguak’ si
kamlós pályájára léptetni. Es ime most egyszerre om
lófélben gyanitá minden építményét, ’s megsemmisü- 
lőnek jól kiszámolt terveit. Kiméivé bánt azonban a’ 
fiatalokkal. Ferinek tüzeskedését helytelenitette; Jul
csa’ magavisetetét pedig az ő leányához ’s általában 
egy szelíd jó leányhoz illetlennek nyilatkoztatván be
szédeivel annyira megindította, hogy szemeiből a’ 
bánat könyei kicsorduláuak, ’s kérlelve ölelte meg 
atyját és bocsánatesdöleg simult bátyjához. Feri e’

pillanatban a’ világ’ minden méltatlanságát kész lett 
volna megbocsátani. ,

Az atya mindeddig íelejté gyermekeinek azon öröm
hírt megmondani, mellynek jelei hazajöttekor arczáu 
festekeztek. Csak most jutott az ismét eszébe, midőn 
érkező cselédeinek zaját hallotta. Kihivá gyermekeit, 
látni azon csudanagyságu halat, minőt még ö maga 
sem látott. Elbeszélő nekik, mikint izzasztotta meg őt 
’s legényeit mig partra vonták ’s mint megszaggatá 
a’ legerősb hálót. A’ halászlegények egy gyűrűt nm- 
tatának a’ hal jobb szárnyán, melly arra abroncs gya
nánt volt rá nőive, ’s melfyet a’ vidék regéjében elő
fordult varázs-gyürüvel azonosnak véltek.

Tatay mosolygott a’ babonás rége említésen, ’s 
okokat hozott föl, mellekkel legényeit a’ regebeli 
történet hazug voltárul meggyőzzé ; a’ gyűrűt pedig 
a’ hal’ szárnyárul levágván, leánya ujjára tűzte. —

; Nem sejté, milly nyomorúságba ’s veszélyekbe vala 
ez őt döntendő egész háznépestül.

Julcsa vallásosabb, hogy úgy mondjam — vakbuz- 
góbb volt mint Feri, ’s mint talán atyja óhajtotta 
volna. E’ kürülmény, t. i. a’ csudaerejünek hiresztelt 
gyűrű megtalálása méginkább neveié azt; ’s lassan- 
kint hajlandóvá tette azon hiedelemre, hogy ő az isten 
előtt különös kedvességben áll, — sőt, hogy talán ő 
egyik kiválasztottja. De ezek inkább csak homályros 
sejtések mint világos tudattá érlelt gondolatok valá- 
nak. A’ gyűrű által nyerhetett fönsőbb hatalmat elő
ször is, ’s mintegy titkosan Hanzsár-agán vala meg
kísértendő, kit a’ keresztény hitre akart téritni.

[Folytatása követhetik.')

DIVAT - REGÉNYEK.

Júlidek' házához, részint külső keilemei, részint 
szellemi miveltsc'ge ’s társalkodási kedvessége gyak
ran szép társaságot gyűjtőnek össze. Különféle tár
gyak jövőnek ollykor vitatás alá. Lelkes , noha kissé 
túlvitt beszédek váltatának a’ haza’ jelenállapotjáról, 
különösen ha Honfi ott volt, és a’ népmivclésre nézve 
tervek tervekre közöltetének; nevetséges, csipős ész
revételekkel ostoroztaték a’ hiúság, az üresen csillo
gó divat-rabság, mellyben ma nem csak sok leányka,
de igen sok férfiacska is szenved, — főképen.’ha az
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egyszerű, szilárd lelkű Valódi jelen volt; kcdvcncz 
beszc'dtárgya volt L írainak Pest' és Buda’ összeköt- 
letése ’s Duna’ szabályozása; igen sokszor épített 
nemzeti színházat Pesten Dar mai, ’s abban lelkesítő 
eredeti drámákat ’s operákat nagy tökélylyel adatott. 
De ki győzné mind előhordani a’ tárgyak különfélesé- 
gét, mellyek egymás után fölkerültek a’ társaság sző
nyegére ’s ott lélekkel és tűzzel meghányattak ’s mely- 
lyeket Júlia sokszor illy lelkesült óhajtással zára be. 
Vajha ezen beszédünk’ teremtő erővel bírna! — Elég 
hozzá. hogy most az egyetemes literatúrai ízlés jött 
szóba ’s a’ felett határoza a’ társaság. Majd különö
sen a’ regény’ mostani iránya, főkép a’ francziáknál, 
rostáltaték, ’s többek közt, midőn Darmai az új di
vatszerű erőszakos romaníica’ védelmére Hugo Vic
tor! is idézné például, szála Júlia  :

„Megbocsásson, Darmai ur, nem tudom elhatároz
ni , ensegemben e , vagy magában a’ tárgyban van 
oka ; de nekem a’ francziáknál divatozó regények 
nem tetszenek. Teljesek azok sokféle iszonyatossá- 
gokkal és eltaszító erkölcstelenségek’ rajzaival; íróik 
azon vannak, hogy annyi kétségbeesést hordjanak ra
kásra , mennyit csak kigondolhatni, pedig a’ kigon
dolásban törekednek termékenyek lenni.“

Erre Valódi: „Nem önben, Júlia, hanem a’ tárgy
ban van a’ nem-tetszés’ oka. Kire hatnának kelleme
sen azon rettentő halálneraek, mindenféle árulások, 
az a’ sok temető, tömföcz, gyermek-gyilkolás, mely- 
ivekkel regényeik bővelkednek?“

„Önök — szála Darmai — keményen ítélnek. A’ 
regényíró’ czélja indítás, ’s e’ végre, annál inkább, 
minthogy olvasói különféle érzékitek ’s miveltségü- 
ek. Mit ér az a’ sem hideg sem meleg, nehézkes, 
szorongó előadás, melly íróinkat bélyegzi? Ezek vagy 
nem mernek , vagy nem bírnak a’ képzet tüzes szár
nyain fölemelkedni ’s előhordani olly dolgokat, mely- 
lyek ha csakugyan meghatni akarnak, olvasztja, tép
ve hassanak meg. Aztán meg valami íönség van az 
illy hatalmas, igazán regényes előadásban, ‘s csak 
illy módon nyerheti, csalhatja meg az író olvasóját.“ 

„Barátom, monda H onfi, nézeteidet hibásaknak kell 
mondanom. Te a' szépliteraturát, az erkölcsnemesí- 
tőt, zsarnokká, kovácslegcnynyé akarnád alacsonyít- 
ni, kinek erőszakára és súlyos pőrölyütésére törni, 
engedni kénytelen mindenki, engedni a’ vas is. Rö

videden csak azt mondom: az illy zabolátlan előadás 
több tekintetben czéliránytalan. Megkapja ugyan ele
inte az olvasót, de ha jőuek egymás után az őrület’ 
rettentő kitörései, az erőszakos meggyalázások a’ 
vesztőhelyek, holiérpallos, kinpad, elundorítnak; fön- 
ség sincs benne, mert emeli-e az embert a’ sok iszo- 
nyatosság, rondaság, mellyekben az író bujálkodik ? 
valószínűség sincs benne, mi a’ költészetben lényeges 
volna, mert a’ hajtorzasztó esetek’, az erőszakos 
jelenetek’ egymásra halmozása inkább feltépi az olva
sót merültségéből, mint önmagából kiragadná, — bogy 
az ízléstudománynyal homlok egyenesti ellenkezését 
elhallgassam. Hanem van benne sok kártékony* melly 
az olvasó’ képzeletét olly előadással vadítja, rontja; 
a’ sok szörnyűségek’ alacsonyságok’ előterjesztéseivel 
az ízlést rontja a’ lelket eltompítja ’s szelidebb beha-
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tások’ felfogására képtelené teszi. És mind ezek a’ 
franczia regényzet’ hibái. — Végtére szomorú dolog,
’s őrizzen minket tőle az ég, kedves barátom, ha egy 
nemzetnél az olvasó közönség meghatására olly ir
galmatlant kemény előadás kell. Kialudt ott a’ szí
vekből a’ gyöngéd érzelem.“

D  armai fejét csóválta, de felszólalt Júlia-. „Egy 
elbeszélést olvastam Raymondtól, csak rövid váz
latát mondom el ’s ítéletét fogom kérni, Darmai úr.

«Egy gazdag gyámok hagy két gyermeket, Ká
rolyt és Eugéniát. Károly feslett és erkölcstelen em
ber, ki ágyasa’ méltatlan testvedét teszi gyár-felügye
lővé, húgát pedig kényszeritui akarja egy épen olly 
alávaló emberhez, ki vele ágyast cserél, nőül menni. A’ 
dolgosok .a’ rósz felügyelő miatt zúgolódnak, ki csak 
hamar gyanúba esik, ’s mint lazító a’ törvényszéknek 
átaladatik. Végre a’ ledér gyámok megbubik, czim- 
borái által elragadtatja az idegen pénzt, melly a’ még 
hátra lévő munkabér’ kifizetése végett kéretett, és a’ 
gyárt felgyújtván elszökik. Hogy tetszik, Darmai ur?“

Darmai felele: „Eu nem tudom, itt miben botráu- 
kozzam meg “

„Nekem is jut eszembe egy, ugyanazon írótól czí- 
me : Ä  kikerülhetlen — szóla Válódi — még szeren
csém lesz elmondani, figyelmet kérek.

„Fridiik, egy ifjú párisi, elragadott egy leányt, 
kit nem tarthat el. Azomban míg ö kün dolgozik, az 
aszszony a’ födélszobában egy más ifjú úr’ látogatá
sait fogadja el. Egyszer Fridrik szokása ellen koráb-



ban jött haza, kétségbe eséetöi üldőztetve. A’ szép 
Auguszta elrejti szeretőjét. Fridrik azt tanácsolja, 
minthogy nincs tovább miből élniök, haljon meg vele 
együtt. A’ hölgy megegyezést színlel ez ábrándban, 
de kitudja küldni a’ szobából, maga pedig szeretőjével 
csakhamar elillan. Fridrik megjő ’s mindent üresen 
talál; mérgelődik és dühösködik. Csak egy gazdag 
uzsorás nagybátyja segíthet rajta. Fridrik ahhoz rohan, 
a’ kérlelhetlent pisztolylyal üldözi, mig végre egy er
kélyre szorítja, honnan az leesik ’s az alatta folyó 
vízbe fúl. Auvergner, egy alávaló csapongó ember, 
látta ezt. Fridriknek még mindig eszében volt hűte- 
len Augusztája, siet utána és végre feltalálja; de an
nak új szerelmesétől párviadalban megsebesíttetik. — 
Ekkor ápolja őt Gabriela, egy leány, kit előbb hűt
lenül elhagyott. Jósága megindítja őt, ’s nőül veszi 
De most midőn boldog volna, lépésről lépésre üldöz- 
tetik Auvergnertöl, ki neki a’ gyilkosság felőli hall
gatását nagy árron adja el, ’s mindig új, meg új kí
vánságokkal jelenti magát. Fridrik kielégíti; gondok 
és aggodalom között pompás életet él, mig végre 
megérti, hogy Auvergner meghalt. De nem sok idő 
múlva megjelen nála egy ifjú ember, és Auvergner’ 
fiának jelenti magát, ki a’ titkot atyjától örökségül 
vévé á t , ’s úgy véli, hogy abból állandóan nyeresé
get húzand. Akkor ad neki Fridrik a’ mit kívánt, ma
gát pedig azon éjjel felakasztja.“

„Borzasztó!“ mondának egy hangon mindnyájan, 
kivevén Darmait, ki némán üle.

„Mi magyarok — szóla Júlia — a’ regényre nézve 
szebb iráuynyal dicsekedhetünk, ki ne olvasná gyö
nyörrel Abnfit 3 hogy mást ne említsek —

„Tessék a’ Beliebt/-Házat is emlitni“ vága közbe 
Honfi.

„Szívesen — lón a’ felelet De ez az Abafi 
becses mű, ’s annál nagyobb örömmel kell fogadni, 
minél szegényebb literaturánk eredeti és nem-eredeti 
jó regényekben. Nagy becsű e’ könyv azért, mert a’ 
történet nem ábránd - világból, vagy a’ holdból van 
lehozva czikornyás epedezésekkel, a’ mellyekhez szo
kott olvasót — mint a’ derék szerző mondja ideje már 
a’ fellegekböl leköltöztetni. A’ mindennapi társasélet’ 
körében foly a’ történet; de nem sanyarú ínség’ sze- 
piete közt, vagy épen a’ ezégéres erkölcstelenség’ ta
nyáiban , hol a’ dolog’ egy részét talán hagyta volna

történni egy franczia regényíró. Emelkedik becse 
azon magával ragadó külső és belső élet miatt, mely
be* a’ tehetséges szerző olly kifogyhatatlanul tudott 
rája lehelni, cs számtalan árnyéklataival gazdag szép 
nyelven előadni. De legfőbb fokra emeli becsét, az 
előbbiekkel egyesülten, az, hogy honunk’ előkorát 
— Báthory Zsigmondét — annak sajátságait, képét, 
álláspontját, életét olíy élénk színekkel fösti. — Vajha 
minden miveltebb ncmembeli vágyná merítni ennek 
olvásasábol azon gyönyört, mellyet én merítettem!“ 

(Tég« JcStetketik.)
S zabó David

H A J D A N .

Ha ollykor, oh hon, forró képzetemben 
Képed dicső fényében fölragyog:

Egy lángot érzek kelni fel szivemben 
’S érzelmim olly merészek, olly nagyok.

És élvet ád a’ lélek’ örömének ,
Melly bennem ébredt — a’ föllengő ének.

És fönhevülve gondolok reátok,
Ti nemzetemnek lelkes hősei!

’S a’ mellyeket hű gonddal alkotátok,
A’ nagy hazának boldog évei !

’S mért hogy, te szebb kor ’s hősek elhalátok ; 
Most bus honunkon fekszik a’ nagy átok.

Most — hosszú éjén a’ sötét viharnak 
Lélekcsüggedve fölkiáltok én,

Ha fog e még soká gyász a’ magyarnak 
’S csak gyász virasztni elborult egén,

És szertenézek a’ remény’ sugara 
Ha fénylik c a’ magyarok’ honára.

De but nevel csak a’ szív  ’s aggodalmat 
’S a’ fájdalom megdönti keblemet,

’S rettegve félem a’ nagyobb hatalmat,
Melly egy hazát örökre eltemet.

’S olly végtelen nagy szíremen a’ bánat,
Mint mellyet ápol, a’ magas kívánat.

*S oh! ha a’ lelkes Hunyad’ nagy fiának 
Ragadnának meg hő érzelmei,

’S lennének — mint a’ tieid valának,
Mátyás! — nagyok oT honfi’ tetten 

Oh ! akkor a’ dicsőség’ fénysugár»
Még felragyogna a’ magyar hazára.

FdLDY
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S Z Í N É S Z E T .

Folyó hó’ 27-dikén a’ pesti német színpadon, a’ 
multév’ ’s hó 27-dikén Budán tetszéssel fogadtatott: 
„Dienes — vagy — királyi ebéd44 eredeti szomorujá- 
ték ^felvonásban; írta Szigligeti Eduárd, adatott. 
A’ darab’ tartalma röviden:

Első felvonás. Dávid, keresztelkedett szidó QEgres- 
sy úr}, elragadván Dienes főur’ ^Megyeri úr} leányát, 
Esztert, (Xaborfalvi Róza} kivel Dienes testvérhúga’ 
udvarában, hol nem legnagyobb szívességgel nevel- 
teték, ismerkedett meg, a’ bakonyi erdőben egy re
mete’ kunyhójába rejti. A’ lakába térő remete, meg
tudván a’ fiatal szerelmesek’ történetét, egy szerze
tesbarátja által egyesíted őket; mert hajdan Eszter’ 
anyját szerette de el nem nyerhető, ’s igy jól tudá , 
milly kínos a’ remény nélküli szerelem. Ez alatt Die
nes , Miklós testvérével QBartha úr} vadászva, a’ re
metelak elébe tűnik, hol Sajó udvari bolondtól (Szent- 
pétery úr} értesítetvén, mi szerint szép hölgy vau 
a’ tájon, parancsot ad kicsapongási ezen biztosának 
a’ hölgy elrablására. Sajó az esküvőről visza térő új 
házasokat egymástól elválasztja, ’s Esztert Dienes’ 
vadászvárába hurczoltatja, Dávidot pedig fához köt
teti , honnan ez , fölszabadítatván a’ visszatérő 
remete (^Udvarhelyi úr} által, neje’ megmentésére 
rohan.

Második felvonás. András Király ’s fia Béla közt 
Dienes egyenetlenség lángját élesztő, hogy a’ zavar
ban annál biztosabban halászhasson. Most, meghall
ván András* halálát, hatalmát félti, ’s ez’ okbul test
vérével lázzadásra szánja magát. Ezután épen az el
rablót! Eszterhez akar sietni, kinek kecseitől egészen 
magán kívül ragadtaték, ’s kit csecsemő koráiul fog
va nem látván, nem ismért, midőn Dávid berohan ’s 
nejét kívánja, de Dienes, a’ nő ottlétét tagadva, bör
tönre akarja őt vettetni. Ekkor egyik szolgájától meg- 
tudjaleánya’ elraboltatását Dávidtól pedig, hogy elrab
lóit leánya Eszter ’s ő egy zsidó vak koldus unoká
jának törvénytelen gyermeke egy fiatal keresztény 
csábitótul, kiben Dienes magát ismervén meg, iszo
nyodva látja, hogy a’ fiatal házasok — testvérek, mit 
azonban, saját rcszaságát takarni ’s gyermekinek szi
vét kímélni akaró, elhallgat, hanem leányát monos
torba hurczolja, a’ vétkes kötést ekkép széttépendö*

Harmadik felvonás. Dienes, fölébredt lelkiismere- 
tétöl kíuoztatva, Dávidot udvara által fiának tekin
tetni parancsolja , ’s hogy némileg a’ szerelmet el
fojthassa keblében , a’ nőikül hogy születése’ titkát 
felfödezze, Esztert haltnak hirdeti. Ez által azonban 
czélt nem ér, mert Dávid boszút esküszik Eszter’ ha
láláért ’s véletlenül, épen midőn megölni akarja Die
nest, tanúja lesz az összeesküttek’ tanácskozásának, 
mellyből Sajó levéllel Fridiik osztriai Jierczeghez kül
detik, azt Magyarország’ trónjára meghívandó. Dávid 
Sajót megöli ’s tőle a’ levelet elvevén, Fehérvárra 
siet a’ pártütést felíödezni, hogy Dienesen boszút áll
hasson Eszter’ haláláért.

Negyedik felvonás. Béla király a’ királyi ebéd 
után megnevezi a’ pártütőket, ’s Miklóst száműzi, a’ 
többit pedig Dienessel együtt halálra ítéli. Dávidot 
megjutalmazni akarván, ez azt kéri, hogy Dienest ne 
ölesse meg, hanem szúrássá ki szemeit ’s úgy ve
zettesse keresztül az országon. A’ király teljesítését 
ígéri e’ kívánatnak, melly onnan eredt, mivel Dávid 
anyjának uagyatyja’ szemei is kiszúrattak egykor. — 
Most berohan Eszter, ki szinte megholtnak tartá Dá
vidot, valamint ő ettől annak tartaték Dienes’ szavai 
után, ’s éldelvéu a’ viszonlátás örömit, atyjához siet, 
kinek szomorú sorsát csak most tudá meg férjétől, kit 
a’ monostor’ ablakából pillanta meg.

Ötödik felvonás. Eszter Dáviddal atyjához érvén, 
ez iszonyodva látja intézkedésinek sükeretlenségét, ’s 
azért leányát eltávoztatja azon ürügy alatt, hogy men
jen számára kegyelmet kérni a’ királytól, fiának pe
dig mindent kivall, mi ezt kétségbe ejti. E' Iélekrázó 
jelenet után Dienes kiszúrott szemekkel lovon, keresz
tül vezettetik a’ színen, épen midőn Eszter a’ király’ 
kegyelmével érkezik , Dávid pedig tőrdöféssel végzi 
életét, nejétől is utáltaivá, ki benne már £sak atyja’ 
árulóját látá, ’s hogy testvére, nem tudá.

A’ darab’ e’ vázlatából kitetszik, hogy szerzője a 
franczia romantikát tűzte ki drámái munkálatinak pél
daképül ; de esryszer’smiud az i s , hogy azt szeren
csés sükerrel tevő, ’s nem túlzott, hanem természet
hez mindig híven maradó következetes charaktereket 
föste, meliyek hatás nélkül nem maradnak soha, mit 
a’ válogatott közönség’ folytonos figyelme ’s osztat
lan tetszése eléggé bizonyíta. Ajánlja különösen e’ 
műt, először: a’ keresetlen tiszta nyelv, melly nincs
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annyira elárasztva virág özönnel, haszontalan czifra- 
ságokkal ’s üres sipító elmélkedésekkel, mellyek újabb 
drámái müveink’ nagyobb részétől elrettentik a’ kö
zönséget; másodszor: a’ drámái szabályoknak meg
felelő helyes elrendezés , melly csak igen gyéren ta- 
láltatik eredeti színmüveinkben; harmadszor: a’ színi 
hatás. — Az előadás szorgalmas kerekdedséggel ment 
véghez ’s színészinknek dicséretükre. Egressy úr több
ször kitapsoltatott ’s vele a’ szerző úr is.

N a g y  I g n á cz .

A' SZÍNÉSZNŐ’ MEGBOSZULÁSA.

Párisban néhány éj előtt, a’ tuilleriák’ közelében 
egy rémületes zaj hallatott, mintha valamelly lelkek 
üstök’ és fazakak’ csörtetésével éji kószájokat tartot
ták volna. Soha nem tudathatott e’ pokoli lárma oka 
míg végre világosságra jőve.

A’ zajos ház harmadik emeletében a’ franczia szín
háznak egy jeles , igen csinos és mindenek felett 
igen kedves szinjátszónéja Aubert Anais kisasszony 
lakik.

Mi miatt az alatta lakók panaszkodnak, hogy a’ 
Színésznő játék után jőve haza lármát ü t , és az al- 
hatást lehetetlenné teszi. A’ második emelet’ minden 
lakói tehát álmatlanságról ’s ennek következtében ere
jük naponkénti fogytáról ’s a’ t. zúgolódnak. Miért 
meg| akarák a’ színésznőt boszului, tanácsot tártának 
’e ezeket végzék:

1. )  Esti hat órakor lefekünni, mi senkinek sem 
tiltatik

2. } Éjfélkor ismét felkelni, mi hasonlólag senki
nek sincs tiltva;

3.3 A’ konyhából réztepsit és fedőket elővenni, sí
pokat, csörgőket, dobokat és kerepeket vásárolni, 
mi nckiek hasonlókép szabad, és:

4.3 Éjfél után a’ tepsiket összecsörtetni, sípolni, 
dobolni, kerepelni ’s a’ t. egész reggelig, mi lehet, 
hogy tilos.

A’ végzés végrehajtatott. A’ második és negyedik 
emelet’ minden lakói a’ rendelt órán megjelentek ’s 
oily irtózatos lármát ütének, melly nemcsak az alvókat 
de a’ holtakat is képes lett volna fölverni. A’ szom
szédok rémülve riadtak fel álmaikból, de legtöbbet

szenvede a’ szép színésznő, ki szemeit be nem hitny- 
hatá ’s várva várta a’ nap’ felköltét a’ pokolbeli zajt 
elüzendőt. így tarta sok éjen át; nem tudhaták mit 
miveljenek; szép szavak semmitsem használtak; a’ 
háziúr nem vala hon ’s a’ rendőrséget nem akarák 
híni, hogy közbe vesse magát. — Mivel azonban e’ 
lárma egyre mindig tart, hihető, a’ szép színésznő 
kényszerítve leend magának más háznál lakást ke
resni. —

KÜLFÖLDI LITERATURA.

1.3 Az oroszoknak jelenleg legkedveltebb elbeszélés 
írójuk Gogol Miklós. Novelláit és regéit igen nép
szerű nyelven irja ’s a’ nép éltébül meríti.

2.3 Igen érdekes adatokat közöl Lavaterről e’ 
nem rég megjelent munka: „Beyträge zur näheren 
Kenntniss und wahren Darstellung Job. Caspar La- 
vater’s. Leipzig 1836.

3.3 Shakespearenek nem rég Londonban, öt kö
tetben, a’ nagy költőhöz illő igen csinos kiadásban 
megjelentek munkái.

4.3 Londonban, két érdekes munka’ nem soká
rai megjelenését hirdetik : „Rambles in Egypt and 
Candia, with details of the military power etc. vit of 
Mohammed Ali, by Capitain C. R. Sott és „The 
Americans in their social, moral and political Re
lations by F. T. Grund.“

EGYVELEG.

1.3 Arago azt adja hírül, hogy egy daniai őrá
csináló olly órát talalt fel, melly a’ legközelbi 24 
órában a’ légmérséklet legkisebb változásait előmu
tatja. —

2.3 Leone Mária Johánna apaczát, évének lOOdi- 
kában , a’ Benedictinusok kolostorából a’ halál el ra
gadta! Korához illő egészséggel bírt.

3.3 Bellangé, franezhonban a’ sál gyártás terem
tője, december SOdikán 70 esztendős korában, meg
halt, hosszú ’s kínos betegség után.
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KÜLHIREK.
1. ) Leemschoot, a’ dordrechti nagy egyház orgonistája, 

ki már 23 év óta vak es síiket, orgona-hangversenyt hir
detett ki.

2. ) Letrone Páriában próbát teve, a’ sajtó alul nedve
sen kikerült rézmetszvényt kőre lenyomni, mellyről aztán 
számos példányokat nyomhatni le.

3 )  Svédországban jelenleg a’ házok’ falait nem rakják 
kövekből, hanem öntik. T. i. a’ mészbe timsót és homo
kot kevernek, mellyet vízzel híggá téve két deszkafal 
közé töltik, ’s ebből a’ legerősebb öntött fal származik.

4. ) Ksmpfné özvegy a’ berlini hírlapokban „csalhatat
lan hajnövesztő pomádét“ hirdet.

5. ) A’ németalföldi király Anverstől Brüsseliga’ hét 
német mérföldre terjedő tért vasúton 65 perez alatt ha
ladta meg.

6 ) A’ Péterrár és Zarshoje - Selo közti orosz vasúton 
g’ gőzkocsizás elkezdődött. A’ gőzkocsi; melly AngolJion- 
ban készült és a’ papok által ünnepélyesen íölszentelte- 
telt, Európában a’ legszebb és legnagyobb. Első utazá
sakor 5 kocsit vont maga után , mintegy 250 személylyel.

7. ) Green ur léghaj óján január’ ISdikén reggel Franczia- 
országból Londonba érkezett.

8. ) Egy nevezetes londoni orvos felszámold jövedel
meinek kutforásait, mellyek betegségeket szültek: bál, 
színház és templom 1600 font str.; bor ’s más szeszes 
italok 1300; restség 1000; éteíbeni torkosság 1300; knru- 
zsolás 900; búbánat 850; szerencsétlen játék 900; ragad- 
vanyosság 900; tanulás 950; regényolvasás 450; az or
vos maga 1000 font str.

6. ) Két londoni és párisi schachtársaság igen nagy 
sommá pénzbe fogadott. A’ harcz három egész évig tar
tott, ’s nem régiben lön vége. A’ játékot a’ franeziák nyer
ték meg és angolok fizettek.

10.) A’ párisi lelenczház (Findelhaus) 1640ben alapíta- 
tott ’s azóta 495,644 gyermek vétetett felbeié. 1772ben szá
mok legnagyobb volt, 7676; 1795ben legkevesebb. A’ Iáz- 
zadas udani időszakban ismét szaporodott számuk ; de 
1830tól ismét kevesebbedik, úgy annyira, hogy 1835ben 
csak 4877 gyermek volt felvéve.

110 A- londoni játékhazak egyikében a’ minap egy lord 
4000 tallért nyert. A' párisi jómódú társaságoknál is igen 
nagyban játszanak, úgy hogy egy este a’ whisten 60— 
80,000 francot nyerhetni és veszthetni.

12. ) Egy lipcsei újság, melly hazánkat csak annyira 
látszik ismérni, mint a’ mesék’ országát, a’ kipp, hvpp ! 
•t t  legyek a’ hol akarom világból, e’ hirt terjeszti rólunk:

„Magyarhonbán, az isten’ legnagyobb ostorai a’ kaná
szok. Mindnyájan összeköttetésben állnak egymással ’s az 
ember szeme fényét is kilopnák. Ha egy közűlök menyeg
zőjét tartja, 'úgy a’ vidéken bizonyosan nagy lopás fog 
történni mindenféle eleségben, és borokban. Senki sem me- 
részli őket üldözni, mert mindnyájan boszujoktól félnek.*4

E’ hirt rokontársul közöljük ahhoz, mellyben nem rég 
az mondatott, hogy tokaji bor nem létez, csak költemény.

13. ) Olaszhon egyik kis városában, a’ biró és helyet
tese cholerában meghalt, ’s csak a’ jegyző maradt élet
ben a’ felsőbb hatóságnak e’ hirt jelentendő. — Elijedve 
ezen hirteleni függetlenségén, nem merészlé önnevében a’ 
feljelentést tenni ’s azért hosszas magávali tanakodás után, 
abban állapodott meg, hogy a’ szokott törvényes Írásmód
dal teendi jelentését. — Ennek következtében a’ biro’ ha
lálát ekkép adá a’ felsőségnek tudtára:

„Élénk fájdalommal jelentem ezennel a’ felsóségnek, 
hogy a’ cholerában meghaltam, és hogy hellyettesemet is 
ugyan ezen mirigy ragadá el. Vagyok ’s a’ t.

Augustus hónapban, 1836.
A’ meghalt bíró’ nevében N ., jegyző.

DIVATOK.
Egy idő óta Josselin’ fűzői igen kapósak, ezt a’ kül

földi hölgyek felette becses találmánynak tartják ; mi pe
dig honi szépeinknek, ha életük, egésségiik becses, sem
mit sein ajánlhatunk a’ fűzésre olly igaz lélekkel mint 
azt, hogy magukat bár mi nevű ’s elhiriilt találmányit 
fűzővel ne fűzzék; az anyának és nőnek ez lélekbejáró 
tanács.

A’ hajfürtök hosszan, és csaknem villákig lefüggóleg 
viseltetnek; hátrasimitva a’ homlok nyíltan maradjon.

A’ kurtaujju ruhák sokféle keztyiit hoztak divatba, 
hosszukat, selyemrétegesen, felettek karöltő; másokat is
mét selyembűi, különféle virágokkal hímzetteket.

Figyelmeztetjük azon t. Pártfogóinkat, kik eddigi 
számainkat tán hiányosan, vagy meg sem kapták , 
méltoztassanak bennünket bérmentett leveleikkel tu
dósítani, hogy a’ tán történeüdett hibákat azonnal jó
vá tehessük.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .

NYOMATIK LÄNDER!®' BETŰIVEL
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A’ H A L A S Z L E A N Y .

NOVELLA.

( F o l y t a t á s .)

II.

Feri háborgó leiekkel tapasztala a’ Hanzsár iránti 
gondosságot; ’s nem tudá mire magyarázni Julcsa 
magaviseletét. Ingadozni vélte boldogsága’ remény
oszlopát; Julcsa szerelmét hüledezni gondolá maga 
iránt, ’s nem ritkán szállotta meg ót csüggedezés 
szebb jövendő iránt. Hosszas szivbeli bú és elmegyöt- 
rés után elszánta magát határozó lépést tenni, ’s Jul- 
csát magához házassági szövetség által örökre leköt
ni. Szándékát kinyilatkoztatá gyámapja előtt. Ez tel
jesen megegyezett abban, ’s igéré, hogy leánjmt még 
a’ megkérés’ pillanata előtt kikérdezendi, ’s elkészi- 
tendi szivét atyai intésekkel az ünnepélyes alkalomra.

Talay előhivá Julcsát, ’s miután a’ boldogság’ va
lódiságát, Ferinek irántai forró szerelmét, egyszer’s- 
miud pedig házasulási szándékát előterjesztette ’s elő- 
legesen nyilványositotta volna, hogy ő szerencsésnek 
fogja magát tartani végnapjaiban, ha olly veje leend, 
minőt Feriben reméli, sőt hisz: egyenes feleletet 
kívánt leányátul, váljon kész ’s hajlandó e annak hit
vese lenni. Julcsa tétovázott. Lehetlen volt még Feri 
iránti szerelmét megvallania, mert igy Hanzsárt nem 
reménylheté kereszténységre bírhatni. Neki viszon- 
szerelmet kellett iránta mutatnia , inig az a’ kereszt
it ég’ vizét fölveendi; e’ színlelést pedig ez esetben 
szabadnak hitte, ’s ez okbul nagy küzködés után ki
mondd atyja lelőtt a’ tagadó „nem“-et.

Feri nem hitt a’ tudósítást adó apának; a’ szere
lemféltés kétkedővé tette. Magának kellett a’ „nemz
et hallania, ’s ezt egyenesen Julcsától. Belépett a’ 
tűnődő leányhoz. — Nem talált szavakra, mellyek- 
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Első fele.

kel érzelmeit, akaratját kimondja, ’s elhatárzó fele
letet kérjen. Hosszú kínos lélekzések után is csak ez 
egyetlen szó jött ajakira „nem!?“ — Julcsa szelíden 
viszhangozá azt, ügyckezvén egyszer’smind mentsé
gekkel igazlani szigorú válaszát. De Feri semmit nem 
hallott. Öntudat nélkül rohant ki a’ szobábul.

I I I .

A’ természet többnyire a’ legjobb orvos. Legalább 
önvágta sebeit mindenkor legbizonyosabbau meggyó
gyítja. így tön Ferivel is. Kabultságábul kijózanító 
őt az éh és szomj, bolygásainak határt vetett a’ fá
radság. —

Eszméltekor süni agg erdőben látta magát, mohos 
kősziklák közelében. A’ vidék egészen ismeretlen volt 
előtte. Örömest irányt keresett volna; de lábai már 
nem bírták; alig tudott bevánszorogni egy közel lá
tott szikla üregbe , hol csak hamar elnyomta őt, éhe’ 
’s szomja’ daczára is , az álom. Ébredése hajnal előtt 
jóval történt. Olly nehezen leste a’ viradást, mint még 
soha. Föltevé magában , szürkületkor tüstint megin
dulni ’s mig valahol szolgálatot vagy bánnilly mun- 
kálkodási kört uyerend, táplálata végett az emberek’ 
könyörületességéhez folyamodni. Szegény Feri, még 
nem ismérte az embereket. Azt vélé, hogy mindnyá
jan olly testvérszivesek mint ő, ki csekély vagyonát 
bárki szükölködövel is kész leendett megosztani.

Végre hajnallott az idő. Feri éhtüi szomjtul űzöt
ten elindult, ’s miután egy völgybe bocsátkozott csak 
hamar útra ért, mellyet ő a’ gajai útnak nem hely
telenül gyanított. Alig haladt ezen néhány száz lé
pésnyire, midőn egy vele szemközt menő pórral ta
lálkozott, ki a’ legjobb izüeu falatozgatá barna ke
nyerét ’s szalonnáját. Feri étvágya szerfölött ingerel
tetek. Nem állhatá meg, hogy egy darabkat ne kér-

(11)
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jen. A* pór nem csak megtagadta azt, hanem durván 
is bánt az éhezővel; többi közt csavargó gazfnJnak 
nevezte őt. Ebbül vita támadt. Szót szóváltás , utóbb 
cselekvés követett. A’ pór botozni kezdte Ferit. En
nek semmi kézfegyvere nem volt, ’s igy a dolog öl
re, birkózásra került. Az ifjú földre terité a' pórt, ki 
esése alkalmával homlokát megütvén, szédülten fek
ve maradt. Feri holtnak vélte , 's megrettenve az a- 
karatlanul elkövetett gyilkosság miatt, visszairamlott 
az erdőbe. Itt elgondolá helyzetét. Hajlandó lett vol
na magát a’ bíróságnak önkényt átadni; de mint úton
álló, mint gyilkos fogott volna általa tekintetni, mint 
illyenek kellett volna megjelennie azon helységben ’s 
talán azon személyek előtt, hol és kiktül félreismer- 
tetui ollyannyira irtózott. Nem volt tanú, ki vitájokat 
hallotta, ki ártatlauságárul bizonyságot tehetett volna. 
’S lehet hogy a’ pór’ rokonai mindent elkövettek vol
na, hogy reá a’ legszigorúbb büntetés szabassék. — 
Ezek ’s hasonló gondolatok zajongtak Feri agyában. 
Elhatározó végre falvakat és embereket a’ lehetősé
gig kerülni, lappangva Budára menni, hol sok féle 
körülmény adhatja elő magát jövendője’ biztositására.

Bujdosása második estéjén sok kerüldözés és bajló
dás utáii a’ fővárosba érkezett.

Beliomályosult; ’s neki nem volt hálásra hova men
nie , ’s nem volt mit falatoznia, azon csekély vad
gyümölcsön kivül, mellyet gondoskodóig szedett ’s 
magával vitt. Leghelyesbnek vélte, valamelly tem
plom' küszöbénél választani fekhelyet. A’ véletlenség 
Mátyás templomához vezette, ’s álomba merült.

Almát csak a’ harangszó zavarta meg, midőn a* 
torony crcznyelvével hajnalt hirdetve, a’ templom- 
ajtó meguyillék.

A' történet úgy akarta, hogy Feri, kit a’ kényte- 
lenség anyja karjai közül úgy szólván tüstint szüle
tése pillanatában kiragadott, ’s a’ kolosvári „konyező 
loldogsúgos sziizLí temploma lépcsőjére számkivetett, 
ismét templomnál tapasztaljon egy életfordulatot, melly 
neki mind azt visszaadja , mit egykor illy helyt el
veszte.

Még féiszeuderegve nyújtózott a’ kemény pamla- 
gou, midőn a’ templomnál egy vén anyóka megjelent. 
Ez kis székét, mellyet görbedezve czipelt, az ajtó 
külsarkához helyezvén, olvasóját zsebéből előkereste, 
’s imádkozáshoz fogott. Közben közben vizsga szeme

ket vetett a' szokatlan templomvendégre. Valami kü
lönöst vélt találni félig látott arezvonásiban. Régi 
dolgok’ emlékezete támadt föl agyában; megfeledke
zett imádságárul, ’s szabad nyílást engedett eszmé
inek , mellyekbül az ébredő ’s fölegyenesedő ifjúnak 
egészen láthatóvá lett alakja ragadó ki. Ugyanazon 
szemek , ugyanazon o rr , ajkak és termet. Igen csak 
ő lehet a z ; csak ő hasonlíthat igy Boncsokyhoz; 
csak fiú’ ’s apa’ arczvouásai egj^ezhetnek ennyire. — 
így tűnődött az anyóka, ’s beszédbe eredt az ifjú
val. Mekérdczé születése’ ’s élete’ viszonyait. Feri 
mindent elbeszélt az egy véletlen gyilkosságon kivül, 
’s kérte az öreg anyót, szerezne neki a’ városban 
valamell szolgálatot, miből illendően el élődhessék. 
Az anyóka hangos sírásra fakadt; össze meg ös3ze 
csókolta a’ bámuló ifjút, ’s csak hosszas sirás után 
tudott magán annyi erőt venni, hogy a’ kérdéshalmo
zó Ferinek elmondhassa: miképen Gyula (Ez volt 
keresztségi neve a’ Tataytul Feri nevet kapott gyer
meknek) Boncsoky uraság’ gyermeke , kinek ő, mint 
akkori gazdasszony, keresztségénél jelen volt, melly- 
nek azért kellett titokban, csupán három meghitt 
házbarát jelenlétében történnie , a’ gyemeknek pedig 
elsikkasztatnia, mivel a’ törökökkel szövetségeskedés 
gyanúja miatt elfogva volt atyja , — mint ezt az anyá
nak igen mély belátásu ferjfiak tudtára ád k. — csak 
úgy menekhetett meg a’ halálos ítélettől, ha fiunem- 
zéssel reményöket nem szegi vala az illető személyek
nek , hogy halála után úgy is reájok maradand min
den vagyona. Elbeszélte mikép őt születése után ne
gyed napnál tovább a’ szülei háznál titokviláglás’ fé
lelme nélkül tartani nem lehetett, ’s mikint legczél- 
szerübbnek gondolták őt ollyan helyre kitenni, hol 
minél előbb reá találhatand valaki; mikép kísértetett 
figyelemmel az ő serdülése Tatay gyámsága alatt 
mind addig, mig ez balesetei után Erdélybül egyszer
re eltűnt. Hozzá tévé még azt i s , mikép ohajtozott 
’s jött légyen ő vissza születéshelyére, Budára, hol 
jelenleg is Boncsoky uraság’ kegyességéből él ’s hát
ra lévő napjait, imádságaiban az Istennek szentelve, 
naponkint a’ templom’ ajtajánál szokott; buzgólkodni.

Ezek’ hallása csudálkozással, öröm és fájdalom
mal töltötte el az ifjút, ki szüléi ki-voltát ’s életben 
létét megtudván, azon mód kigondolására kérte az 
anyót, mikép utazhatnék 5 leghamarabb Erdélybe,
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ismeretlen szüléit meglátogatandó. Az anyóka köny- 
uyeii talált erre esközöket; még aznap elvezette 
ét Bándyékhoz, kiket uraságával némi rokonságban 
’s közel viszonyban állani tudott ’s bemutatá mint 
Boncsoky ur kétségtelen magzatát.

[Folytatása következik. )̂

A’ S Z E R E L E M  K É P E K B E N .
HÖLGYEKNEK SZENTELVE.

I I .  K É P .

M á s o d i k  s z e r e l e m .

Alkonyba borultak az ifjú kor’ hajdan édes álmai; 
eltűnt az első szerelem angyalszelíd örömeivel, ’s 
most az indulatok’ zajában duzzadó kebelt, a’ tettek
re vágyót, egy második szerelem’ föllengzö lángja 
hevíti ’s e’ második szerelem: a’ honszerclel.

Éreztétek-e valaha, vagy érzitek-e a' houszeretef 
lobogó hevét oh hölgyek? és ha igen , úgy légyen 
szent és tiszta e’ szeretet kebletekben, mert borzasz
tók annak kicsapongásai ‘s velők a’ vadindulatok’ min
dent magokkal sodró örvényébe sülyeszlik a' tévédét.

Mikint a' kisded magzat dajkáló kebleitekhez, úgy 
simuljatok, oh hölgyek, a’ honhoz, ártatlan, szelíd 
tiszta szeretettel.

Ti vagytok, oh hölgyek," a' honnak legszebb szü
löttei, ’s ti vagytok oh szépek, ez édes anyának leg
kedveltebb gyermekei is. Szerétéiért, adjatok az édes 
anyának viszonti szeretet. A’ szerető édes anyát a 
ti tiszta szerelmetek, ’s ez édes anyának heves, indu
latos fiait, a’ ti szelíd, nyájas érzelmetek tegye bol
doggá. —

Ha keseregni látjátok az édes anyát, mert hosz- 
szas, szomorú elválás után, nem tudtok az anyai 
nyelv szerelmetes hangjával kebléhez simulni, ébred
jen fel szivetekben, oh hölgyek, a’ szelíd, a’ boldo
gító houszeretet.

Kérdezzétek csak a’ gyönyörű hon’ dús viranyain 
szemérmesen illatozó ibolyát, azt fogja nektek sut
togni : ,,E’ szép honnak szelíd, tiszta ege az én daj
káló anyám, e’ szép honban suttogó lenge szellő az 
én édes anyai nyelvem; oh, ne foszszatok meg engem 
tőlök; mert nélkülük boldog nem lehetek!“ —

Kérdezzétek csak a’ gyönyörű hon’ virágos völ
gyeiben kígyózó patakocskát, azt fogja nektek cser- 
geni: ,,Ott, a kéklő távolban büszkén trónoló szikla
kebel , az én szoptató anyám, s e’ szép honnak vi
lágos völgye, az én szerelmetes húgom; mi az édes 
anyai nyelven suttogunk egy ütt, ’s könycseppek gya
nánt gördülök ott mindig némábban és mindig szomo
rúbban tovább, hol az én húgom, nem érti szerelme
tes anyánk’ nyelvét.“

A ’ gondnélkül serdülő gyermekből hevesen szerető 
ifjú, a hevesen szerető ifjúból, komoly, eszmélkedő 
férfi lesz , ’s ki legszentebb hévvel szerete közűlök, 
legérzékenyebbül csalaíék meg. A ’ világ’ undorító 
nemtelenségeiu,mint egy teugerrejtette kártékony szik
lán a’ legnemesebb szív is összezúzatik és már már 
sülyedezni kezd, mikor a’ távolból a’ szeretetnek még 
egy csillaga rémlik felé , tiszta, magasan tündöklő, 
fényes, melly csak egyedül képes a’ sülyedő szivet 
örvényéből visszaragadni, ’s a’ szeretnek e’ tündöklő 
csillaga: — a’ honszeretet.

Alkonyából kel fel a’ honszeretet’ csillaga; maga
san futja pályáját a’ fény’ királyival, a’ nappal; osz
lik előttük a’ sötétség, ’s a’ királyi nap’ fénysugara 
egyesülve a’ honszeretet’ hevével, boldog ivadékot üd
vözöl, a’ boldog haza’ téréin.

Mutassátok, oh hölgyek, a’ honszeretet’ lobogó 
csillagát a’ hozzátok simuló kisdedeknek tiszta fé
nyében ; mondjátok-meg nékiek, hogy, ha ti majdan 
kimúltok, ’s nem lesz , ki az árva gyermek’ bánat
sajtolta könyeit arczárói lecsókolja, akkor a’ szere
tetnek legszentebb, legártatlanabb hevével szeressék 
az urnák és jobbágynak , a’ boldog’ és boldogtalan
nak, a’ szegénynek és dúsnak közös édes anyját — 
a’ hont.

Szerelmet ad és vált a’ hölgy i szív; a’ változások' 
zajgó tengere az emberi kebel; de a’ melly höígji 
szívben soha sem lobogott a’ honszeretet’ szent heve, 
idegen növény volt az a’ szép haza’ gyönyörű virágai 
között, kóróvá száradott, ’s a’ termékeny földben 
elágazott gyökereir csak kórókat hajtottak.

Aggéi

«
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F É R F I Ú I  S Z É P S É G .

Szeretnék olly nőt ismérni, kiben a’ szellemi te
hetségek egészen, vagy legalább lehető nagy mér
tékben ki volnának fejlődve, ’s aztán megkérném őt, 
hogy rajzolna egy szép férfiút, azaz rajzolnálle, mily- 
lyennek kellene a’ férfiúnak szerinte lennie, hogy 
tökélyes szépnek neveztethetnék; mert azt gyanitorn, 
hogy valamint a’ férfiú jobban le tudja rajzolni miilyen 
tulajdonságokat akar és kíván ö meg egy szép asz- 
gzonyban, úgy egy asszony, ki a’ férfiúval egyará- 
nyulag volna szellemileg kifejlődve, igazabban le tud
na egy szép férfiút rajzolni; mert ő legjobban tudná 
miket kíván meg egy olly férfiúban kit szépnek mél
tán nevezhetne. — Én ennek hiányában lévén tehát 
magam próbálóm meg, egy szép férfiút leírni, vagy 
inkább a’ férfiúi szépségeket — mert többek lehetnek 
— meghatározni és elszámlálni. Azonban minden nő 
ezt csak igen is tökélyetlen próbának tekintse, ’s bár- 
melly asszonynak teljes joga van, ’s némüleg köte
lessége, a’ benne találtatandott hiányt kijelelni, ’s a’ 
hibát kijobbítaui. Úgy hiszem e’ lapok’ szerkesztője 
szívesen ad helyet a’ megigazitásnak vagy csáfolatnak.

Hogy e’ próba nem lehetend könnyű, onnét világos, 
mivel az emberek’ véleménye a’ szépről végetlenül 
különbözik; mert a’ mit egyik szépnek tart, azt a’ 
másik mint nem szépet megveti. Hányszor láthatni és 
tapasztalhatni azt az életben, hogy a’ mit egyik jónak 
ismer meg, azt a’ másik, mint roszat, kárhoztatja. 
He azért ne gondoljuk, hogy mivel a’ szépről olly 
sokfélék a’ vélemények annak alapja nincs. Hogy 
olly sokan önkényük ’s inegszokottságuk szerint kü- 
lönbözőleg Ítélnek róla, — annak az értetlenség és 
kifejlödetlenség az oka. Igaz ugyan az is, hogy ma
gok a’ tudósok is különböznek annak meghatározásá
ban, mi a’ szépség-, de ők is emberek. Egyébiránt 
a’ szépségnek lényege mindenkor az marad akár is
mertetik meg annak, akár nem; az marad ha a’hány 
ember, anyifélekép vélekednék is felőle.

Hogy a’ férfiúi szépségről csak némüleg is alapo
san szólhassak, szükségesnek véltem előbb a’ szép
ségről általános fogalmat állapítani meg. Egy kissé 
távolabbiul kelie hozzá fognom , minthogy mulatta
tó lehetne értekezésem, de azért ne ijedjetek meg, 
ne rettenjetek vissza némberek. Sokat tétettek veletek

szülőitek, és sokat tettetek magatok is’azért, hogy 
majd egykor az ifjúnak vagy férfiúnak tetszhessetek, 
tehát áldozhattok még most is egy óranyegyedet en
nek elolvasására. Éltetek’ legszebb része abban mun
kálkodva folyt le, hogy majd egykor az ifjaknak vagy 
férfiaknak tetszve rendeltetésieket betölthesse'tek, azok 
szerelmét megnyerve czélotokat elérhessétek. Mennyi 
édes órától valál kicsinded korodtul fogva megfoszt
va lányka, nem magadért szorosan véve, hanem egy 
ifjúért. Midőn a’ fiú kün a’ szabad ég alatt ugrán
dozva a’ természet’ szépségeiben gyönyörkedve élté
nek egyik legboldogabb szakát tölté: te a’ nem olly 
egésséges légü szobában rabul tartatál; hogy izmos
sá ki ne fejlődve majd egykor az ifjúnak gyöngébb 
idegzetű valóddal inkább tetszhessél. — Midőn a’ fiú 
kedve ’s kénye szerint elégíté ki éhét: te kénytelen 
valál a’ kiszabott adaggal megelégedni, ’s néha kop
lalni , csakhogy finomabb alkotásuvá fejlődve majd 
idővel neki tetszhessél. Midőn a’ fiú szabadon’s min
den fesz nélkül könnyen haj longa : a’ te kis testecs- 
kéd kínos csaptatok közé vala szorítva egy még es- 
méretlen fiú végett. Midőn az már szabadon cselek- 
vőleg lépett föl a’ világ’ nagy piaczán: neked neve- 
lőnédtül legfölebb egy óra engedteték sétára, de csak 
az ő társaságában ; ’s ez mind az ifjúért történt, hogy 
majd — az úgy nevezni szokott fiuom nevelésed által 
— neki kedvesebb lehess. Milly sokat vesződtél a’ 
franczia és német nyelvvel, vagy talán olaszszal és 
angollal i s ; milly sok időt vesztegettél el a’ zongo
ra mellett és rajzolássál, csak azért bogy majd mint 
miveit lány az ifjúnak tetszhessél; mert miután egy 
férfiú karjai közt rendeltetésed elérted, soha vagy rit- 
káu vevéd temérdek tanulásodnak egyéb hasznát. — 
Ilihetem tehát, hogy miután olly sokat áldozál a’ férfi 
kedvéért, e’ száraz értekezést még csak méltatod.el
olvasásra.

A’ nagy természetben, vagy vegyük inkább csak 
e’ mi kis világunkat a’ földet, a’ földön és benne min
den vagy cselekvöleg vagy nem cselekvöleg létez. A’ 
mi nem cselekvöleg létez, anyag-nak mondatik; a’mi 
pedig cselekvöleg létez erőnek*) neveztetik.

*) Érzem hogy e’ szó erő, nem jelenti tisztán azt, mit 
itt jeLeatetní kiváltok, hanem e’ három közül va-
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Csupa vagy tiszta  anyag a z , melly nem máskép 
hanem valamelly űrt vagy tért betöltve létez, maga 
nem cselekszik, nem képes magát cselekvésre hatá
rozni, hanem más által határoztatik el valamire ; leg- 
megkülönböztetöbb jele az anyagnak az, hogy részei 
vágynak; kisebbre meg apróbbra osztható részekből 
áll, p. o. egy kis élőfát levághatok, vagy egy kőda
rabot fölvehetek, ’s ezer meg ezer aprócsa részekre 
oszthatok.

Csupa vagy tiszta  erő ellenben a z , melly semmi 
űrt vagy tért be nem töltve, hanem cselekedve, mun
kálva létez; az anyagtól az által különbözik egészen 
a’ csupa erő, hogy részei nincsenek ; tehát létezhet 
az anyagnak részeiben és közöttük; nem mástól kény- 
tetve , hanem magától cselekszik, maga magát hatá
rozza el cselekvésre.

(Azonban sem csupán tiszta anyag, sem csupán 
tiszta erő a’ tapasztalást nagy világban nem létez, 
legalább a’ mi hiányos érzékeink elől el van rejtve; 
mert a’ mit mi tiszta anyagnak vélünk, p. o. egy da
rab kő , vagy egy darab fa , az nem tiszta anyag, 
mert ennek részeit erő tartja egy tömeggé össze; 
tehát már az erő az anyaggal egyesülve van. Gondol
juk p. o. az anyagtól elválasztani az erőt, ekkor az 
anyagnak részei, teszem egy kőnek vagy fának ré
szei, ezer meg millió picziuded részekre, vagy isten 
tudja mikre oszalnának szét, ’s nem lenne többé kő 
vagy fa, hanem más valami, mit nem tudunk. Egyéb
iránt azért neveztetik megszokottságból egy illy da
rab kő anyagnak, mivel a’ kőben sokkal nagyobb az 
anyag’ mennyisége mint az erőé. Ellenben a’ magne- 
tica és electrica erőben sokkal több az erő’ menyisé- 
ge mijit az anyagé.)

Az erőnek mint tapasztaljuk* fokai vágynak, van 
ollyan először, melly öntudatlan cselekszik, munkál, 
mint a’ növényekben, ásványokban. Ezen erő sem 
azon anyagtól mellyben cselekszik, sem attól mellyre 
hat, sem végre attól melly rája hat, nem képes ma
gát megkülönböztetni; létét nem tudja, ’s gyakran 
kénytelen más erő’ irányzatát követni, p. o. egy gör-

lamt'liyik felelne meg: t é n y , flenyés/,) terry, (te
het igéből) hatály vagy hatány (hat, hatás, hata
lomból), mivel ez igen alkalmas latán szót: poten
t e ,  kellene kitenni,, de nem leven szokásban, e’ 
helyen épen nem bátorkodám vele élni.

ben nőt fát míg gyönge egyenes növésre irányozhatok. 
— Van másodszor ollyan erő, melly öntudva cselek
szik ugyan mint az emberen kívüli minden állatokban; 
de csak homályos öntudata van ; nincs arról fogalma, 
mért vagyon ő itt; nem tudja czélját ’s rendeltetését. 
Ezen erő némi tekintetben már észnek is mondatik, 
de csak homályos öutudásu ész ez.

Van harmadszor ollyan erő, melly öntudva cselek
szik ; világos öntudása van ; világosan megkülönböz
tetni magát mind más eröktül, rtiiud azon anyagtól, 
mellyben cselekszik, mind pedig végre azon anya- 
goktul és eröktül, mellyekre cselekvőleg hat. Világos 
fogalma van arról, miért vagyon itt, tudja czélját és 
rendeltetését. Ezen erő az, melly az emberben vagyon 
’s világos öntudása észnek mnndatik; máskép szel
lemnek vagy léinek, léleknek is neveztetik.

Azt tudják az olvasónék , hogy egyesmi, akármi 
legyen az, nem kedves, p. o. egy hang, hanem a’ sok
félének tökélyes egyesülése, összhangzása. Egyes szin 
sohasem olly kedves, mint több színnek tökélyes ösz- 
vegyülete. Egymásra rakott temérdek menuyiségü kő, 
ha a’ felhőket meghaladja is nem kedves, hanem ha 
vegyülve más anyaggal épületté van alakítva. Csupán 
erdős hegy, vagy csupán zöld rét nem tesz kedves 
vagy bájos vidéket. Tehát öszvegyités , különfélék
nek tökélyes egyesítetése kívántatik meg a’ szépségre. 
Most már lássuk a’ fölebb említett anyagot és erőt. 

(fege következik.)
T eszébj.

DIVAT - REGÉITEK.

. „  .  , , • ( / *£«•)

Darmai még vivatlan volt, még mindig makacson 
kétkedett hinni ellenkezői’ vitatását, midőn Ugrat 
belépett, ’s vele közöltetvén a’ tárgy, ő is — szép 
ízlésű szép leány’ bajnoka — Júliához szegődött, ’s 
jó eleve kinyilatkoztató, hogy a’ lélekkel olly kegyet
lenül bánui, mint bánnak és bánni kezdenek sok irók, 
valóban illetlenség Darmai meggyőzése végett kér
dezte olvasá-e Müller’ Elhunytjait P ,Nem‘ volta’ 
felelet.'

El kell mondanom foglalatját; szóla Ugrat, d’ 
kérdéses tárgy’ bizonyítására nagyon alkalmas. A'
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darab kezdődik borde'Iyházban, ringyók és gy ilkosok ; 
közt; azután minden lehető szörnyűségeken megy 
á t, mi közben egy zsidó’, egy néger’ és egy indus 
pária’ üldözései fő szerepet játszanak, — 's végződik 
halott szekérrel, melly cholerás halottakkal van meg
rakva ’s a’ róla lefüggő fejek kerekekhez verődnek: 
Nem de sokat ígér?“
f: Illy bevezetés után megereszté szabályozott Duna
ként szép folyamú nyelvét és igy beszéle:

„Egy Börner nevű ifjú ember jő Hamburgba, ott 
bordélyházba csalatik, pénzét elveszti és alig kerüli 
el a’ lélekeladást. A’ leányt, ki őt elcsábítja, egy né
ger megöli. Ugyan e’ néger’ fogai közűi ment ki Bör
ner egy vén zsidót, kit amaz vadállatként, fogaival 
és körmeivel támadott meg. A’ zsidónak van egy le
ánya, félmeztelen, de rongyaiban is bájoló. A’ zsidó 
azomban rövid nap megnyeri a’ nagy sorsot, és szép 
leányával, Judittal, Lengyelországba költözik. Itt egy 
nagy becsű ék , mellyet egy más zsidó gondviselésé
re bízott, csalárdul elvonatik tőle. A’ zsidó panaszt 
tesz Constantin nagyherczegnél, ki a’ csalárdét le- 
gottan lenyakaztatja. A’ család tengerre kel és rab
lók’ kezébe esik, hol kénytelen minden kigondolható 
szívgyötrelmet szenvedni. A’ vén zsidó’ öcscsét a’ ha- 
jógerincz alatt áthúzva fojtották meg. Szép Judit a’ 
kapitány’ martaléka, ki megöli a’ kapitányt ’s ten
gerbe rohan.

Most föllép egy szerecsen királyfi, de napfogyat
kozáskor születvén , eltaszíttatott. A’ pusztában nö- 
vekedék fel, ’s vakmerészen játszik krokodilokkal és 
orozlánokkai. Testvérét, a’ törvényes királyfit, oroz- 
lán ölvén meg, ő vádoltatik hogy nem menté meg, mi
dőn teheté vala, ’s arra Ítéltetik, hogy kigyóbarlang- 
ban haljon meg. Innen kiszabadítja anyja, de őt egy 
Kígyó sebesíti meg, ’s a’ mérget egy leány, szíja ki. 
Ezen leányba szeret a’ néger, ’s vele titokban bol
dogul él. Egykor felkapják őt a’ király’ emberi ’s rab
szolgául eladják. Kedvese szabadítja meg. Elfutnak 
a pusztába, ott őket a Számum — szél lepi meg, 
s a halait csak azért kerülik el, hogy újra rabkal
márok’ kezekbe jussanak. Midőn a’ rabkalmár rájok 
talált, barátságosan vigyorgott a’ jó zsákmányra. 
Hogy életökről meggyőződjék, elővonja övéből nehéz 
rhinocerosbőr-kaucsukáját, ’s a’ ketgyetlen’ csapásai 
az ájultakra csattogtak. Keserű jajkiáltással tér tek az

életbe: „Szoptató asszony! — örvendve kiálta fel a’ 
kalmár a’ mint Saila fölemelkedék — ez íogja dajkál
ni kis ebemet. Fel, asszony, fel.“ kiálta, miközben 
Saila’ gyenge bőrére újra keknény csapást sodorított. 
„Fogd emlődre e’ kis állatot, itásd és ápold jól, — 
avvagy — !“ a’ korbács ismét suhogott a’ levegőben. 
„Gyermekem — monda Saila fájdalom hangján nem 
lehet el emlőm nélkül.“ „Mi gondom, asszony, gyer
mekedre? bogé a’ rabkalmár — el e’ poronddal!“ És 
e’ pillanatban embertelenül lekapta endejéröl a’ gyer
meket,- irgalom nélkül zúzta az ártatlan csecsemőt 
egy sátorfához, mellyel egv teve vala megterhelve, 
úgy hogy agyveleje messze körül loescsant, ’s apa és 
anya gyermekük’ vérével borítatának be. Rettentő 
pillanat! —- E’ tett iszoujatossága elfásítá az anyát; 
sivatag álomkint vonúlt el ez iszony érzékein, és 
panasz nélkül — mert?hol vehetett volna szót egy 
anyának illy fájdalma ? — elkábúlva roskadt le a’ 
csapás óriássulyától. De az atya, mint ingerlett ra
gadozó vad, rohant a’ gyilkosra ; egy szökéssel éhes 
tigris gyanánt, üle annak hátán; körmei mélyen fú
ródtak a’ nem-ember’ húsába; hegyes fogai rágták 
annaK nyakát, és ajkai szítták halálos ellensége me
leg vérét. Bőgve roskadt ez földre, és poroszlói alig 
szabadíthaták meg. „Korbácsoljátok halálra a’ sá
tánt!“ dühödött a’ rabkalmár, 'midőn végre szólhatott. 
Xuri kinyujtatott, a’ súlyos korbácsok szaggatók 
testéről.a’ húst; de a’ fajdalomnak egy hangja sem 
jött ajkára. Hogy’ lehetett volna még az atyának tes
ti fájdalmak iránt érzése, midőn megöldöklött gyer
mekének megtört szemei a’ véres homokon reá mere- 
deztek? Hosszas kínozás után végre elhurczoltatik a’ 
borzasztó rabhajóra nejestől hol ez csak hamar meg
hal. A’ néger pedig egy ültetvényre kerül, ott kína
it tovább szenvedendő.

Itt ismét föllép a’ vén zsidó mint koldus. Az ültet
vény ura Börner, kinek egykor leánya, hűsége’ jelé
ül , egy drága gyűrűt adott, mellyet még most is uj
jún visel. De egy gazdag kreol-leányt vet nőül! a’ 
zsidót pedig kutyákkal maratja el. Ez a’ négerhez 
szövetkezik, ki őt egy kalitkában felakasztott ’s éhen 
hálásra ítélt más négerhez viszi. Itt kezdődik a’ bo- 
szú. Xuri elragadja az ültetvényes’ gyermekét ’s ha
jóra szállnak.

Most Hiadostánba tétetünk ált. Egy pária-ifjú közel
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éhei háláshoz, az anyának semmije sincs, mit annak 
adhatna; az atya, ki hazulról elmene, megsebesítve 
négykézláb mász vissza. Jaj jajra halmozódik. Ké
sőbben fija egy főrangú gyarmeket szabadit ki a1 ve
szélytől,, megveretik égtte, mért illeté azt, kit pá
riának illetni tilos. Más hasaíiló esetben bramin-fiút 
nem szabadítván meg ara ítéltetik, hogy tapostassék 
szét az elefánttól, mellyel saját atyja vezet. Az állat 
emberibben érzett, mint az ember; szelíden félreté- 
vé a’ gyermeket és fenyegetve fordult a’ bámuló'-so
kaság felé csak élet vészéiyly el vilié ték vissza lakába a’ 
felboszantott elefántot. De branűn Raj apuira, ki gyer
mekét veszítette, nem érze emberiséget. Haragosan 
parancsolá, hogy az elítélt vad tigris elébe vettessék. 
Arou’ — a’ fiú’ atyjának hajszálai fölmeredének, forgó 
szemei kitolódtak öbleiből, szájából mérges tajték 
folyt, melly sápadt, vértelen ajkait emészté. „Vesd 
a’ fiút tigris elébe! — dürgé az engesztelhetlen — 
vagy mind két gyermeked elvesz 1“ Most felfogá Arou 
gyermekét; szorongva kapaszkodott az atyja’ nyaká
ba és szelíd néma szemekkel nézé azt. De Arou’ szi-

hogy rajzoljam a’ szenvedést, mellyre emberi kebel
ben hang nincs ? — boldog anyák egyedül, kik kar
jaikon mosolygó gyermeket ringatnak, képzelhetik, 
mi egy vad szörnyeteg’ körmei közt látni szívok sar- 
jazatát; vérszopó által’ éles fogait látni annak gyön
ge mellében és meleg szívében, — az ő vérükben! — 

Miközben a’ paria a’ tengerparton egyedül lézeng, 
meglátja a’ zsidót és négert, kik hajótörést szenve- 
dének ’s a’ vizbehalástól megmenti őket. A’ szenve
dés’ ezen szövetségeseivel vándorol a’ titkos méreg
völgybe és előhozzák onnan a’ Clolerút, hogy mago
kat ez által egész emberiségen megboszúlják. A’ nya
valya terjed és mindenkit talál, ki e’ három szeren
csétlen eljen vétett. Végre Hornért is vonszolják sziu- 
holtan a’ halottszekeren és temetik. Fölserkeu , de e- 
löbbi rabszolgája a’ néger áll előtte és mosolyogva 
taszítja vissza a’ holtak közé.“ *}

Ugrai elhallgatott ’s a’ szobában hosszas csend u- 
ralkodott. Végre Darmai meggyőzeteltnek valla magát, 
’s előbbi túlságos állításai helyett csak azon óhajtást 
tartá meg : bár íróink , midőn — a’ nemzet erkölcsi 
és értelmi szükségeit szorosan szemük előtt tartva 
írnak ’s indítni ügyekeznek, ezen erőszakos roman- 
ticának nagyon óvakodó követői legyenek.

S z a b ó  D á v id

véből isten kiköltözött. Kiterjesztő erős karjait és — 
fiát a’ tigrisnek vetette ! Egy pillantatban kioltotta a’ 
tigris’ foga a’gyermek’ életét. De a’retlentőtettnek még 
nem volt vége. Bőszűlt őrület kapta meg Arout; fel
kapta gyönge leánykáját kinek gyermeki érzéke a’ ré
mítő történetet még nem foghatá fel; magasan föle
melő azt mint könnyű tollat és nem-emberi hangon or- 
dítá: „Le veled, — veszni kell neked is, hogy ne le
gyen több veszteni, ne több reményiem valóm; ak
kor aztán a' földgolyó férgeivel fogok pörlekedni!“ és 
leányát is a’ tigris elébe hajította. Mi előtt földre es
nék az, a’ vad’ éles körmei már megkapták, gyönge 
mellét fölszakították, és a’ tigris telhetlenüi szopá a’ 
melcgvért a’ halálos sebből. Az atya ezen történet u- 
tán össze omlott, mint egy villám-sujtotta kőszobor. 
Dermedt, néma rémület szálta meg az összegyűlt nép
csoportot, mintha a’ halál minden életet kővé változ
tatott volna. Maga a’Rajaputra is megindúlt; fia szá
mára rémítő halotti áldozat történt; valamit, mi szá
nakozáshoz hasonlított, éreze a’ szegény Arou iránt, 
ki e’ pillanatban egész földön legnyomorúbb volt. — 
Hát az anya? — De hogyan fössem én nektek a’ 
fájdalmat, mellyet földi nyelv nem irhát le ? —

A’ PAPI KABÁT.
y.-ii . ó l v ■■ni , t: \ i>  71*11 d l o  Js íi l ; -ír*»

1196ban, midőn III. Coele^Un ült a’ pápai 'székén, 
az angolok és francziák közt véres háború ütött ki, 
Fülöp, a’ belvaci fránczia püspök, minit Őnkéiij,ies 
vezérlé a’ franczia sereget. Egy igen izzasztó ütkö
zetben az angolok lévén nyertesek, a’ francziäkat meg
szalasztották , és a’ püspököt elfogák, kit Richard 
angol király kemény fogságra vettete.

Midőn ezt meghallaná a’ pápa, keményen kikelt 
az angol királyhoz irt levelében j ezen bánásmód él
len, mérges szavakkal kibocsátását sürgető. Richard 
király Romába követet kühle azonnal, ki magával vi
vő a’ püspök sisakát és hadi öltözetét. Midőn a’ kö
vet a’ pápa előtt megjelennék , ezen éles szavakkal 
fogadá őt: „mikép bátorkodók királyod az én, a’ pá
pa egyházi fiát tömlő ezre vettetni.“ — Erre a’ követ 
a’ szentirás következő szavaival válaszolt : „Nézd 
ezen kabátot, és mondd, ha a’ te fiadé e? ezen sisak 
ezen hadi öltözet szentséged egyházi fiának valók e?fc 
— A’ pápa elnémult, és a’ követ okos beszéde mi
att megbocsájta a’ királynak.

*) A’ regény-kivonatok a*,,Literatur-Blatt“ szerint van
nak adva. ~ Sz. D.



88

HXR- ’S DITATIAP.

HONI HÍR.
A* gyöngyösi Casino termében januar 29-ken fenj es 

esti mulatság tartatott. Az esaó :s legnagyobb sár daczára 
is a’ különben elég tágas terem és mellék szobák ágy 
megteltek, hogy tánczolni mesterség rala. Hol teremhe
tett ennyi szépség nálunk , majd nem varázs erőnek tu
lajdonítható. A’ sok angyali lények és hajoló alakok közt 
eltöltött éj elreppenvén , más nap többeket egy kellemet
len jelenet búsita meg. — Az egyesület itt is mint másutt 
tart látogató-könyvet, mellyTbe több igen érdemes tagok 
felszólítására az első bál alkalmával ennek díszére szám
talan aszszonyságok és kisaszszonyok irák be neveiket, 
ezek közül tizen most kitörülve találtatnak. Ezen tettet 
a’ megsértettek részéről vetem szemére annak, ki ajtaja 
küszöbén túl, tiz pengő forintjáéit oily kénynyel ’s vakme
rőén töri fel azt, mi minden jő érzésű kebelnek szent. — 
Ha több ehhez hasonló kedvetlen jelenet történnék, olly 
könnyen enyészhet el a’ gyöngyösi casino a’ milly ne
hezen jött létre.

— K .~

KÜLHIREK.
1. ) Paganini Nizzában a’ minap hangversenyt ada. A’ 

csődület olly nagy vala, hogy többen be nem féltek a’ 
terembe.

2. ) Nantesban január’ 9dikén olly sűrű köd vala, hogj' 
két lépésnyinél tovább nem lehetett látni. Ember emlé
kezetét haladó idő óta nem tudnak illy ködöt; igy tartott 
ez több napig.

3. ) Madagascar’ királynéja a’ franczia és ángoly ud
varokhoz követeket küld, a’ Parisba menendőt már a’ 
napokban' várták.

4. ) Madridban a’ Iégméró az 0 alatt 6dik lépcsőt mu
tatott , és Marzanares folyó partjain két mosónét fagyva 
találtak.

5 ) A’ mayennei biró a’ békebiróval párharczba ke
veredett.

6 . ) A’ francziák királya a’ szókönyv társaság minden 
jelentéseire előfizetett. Ismét igen fontos kiadások vannak 
készülőbe.

7. ) Jelenleg, midőn minden tudomány és művészet be
tűrendbe szedetik , igen fontos könyv jelent meg , melly 
a’ nemes szakácsságot betűrendében adja e lő , czíme e’ 
könyvhekr ,,Dictionnaire de cuisine et ó’ éconotnie ména- 
gere ’s a’ t. — Par M. Burnet, exofficier de bouche." 
Nagy 8ad rétben 49 ivén II réztáblával. —

8. ) Azon imádságos könyv, mellyből 1. Károly a’ vesz- 
tőpadon olvasott, Londonban 1825ben 100 font str. ada
tott el.

Figyelmeztetjük azon t. Pártfogóinkat, kik eddigi 
számainkat tán hiányosan, vagy meg sem kapták, 
méltoztassanak bennünket bér men lelt leveleikkel tu
dósítani, hogy a1 tán törlénendetí hibákat azonnal jó
vá tehesnük.

Mai számunkhoz van csatolva a’ Nemzeti Kép
tárból SZALAY IMRE veszprémi kanonok és m. 
t. társasági tag’ arczképe.

F I G Y E L M E Z T E T É S .
A’ „Rajzolatokra folyvást előfizethetni, díja helyben, új világ-utezábau Dr. Reisinger-házban 554 

sz. a., 4 frt. p., postán küldve 5 pengő forint. Évnegyedre csak helyben fele ára.
Hogy pedig a’ Haza láthassa, milly buzgón iparkodunk divatujságunkat szellemileg emelni, ’s annak 

több oldaluságot adui, szerencsénk, van jelenthetni, hogy a’ Haza’ lelkesebb irói közül dolgozó társakul 
nyertük e’ betűrend szerint következőket :

Nggfi, Dérczhavi, W ö l d i , W r a  Garay,
Mtazucha, Katona Antal, Kimoss, huteács hajós, 
Nagy Ignácz, Ney, Szabó Dávid, Szigligeti Eduard,
Tóth hórincz, Teszéri, Vajda.

* #
Uj előfizetőinknek bat finom rézmetszetü képpel a’ nemzeti-képtárból ingyen szolgálandunk, *s még 

e hónapban, midőn uj Pártfogóink’ számát sommásan tudhataudjuk, azonnal el fogjuk küldözni.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .

NTÓMATIK LANDEHER’ BETŰIVEL







Pest.
F e h r u é r ’ 9 k*n

Megjelen e’ divatnjság 
hetenkint 2s/.er, esztendő 
alatt legalább 04 képpel. 
Helyben félévi dija 4 fr., 
egész évi 8 fr. Postán 5fr. 
és 10 fr. pengő.

A’

TÁRSAS ÉLET
ÉS

DITATTILÁCÍBÓL.

1837.

s z á m *

 ̂Előfizethetni helyben a’ 
kiadónál nj-v ilág  uteza- 
ban H e is in g e r  házban 
554ik szám alatt. Pesten 
kívül pedig minden es. k. 
posta-hivatalnál.

H arm adik év5 A’ dicsőség fénysugara " *  i —
Lengjen a’ Magyarhazára MLjISO /  Cl€,

A’ H A L Á S Z L E Á N Y .

NOVELLA.

( F o l y t a t ó t .)

IV.

Bonesoky Gyula Qgy nevezzük már ezután Ferit) 
származásához illően ruházva ’s minden szükségesek
kel ellátva harmadnap múlva Erdélybe indult, ’s oda 
szüléinek határtalan örömére szerencsésen meg is ér
kezett. Viszontagságai mindenek előtt érdekessé tet
ték őt, ’s minthogy az egész telet Kolosvárott tölté, 
számosán találkoztak a’ vele társalkodási érintkezésbe 
jött szépnem közül, kik csinos külseje, egyszerű de 
nyájas ’s vonzó magaviseletéért, különösen pedig a’ reá 
háramlaudó tetemes atyai örökségért kegyébe ’s sze
relmébe jutni törekedtek. De Gyula’ szivében még 
mindegyre élt Julcsa iránti hajlandósága. Iliában erő- 
teté magát képének keblébül kiirtására. Hiában igye
kezett magával elhitetni, hogy Julcsa az ő érzelmire 
érdemetlen; hogy azon határtalan szerelmet, mellyel 
ö azon életénél czerszerte inkább csüggött, méltatni 
nem tudá; szóval, hogy ő egy hideg jégkeblű leány, 
ki szerelme lángját egyenmértekben viszonozni nem 
képes. Talán ő hanyagabbnak, egykedvüebbnek lát
szott annak szemeiben, mint valósággal volt; talán 
nem tudta még eléggé megérdemelni a’ viszonszerel- 
met; talán Julcsa kísérteni akarta őt csupán, hogy 
érzelmei’változatlanságáról teljesen meggyőződhessék.. 
Ezek ’s illyenek fordultak meg fejében. Kész volt Jul
csa mellett ezer mentségeket fölhordani önkeble’ ro
vására.

Gyula egész bizodalommal beszélte el szüleinek 
szerelmi viszonyait,’s kinyeré azok’megegyezését Jul- 
csával leendő összekelésére, ha szándéklott másod
szori szerelemkisértése az elsőnél szerencsésb leend. 

1837

V.

Tavasz volt ’s Bonesokyék mind a’ hárman útra ín- 
dulának. Milly hosszú volt ezen utazás Gyulának! 
szárnyakat óhajtott, hogy éjt és napot keresztül repül
ve Julcsánál teremjen; szél vagy villám óhajtott len
ni, mellyek tér és távulság miatt fáradságot nem is
mernek. De hasztalan. Neki órákat ’s napokat kellett 
számlálnia mig végre Budán megérkeztek. Itt csak 
egy napot töltött. Azon gondolat, hogy Julcsát ismét 
meglátandja, fölizgatá keble’ minden vágyait, ’s nem 
engedett nyugalmat további veszteglésre. De elhatá- 
rozá magában csak szegény halászfiu képében láto
gatni őt. Mert fény, mert uraság csábitó lehetne, ’s 
megszerezhetné látszatos vonzalmát ’s kezét annak, 
ki nem őt hanem rangját, kincseit szerethetné. Neki 
pedig fényvágyíul ment, haszonkémlői ösztöntüí egé
szen tiszta keblű leány‘kellett; oíly leány kiben hir- 
szomj, kiben hiúság nem lakik ’s ki őt a’ napsugár - 
tisztább szerelem’ lángjával szeresse.

Hátra hagyá tehát Budán szüléit nehány napra, 
mig ő szerelmi kísértését végzendi. Útközben betért 
a’ gajai vendégfogadóba, részint hogy lovait pihen
tesse, részint hogy itt már halász-ruhájába, mellyeí 
e’ ezélbul magával hozott, átöltözzék.

A’ vendégfogadóban dőzsölök valának. Éhgyomorra 
is szintollyan jól esett nekik a’ lőre, mintha egésznapi 
munka után fogtak volna az iddogáláshoz. Épen a’ 
gádorban állott közülök kettő, midőn Boucsoky Gyű- 
la az udvarra behajtatott. Figyelmük az érkezett ura
ságra fordult, ki, miután kocsisa kifogott is ülve ma
radt egy ideig hintája szegletében. A’ pórok’ egyike 
gyakran szemügyre vette Gyulát ’s kémlelő pilanatai- 
bul kivehető vala, miképen ő Gyulát ismerősnek véli,
’s mégsem akar hitelt adni ön szemeinek. VizsgáJga- 
tása közben gyakran társához fordult, ’s néhány szót

Cis)
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ingván vagy inkább dörmögvén fülébe, azt is hason
ló szemlélgetésre iuditá. Gyula figyelmét ez nem ke
rülte el, örömszállotta kebellel ismert rá azon pórra, kit 
múlt őszi kalandja’ következtében megholtnak gyanított.

Nem állhatá meg a’ pór, hogy furdaló gondolatit 
Gyulának tudtára ne adja; ’s élőbeszédét következő 
kérdéssel nyitotta meg:

, Hol lakik? megtisztelem becsülöm a’tekintetes urfit4
„Erdélyben“ lön Gyuláiul a’ válasz.
,Hát meddig szándékozikkérdezé ismét a’ pór.
„Komáromig, meg vissza“ felelt a’ kérdeztetett.
,Hát nem erre a’ tájékra való; megtisztelem be

csülöm ?4
„Mint mondám, erdélyi születés vagyok.“
,No hát igazán hogy hasonlít hozzá, megtisztelem 

az urfit. Ha nem látnám, hogy urfi a’ tekintetes urfi? 
vigyen el engem a' tatár, ha rá nem eskünném hogy 
azzal a’ fiúval egy, vagy legalább testvér.4

„Kivel? földi.“
’S e’ kérdés után elbeszélte nem épen pörgő nyelv

vel mind az t, mi vele múlt őszön, egyik reggel ta
tai útjában történt. Gyula örömvidultan hallgató az 
egyébkint nem kellemes beszédű mulattatót, ki min
den negyedik ötödik szavához egy-egy szitkot illesz
tett, ’s megkérdezd váljon haragszik e még azon fiú
ra, ’s leróná e rajta az akkorit, ha csakugyan szeme 
eleibe kerülne. A’ pór egész méltánylással monda: 
„Biz én nem bántanám; megtisztelem böcsülöm a’ te
kintetes urfit; mert az igaz, hogy én biz akkor is 
egy kicsit boroeskás voltam, ’s lehet hogy goronbán 
szóltam neki, mert illyenkor az ember hamar bele köt 
másba; aztán ha egyszer összekap az ember, a’ ki 
erősebb az hatalmasabb.“ Gyulát mulattató ezen őszin
teség. Külön szobába ment, ’s miután halász — ru
hájába átöltözött, megmutató magát a’ dőzsölőnek. 
Ez rá ismert az előbbi urfira, de egyszersmind a’ föld
höz sújtó fiatalra is, ’s nem tartoztatható meg magát 
néhány czifra káromlástul, mellyet részint meglepe
tése 's csudálkozása, részint a’ személy’ kivoltának 
bizonytalansága röptetett ki száján.

Gyula a’ király emberének nevezte magát, ki gyakran 
megszokta lepni álöltözetben a’ török járom alatt nyö
gő jobbágyokat, hogy azoknak gondolkozás — mod
's magaviseletét kitanulja. Egyzersmind intést és ok
tatást adott neki nem csak a’ józan élet, hanem egy

szersmind a’ felebaráti szívesség’ és emberszeretet 
parancsainak hiv megtartása iránt; azután nehány e- 
züst tallért ajándékozott neki, ’s tűnődésében hagyta.

A’ lcgkülönneműbb eszmélkedésck’s érzelemek közt 
érkezett Gyula Tatához. Itt kiburkolódzott küpönye- 

| gébül ’s kocsiját, a’ vendégfogadóba utasítván, rejtélye- 
j sen a’ kertek aljához lopódzott, és senkitől észre 

nem vétetve, Julcsát 's apját meglep, a' házba surrant.
Reszkető kézzel, öröm és félelem zajditotta kebel

lel nyúlt a’ kilincshez, melly neki boldogsága édenét 
föltárja. Megnyílt az ajtó, halkan, csendesen. Gyu
la belépett. Puszta volt minden. Julcsát hiában kém
leld. Az egész szoba más alakban volt, noha bútorai 
még mindegyre a’ régiek valónak. De hiányzott a’ 
csin, a’ rend a’ tisztaság. Hálódarabok hevertek szer
te szét; seprőt már hetek óta nem látszott ismerni a’ 
szoba földe. Gyula lelkében komor sejtések emelked
tek. Tovább kémlelődött, ’s látá, hogy az egyik nyo- 
szolyában ember alak fekszik ; csak alig látszatva ki 
takarója alul. Lábhegyen közelebb ment, ’s látá szen- 
dergésben a’ fonyadt arczu apát, kinek homlokán még 
álomközben is bú és aggodalom látszék ülni. Nem 
tartoztatható magát, hogy e’ tisztes arczra fiúi csó
kot ne nyomjon. Az öreg fölébredt. A’ csudálat ellepő 
Ferije látára. Kinyújtó feléje száraz csontkezeit, ma
gához voná a’ kedves jövevényt ’s öröm és fájdalom 
forró kőnyűi gördültek ki búsötét szemeibül. Alig volt 
elegendő szava ’s ereje, baleseteinek elbeszélésére. 
Csak miután ön bajait elpanaszlá, volt képes Ferije 
történeteiről kérdezősködni. Ez elmondá viszontagsá
gait velős röviden; — mert neki majd nem minden 
perez’ elvesztése életveszteség volt. Hirtelen búcsút 
vön gyámapjátul, ’s a’ leginnepélyesebben fogadván 
leánya a’ szeretett Julcsa megmentését, villámsebes
séggel rohant a’ vendégfogadóba ; kocsira pattant ’* 
lóvesztében hajtatott vissza Budára

( f  ege következik.)

F É R F I Ú I  S Z É P S É G .
(1 égé.)

Az első ’s alsó fokú, vagy is öntudatlanul cte~ 
lekvo erőnek az anyaggal! összekapcsoltatása vagy 
egyesülése, teszi az első azaz alsó fokú szépséget. 
Milly gyönyörű némelly virág, milly bájos néruelly
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vidék, milly szép az arany’ színe, de ezek csak alsó 
rangú szépségek mégis; csak látérzékünketgyönyör
ködtetik , a’ lelket csak kevéssé érdeklik.

A’ második ’s már felsőbb fokú, vagy is öntudás
sal cselekvő erőnek az anyaggal összekapcsoltatása 
vagy egyesülése alkotja az általános szépségnek má
sodik, ’s igy felsőbb fokát. — Mind azt, mi a’ nö
vény vagy ásvány országban egyenkint szép találta
ik  , azt egy tökélyesen kifejlődött mén’ vagy a’ fül- 
mile 's madárkák zengécsélése felülhaladja. Az ezen 
fokú szépségek látásunk és hallásunka által, tehát 
kettősen, gyönyörködtetnek. Sohasem képes az, mit 
csupán látunk , lelkünket olly kedves , olly édes ér
zésekre ébreszteni, mint a z , mit csupán hallunk. — 
Kinek szive nem olvadoz a’ tökélyesen harmoniázó 
bájhangokra! A' mit Hlyemkor érzünk, azt bármi nö
vényi és ásványi látvány (értem mellyhöz semmi em
beri észerö nem járult) nem képes bennünk előterem
teni. A’ mi tehát mind lát- mind pedig hallérzékünkre 
’s ez által lelkünkre is ha t, szebb mint a’ növény 
vagy érez , mit csupán csak látunk.

Végre a' harmadik azaz legfelsőbb fokú , vagyis 
világos Öntudással cselekvő erőnek máskép észnek 
vagy léleknek az anyaggali öszvekapcsoltatása, vagy 
egyesülete hozza létre a' harmadik fokú, vagyis leg
főbb szépséget. Ezen szépség, mint már a’ fölebb 
momlottakbul önkint következik, az ember. E’ három 
általános szépségi fok közül azonban mindegyik fog
nak több kisebb lépcsői lehetnek ’s valósággal vágy
nak is. Az anyaggal öszszekapcáolt ’s egyesült erő, 
homályos és világos öntudata ész , együtt testet ké
peznek. Ha már a’ testben középesült anyag és erő 
olly arányban egyesült, hogy sem az anyagból sem 
az erőbül vagy világos öntudásu észbül több nincs 
csak épen annyi, a mennyi szorosan megkivántatik, 
ott tökélyes emberi szépség tűnik szembe. Egyébiránt 
az erő vagy észbeli tehetség felülhaladhatja az anyag’ 
mennyiséget, a’ tökélyes szépségi súlyegyen megza- 
vartatása nélkül; mivel az erőnek részei nem lévén 
a’ csak anyaga által szembetűnő alakot nem idomta- 
laníthatja látszhatólag.

A’ melly emberi lényben a’ tökélyesen harmoniázó 
külidomok olly szépegészszé alakultak, hogy ezt csu
pán szemlélve lelkünk édes érzelemre kezd olvadni, 
ott bájt, kellemet és kecset veszünk észre, ezeknek

hódolunk; ez közönségesebben a’ nolényeket beljegy- 
z i: hol pedig a’ külidomok tökélyes alakát az észerő 
felülmúlni látszik, ott fenséget, nagyságot és mél
tóságot látunk, mellyeket csudálunk 's bámulunk; 
ezek közönségesebben a’ féríilényeket beljegyezik. — 
Érintve volna tehát már a’ férfiúi szépség, de még 
némellyeket előbb el akarok mondani.

Hogy e’ mi kis világunkon, a’ földön, egy anya
gilag és szellemileg tökélyesen kifejlődött ember a’ 
legszebb teremtmény, abban úgy látszik nagy részint 
megegyeznek a’ tudósok is, hanem azt nem tudják 
meghatározni, hogy a’ jóság, igazság, ’s fenség a’ 
szépségben foglaltatik e ; nem tudják hogy ennek ré
szét teszik e vagy csak rokonok vele.

Ne'melly hivatkozatok: Sulzer azt mondja: „Hogy 
az emberi alak minden látható tárgyak’ legszebbike 
nem szükséges bebizonyítani.“ Lessing Laocoon-ában: 
,,A’ legfőbb testi szépség csak az emberben létez.“ 
Mengs: „Az emberről szólok mint az egész termé
szetnek azon részéről, mellyben a' szépség legin
kább kitűnik.“ Göthe: ,,A’ természetnek végső müve 
a’ szép ember.“ Schelling: „A’ művészet leginkább 
a’ legfőbb és legkifejlődöttebb után az emberi alak 
után szeret nyúlni.“ Ezt nem is sükséges hoszan vitat
ni ; mert nézzen körül kiki azon kis természetben a’ 
mennyire hatásköre ér ’s láthat e olly szinvegyületet 
olly alaktökélyt miilyen az embertestet alkató an- 
nyagban létez? vehet e más valamiben olly világos 
öntudásu, lélekerőt észre, millyet az emberben?

Szépnek vagy szépségnek mondhatni azt, mi min
den érdek nélkül tetszik, mi lelkünket édes mozgás
ba hozza, ’s mind az észt, mind pedig a’ képzelő te
hetséget foglalatoskodtatja ’s kivánatait úgy szólva 
jő izün elégíti ki. Még pedig annál szebb valami, mi
nél tovább tartó bel- gyönyört okoz, minél édesebb 
érzésnek nyomait hagyá keblünkben maga után. Ha 
tehát az a’ szép, mi keblünket édesen melegíti: a’ jó 
igaz és fenséges is szép, a’ szépségnek egészét al
kotják; mert semmi sem érdekli olly édesen és tartó
san lelkünket mint a’ jó és igaz. Midőn az igazat az 
igazságot és jót valósulni, sok akadály és nehézség 
közt győzedelmeskedni , latjuk vagy tapasztaljuk, 
mintegy meg bájoltatva egy szebb egy boldogabb vi
lágban képzeljük magunkat. Ollyankor sejtjük csak 
élénkebben azt, mit az ész tökélyest eléretni kivan,

ft
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midőn a1 jót és igazat az ellenkezőkön diadalmaskod- j 
ni látjuk. Ama szebb világ, mellyet a’ nemesebb lel- 
küek távol sejtenek, mellybe eljutni a’ valódi moralis
ták buzdítanak, őszhangban, minden jónak igaznak 
szépnek, nagynak, felségesnek, szentnek, tökélyes 
harmóniájában álland, úgy de a’ harmónia szépnek 
mondatik nem jónak, tehát a’ szép magában foglalja 
a’ jót és igazat. Szegény szőrszálhasogató és hideg 
keblű kontár, ki azt mered állítani, hogy a’ jó és igaz 
nem szép, nem tartozik a’ szépséghez! Valamint e 
fogalom e m b e r i s é g  magába zárja a’ férfit és nőt: úgy 
ebben az ideában szépsége foglaltatik a’ jó, igaz, és 
báj, kecs, kellem. „Semmi sem szép — mond Boileau
— csak az igaz, egyedül az igaz méltó szeretetre.“ 
„Semmi szépség sincs igazság nélkül — írja Kératry
— ez olly dolog mellyben megegyezni kényszeríte- 
tünk.“ —

Lássuk már végre, miben áll a’ férfiúi szépség. Azt 
mondám fölebb: Ha ja’ testben középesült anyag és 
erő (világos öntudásu erő vagy ész ’s lélek) olly arány
ban egyesült, hogy egyik a’ másikat felül nem ha
ladja, hanem tökélyes harmóniává olvadt öszsze: ott 
tökélyes emberi szépség tűnik fel; tehát a’ férfiúi 
szépség is az anyagi részeknek, a’ mindenütt, úgy itt is 
cselekvőleg létező erőnél fogva, tökélyes egészszé 
idomult alakban, ’s vele harmoniásan egyesült világos 
öntudásu ész kifejlődöttségében áll.

Phidias’ olympiai Jupiteré csak fél férfiúi szépség 
ez élettelen anyag, lelketlen szobor.

Ha olly férfiút, kiben a’ külidomok fogalmunk sze
rinti legfelsőbb szépségi fokra alakultak együvé, egy 
nyilvános piaczon nézésre kitennénk, de úgy hogy 
mozdulatlanul ’s némán álljon ott, ’s képzeljük hogy 
az egész város népsége egyenkint elmegy mellcte ’s 
ha mindegyeknek tetszeni fog, szépnek mondhatni, de 
ez is szobor, csak fél szépségű leszen’még most

Azt is allitám fölebb, hogy az anyag és világos ön- 
tudásu erő vagy ész öszszekapcsoltatásában az anya
got az erő felülmúlhatja, mivel részei nem lévén, a’ 
szépségi súly egy ént láthatólag meg nem zavarhatja. 
Igen, az erő, az ész felülhaladhatja az anyagot, ’s a’ 
férfiúi szépség kitünőleg ebben áll. Csak akkor szűn
nék meg a’ szépségi sulyegyeu, ha midőn a’ rendkí

vüli szellemerő cselekvősége alatt az anyag, a’ test, 
nem volna képes fenállhatni, ha midőn a’ nagy lelki 
erőnek munkásságában nem tehetné meg a’ szolgála
tot, hanem elgyengülne , betegeskedni ’s romladozní 
kezdene. Innét az következik , hogy az egésség az 
ép test a’ szépségnek lényeges része. A’ szem és fő
kép fúl által veszszük észre a’ szépségeket, ezeknek 
segedelmével történhetik csak a’ cselekvő erőnek sü- 
keres munkássága; tehát az ép test, a’ test’ minden ré
szének épsége szükségkép megkivántatik a’ szépségre.

Visszamegyek arra, hogy az erő az anyagot felül
múlhatja , a’ nélkül hogy a’ szépségi súlyegyen meg- 
zavartatuék, ’s hogy a’ férfiúi szépség kitünőleg e’ 
nagyobb mennyiségű erő cselekvőségében áll. — Fö
lebb mondám ’s állitám, hogy sohasem rezgi át lel
künket olly édes érzés, mint mikor a’ jót és igazat el
lenkezőikben diadalmaskodni tapasztaljuk, de illy dia
dalt csak a’ nagyra eltökélett ’s az anyagot felülmúló 
férfiúi erő (legalább a’ tapasztalás még eddig ezt bi- 
zonyitá, noha néha asszonyi erők is tűntek fel) és el
szánt akarat teremte; és valóban ebben áll a’ férfiúi 
szépség. Igazán, minél nagyobb valakiben a’ lelki 
erő: annál több ollyat tud elővarázsolni, mi lelkünket 
édesen tölti be; ez pedig szépség; a’ ki tehát minél 
több illy szépségeket tud teremteni: annál szebbnek 
kell magának lennie; ’s ebben áll a’ férfiúi szépség. 
Epen ide illőnek vélem azt alkalmazni, mit AVinkel- 
inann Platóval mond: ,,A’ legfensőbb szépség isten
ben vagyon.“ Az istennek nines teste, anyaga, hanem 
csupa lélek erő; igy tanítottak bennünket, ’s mégis 
milly sok szépet ’s miilyen szépet, milly sok felsé
gest ’s miilyen felségest tuda teremteni!! — A’ ki te
hát lelki erejét annyira kifejti, annyira kimiveli, hogy 
isten után legtöbbet tud ollyat okozni alkotni, mi az 
emberiségnek tetszik, kedves , édes : az szépségre 
nézve az istenhez legközelebb á ll; a’ férfiúi szépség 
ebben áll, legalább ebben kellene állania.

Szokásban van mondani: szép lélek, szép lelkű; ’s 
ez alapokon épült szokás. Már Plató, a’ Göröghonnak 
isteni névvel czimzett bölcse monda: „Egy szép lé
lek szebb és szeretetre méltóbb, mint egy szép test;“ 
de én nem annak tekintetén építek, hanem azt mon
dám, hogy ha Plató soha nem is szól vala, sőt ha 
nem is létezett volna, a’ dolgok természetén alapul, 
hogy a’ lélek szebb a’ testnél.
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Mint vágynak a’ szép nők ezzel megelégedve, nem 
tudom, de azt gyanítom, hogy mihelyt e’ czikket elol
vasták, azonnal ezt fogják mondani: „Na, még annak 
is csúf alakú férfiúnak kell lennie, ki e’ czikket irá, 
különben nem becsülné többre a1 lelki szépséget.“

T e sz k r i.

M U T A T V Á N Y  
SZI GLI GETI  E DUARD „ D I E N E S “  *)

CZIMÜ ÖT FKLVONÁSOS SZOMORUJÁTlÍKÁBÓL. 

IVdik F E L V O N Á S .

Személyek:
IV. Béla, niapvar király. 
Kalman , testvére.
Diene«, ná.lor ) . ,
Mikló*. tárnok ) tert' ereK-

Dávid, keresztelkedet zsidó. 
Kszter, Dienes leánya.

’S más mellékes személyek, 
l d e j  e: 1235.

(Tehérvárott királyi ebédlőterem. Fénye* vendégség. Több asztalnál, 
ülnek a' főnemesek, nemesek. Az első asztalnál Béla, Kálmán, Dienes 
Miklós , országnagvok , köztök több összeesküttek. Apródok szolgálnak.

Jobról király szék.)

Első Jelenés.
Béla. Kálmán. Dienes. Miklós. Országnagvok. Főnemesek. Nemesek.

Összeesküttek. Apródok.

Kálmán. (emelt serleggel) Igyunk áldomást Béla ki
rályunk egésségeért, ki ma másodszor koronáztatott- 
meg; adjon isten békét a’ hazában, szerencsét hadai
ban. Isten éltesse, isten áldja-meg! (iszik.)

Mindnyájan. Éljen! (isznak.)
Béla. (magában) Hali, az árulók mint riadnak a‘ szín

lelt örömtől. — (poharat emel) Ezer köszönet, híveim! 
Adjon isten nektek is minden jó t! Éljen minden igaz 
honfi, minden hív magyar! (iszik, dob :s trombita) Nagy 
u r, de igen kedvetlen vagy, te is , tárnok; tán az 
atyám’ torát ülitek még most is.

Első összecskiitt. Nagyságos király, a’ nádornak 
egyetlen gyermeke halt meg, azért busul.

Béla. Volt gyermeke? — Nem is tudtam.
Első Összeeskütt. Egy leánya, bugánál nevelteté.

Elcadatott a' budai színpadon a’ múlt ér december 
2.dikén. a pestin pedig január" 27diken. Legköze
lebb sajtó alá keríti

Dienes, (félre) Minden szó e’ nyomorult szivet kí
nozza. (Kivid rövid han-T“ , snellyet dobok’ pergése szakaszt - félbe; 
hirtelen az egesz termet fegyveres testőrök lepik-el, mindnyáján, bámul
va vagy rémülve, állanak-fel.)

Béla. Maradjon mindenki helyén. (a’ királyiszékre lép) 
Az áldomásnak vége, ’s vele az alakos játéknak, mely- 
lyet itt sokan űztek. A’ bűngyümölcs megért, ’s-kit 
önférge le nem ejtett, rázassék-le. Hív magyarok! 
mi negyedik Béla, isten’ kegyelméből Magyar- ’s több 
országok’ királya, fölségsértés’ és hazaárulás'vétké
vel vádoljuk Dienest, a’ nádort, Miklóst, a’ tárnokot 
’s több czimborákat, kiket közületek, mint konkolyokat 
szemelendek-ki.

Miklós, (előlép) Minket, király ? — Halljuk a’ vádat. 
Hogy gyűlöllek, mig a’ magyar’ ősi szabadságát nyir
bálod, azt nem tagadom; de ez a' szív’ dolga, ebben 
csak isten lehet biró: mutasd-meg, mi szóval, mi tet
tel levék fölségsértő, vagy hazaáruló.

Béla. íSzived fölött nem Ítélek, de tetteid fölött igen. 
Halgassatok-meg, híveim! — Atyám, békén nyugod
janak hamvai! jó és szelíd keresztény volt, de lágy 
és gyönge király. Uralkodása’ első éveiben királyi 
anyánk Gertrud tartá a’ kormány pálczát ’s milly gyász 
zavar borult hazánkra, mindnyájan vérző szívvel em
lékezünk. Anyám rokoninak ajándékozá érdemeíleuül 
az ország’ javait, méltóságit, pénzét; igy történt, hogy 
egyesek gazdagok, de az egésznek feje, a’ király sze
gény lett, ’s pénz ügyét kénytelen volt zsidókra bízni 
kik húszat vettek, midőu tizet adtak. A’ nemesség elé
gedetlen lön, a’ párt’ szikrája hamu közt lappangott; 
mig Bánk a’ sértett férj ’s egész országot lángba 
boritá. A’ polgári háború megindult vészútján, áldozat- 
jakint Bánk’ kardjától anyánk, a’ hóhér bárdjától sok 
hazafi vérzett-el, ’s atyánk a’ honi békét csak az arany 
bullával válthatá-vissza; mellyel ismét a’ király vesz
tett. Ekkor a’ királyi pálczát ti ragadtátok-meg, ’s go
nosz tanácstokat a’ királyi javak fizeték-meg. Példá
tokra más országnagyok is elfoglalták a’ királyi vá
rakhoz járuló birtokot, az országos kincstárt kiürítek, 
’s a’ koronajavait érdem’ színe alatt elkoldulták. Jgy 
lón boldogult atyánk, Gertrud 's oktalan bőkezűsége’ 
által olly szegény, hogy adósságát huszonöt évig sem 
fizetbeté-le. Ezen Ínséget látván én, a koronaöröküs, 
keltem fel, elmondám a’ nyomor’ főokát, ’e orvoslásául 
azt kiváutam: hogy minden méltatlan adomány visz-
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ezavonassék ’s a’ vármegyék, úgy mint őseim alatt, 
ezentúl is a’ királynak adózzanak. De ti ’s mások, kik 
a’ lopott kincsen ültetek, tudtatok mindig követ hen- 
geritni utamba. Gyanússá tevétek atyám előtt, mintha 
még éltében uralkodni vágynék, ördögi nyelvvel el- 
hintétek közénk a’ békétlenség’ ’s viszály’ magvát, az 
atya és fiú idegen lett egymáshoz , ’s ha igazlásomra 
megjelentem az udvarnál, gúnytárgygyá tettetek. És 
én, a’ megsértett fiú, az élő istenre, koronámra hi
vatkozom most, mint uralkodó, az érdem nélkül ki
csikart koronajavakat vissza foglalóm ugyan, de atyám’ 
elrablott szeretetét ’s gonosz tanácstokat, az atyám’ 
gyönyeségein alapultakat, soha sem büntetém meg. — 
Most kérdjük, mi negyedik Béla , második Endrének 
fia, nem vagyunk-e a’ magyar korona’ örököse, ’s 
őseink szerződése szerint atyánk’ halála után király? 
van-e egy magyarnak is joga idegen uralkodót hívni 
a’ királyi székre, mig Árpád’ házából fimagzat él? 
— ’S ti undok árulók, alávaló korcsok, nemzetisé
günk’ ördögi, még is el akartatok adni engem ’s vé
lem magyar hazánkat. Híveim! az illy istentelen terv- 
koholók nem haza- és fölségárulók ? nem méltók-e, 
hogy verők folyjon, miként atyáink’ vére folyt első 
szerződésük alatt?

A ’ nemesek. Halálra velek!
Miklós. Mind ez még nincs bebizonyítva; van tör

vény , melly köztünk ítéljen.
Béla Azonnal! (ist. K>ry apród bevezeti Dávidot.)

( Vége kővel kéz t'k.'j

NAPOLEON ÉS TITOKNOKA.

1805dikén Párisban a’ császári kabinetben két ifjú 
M ... és P . . .  dolgozgatott Menneval vezérlete alatt; 
évi fizetésük étel és száláson kivül 8000 forint vala. 
Dolgozó szobájok a’ császár kabinetébe nyílott. A’ 
munkaidő reggel 5 óratol gyakorta késő éjszakáig 
tartott; nem csuda hát hogy az ifjak azon kevés óra
kon mellyek pihenésükre valának szentelve, igen 
drágán vásáriák meg mulatságaikat, és annyira drá
gán, hogy jövedelmük tetemessége ellenére is er
szényük gyakorta üres vala. ’S közülök P . . .  meg 
azon felül adóságot is csinált, és hitelezői fenyeget
ték, a’ császárhoz folyamodnak, ha a’ fizetést halogatja.

Egy nyugtalan álmatlan éjszaka után 4 órakor kelt 
fel ’s elballagott dolgozószobájába, gondjait munka 
által elűzendő. Minthogy még ekkor senki sem volt 
közelében, a’ munka alatt félig tudatlanul egy kedves 
dalt kezde fütyölni. Napoleon szokása ellenére korá
ban kelt fel e’ nap, és kabinetén keresztül fürdő
jébe akart menni, de a’ titoknok fütyülése füleit meg
hatván, hirtelen belépett.

„Már a’ munkánál?“ — monda a’ császár moso* 
solyogva, igen szép! Menneval bizonnyal meg fog 
elégedni önnel. Mennyire megy fel önnek jövedelme?“ 

„8000 forintra , felséges ur !“
„Ördögöt! ez sok ön korához képest. — Ha nem 

csalódom, önnek ingyen étele ’s szólása van.“
„Tgen is, felséges ur!“
„Nó igy nem csudálkozom, hogy ön olly megelé

gedetten fütyörész, mint zöld ágon a’ madár. Bizony
nyal ön igenigen boldog.“ És e’ szavak közt meg
szorongató az ifjú kezét, mit gyakorta tett, ha jó 
szeszélyben vala.

P . . .  ezen jeltől felbátorodva, itt gondoló lenni az 
alkalmat, mellyben segíthet zavart körülményin: „Ah 
felséges uram , annak kellene lennem de — ah én 
igen boldogtalan vagyok!“

,,’S miért ?“
„Legelsőbb is mert sok angol üldöz, és vak atyámat, 

édes anyámat és hajadon nővéremet kell segitenem.“ 
„Ez minden jó gyermek kötelessége. — De mit éri 

az angolok alatt ? Csak nem reményiem, hogy ellen
ségeimmel barátságba lépett?“

„Az isten mentsem meg! de minden ifjú hitelező
jét mostan angolnak nevezi, és — minthogy én. — “ 

„Ne tovább — közbe szóla hevesen a’ császár — 
eleget tudok. Illy jövedelem mellett adóságot venni föl? 
— Nem használhatok szolgálatomba olly embert, ki 
az angolok aranyaihoz folyamodik ’s ki nem tud jön
ni azzal, mit én neki fizetek. Egy óra múlva meg
kapja elbocsájtó levelét.

A’ szegény P . . .  kétségben vala. Hasztalan igye
kezett társa M ..., ki a’ császár elmente után azon
nal megjött, vigasztalni őt. Egy óra múlva Lemarrois 
ezredbirtokos a’ dolgozó szobába Iépe, és a’ reszkető 
P .. .nek e’ szavak közt: ,,a’ császártól“ nyujta egy 
iratot. P . . .  nem tudá olvasni ’s M .. .nek nyujtá át, 
ki e’ következőt olvasá belőle:
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„Elakarám önt űzni szolgálatomból, miként megér
demli vala; de rá emlékezem a’ vak atyára, az édes 
anyára és a’ hajadon nővérre, kik ön rósz viselete 
miatt bűnhődnének, érettők bocsájtok meg önnek. Itt 
küldök önnek 13000 forintos nyugtatványt, mellyuek 
kifizetésére , péuztárnokomuak rendelést adék. Sza
badítsa ki magát ön az angolok körmeiből, és őriz
kedjék többször kezeik közé jutni — mert akkor önt, 
minden irgalom nélkül elüzendem. — Viselje magát 
a g y , mint eddig, ’s mindent elfelejtendek. Holnap is
mét látjuk egymást.“—

B Ú C S U C S Ó K .
UH LAND UTÁN.

A’ lányka kedvesének,
Ha tőle elszakad 
Emlékül úti társul 
Egy búcsucsókot ad.

A’ nap, ha más vidéktől 
Mi hozzánk elszakad •, —
Hegyekre hinti csókját, —
— 5S piros hajnal fakad.

H kgyajlji E mil.

A ’ H U S Z Á R .

Midőn a’ franczia lázzadás kezdetén a’ poroszok a’ 
francziakkal hadat viselének, és Champagne tarto
mányon keresztül vonultak, nem gondolának arra, 
hogy a’ szerencse forgandú, és hogy a’ francziák 
!809ben Poroszországba jőnek, visszaadnia’ hívat
lan látogatást. Mert nem viselte magát mindenki úgy, 
mikiut egy derék katonának kell viselnie ellenséges 
honban.

A’ többek közt egy barna huszár, ki igen kegyet
len volt, egy békés ember lakába tört, élvévé kész 
pénzét és drága értékű eszközit; elrablá a’ szép 
ágyneműt; méltatlanságot követe el a’ férfin és asszo
nyon; a’ nyolez évű gyermek hiába kéré őt térden 
állva, csak egyedül az ágyneműt adná vissza; a’ hu
szár kegyetlenül taszitá el magától; a’ lány utána 
fut, megragadja dolmányánál, könyörög, esdckel. 
A’ huszár fölemelő a’ lányt és a’ kútba dóba, ’s o- 
dább állott zsákmányával. —

Napok és évek múltak el, a' huszár kilépe a’ ka
tonaságból és Szilézia egyik kis városában letelepe- 
dék, nem gondola arra, mit egykor teve, és vélé, 
hogy az örökre el van temetve. Azonban mi történik 
1809ben? a’ francziák elfoglalják a’ kis várost, egy 
ifjú őrmester egy derék asszonyhoz szállitatott be, ki 
egész készséggel szolgált uekie. Az őrmester meg lön 
elégedve, jól viselé magát és becsülteték. Másnap el
marad a’ reggelitől, az asszony nem győzvén őt vár
ni szobájába megy, csendesen felnyitja az ajtót, gon
dolván, tán beteg.

Az ifjú őrmester ébren ült az ágyban, kezeit össze- 
kucsolva sohajtozott, mintha nagy szerencsetlenség 
érte volna, vagy a’ honvágy epesztené. Az asszony 
közeledett hozzá ’s megszólitá: „mi baj, őrmester ur, 
miért olly szomorú?“ — könnyező szemekkel az ifjú 
ekkép felelt: „ezen ágynemű, mellyen ma feküdtem, 
18 év előtt szüléimé volt, kik a’ rabláskor mindent 
elvesztőnek, koldusokká lettek, most rájok gondolva, 
szivem eltelik fájdalommal, oh, jól ismerem ezen 
ágyneműt, rajta még a’ betűk , mellyeket anyám sa
ját kezével vart reá.“ — Az asszony megrettent e’ 
beszédre ’s kivallá, hogy ezen ágyneműt a’ barna 
huszártól vevő, ki még most is itt lakik. A' franczia fel
öltözék ’s a’ huszárhoz vezettető magát.

„Emlékezik-e ön —- monda a  huszárhoz, hogy 18 
év előtt egy ártatlan férfinak Champagneban minden 
értekét ’s még ágyneműét is elrabolta, és nem volt 
önben köiiyör, midőn a’ nyolez esztendős gyermek 
esdekelt; emlekezik-e meg ön nőtestvéremre ?“ — 
Először mentegető magát a’ vén bűnös, hogy a’ há 
borúban sok nem úgy történik, raikép kellene. — De 
midőn látná, hogy az őrmester csakugyan az , ki
nek szüleit kirablotta, ’s midőn testvérére rá emlé- 
kezék, a’ lelkiesméret kínja és félelem elfojták hang
jait , a’ franczia előtt reszkető tőreire omlott ’s csak 
e’ szót „bocsánat“ rebegheté.

Es az őrmester, kinek szivében a’ fájdalom ural
kodott , nem gondolt a’ boszura ekkép szóla „a’ mi
ért velem rosszul bántál, megbocsájtom ; a’miért szü- 

! leimen méltatlankodtál és koldusokká tevéd, megbo- 
csájtják szüleim; ’s a’ miért testvéremet a’ kútba lö
köd és ezáltal szerencsétlenné tetted, bocsásson meg 
érette az isten.“ — E’ szavak után eltávozott, a’ 
huszárt egy szóval sem bántva , és szivében köny- 
nyülést érezve. — De a’ huszár nem nyerő többé visz- 
sza jó kedvét, minden órája nyugtalanabba lön ’# 
negyedév múlva sírba költözők.
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lfm - ’S DIVATLAP.

PESTI HÍREK.

I.) Hazunkban a’ kisded-óvó intézeteket terjesztő Egye
sület, e’ hó’ 5dikén tartá a’ nemzeti casino’ termében, 
gróf Fesztetics Leo elnöksége alatt, nagy gyűlését, melly- 
ben a’ részvényeseken, köztük csillag-keresztes dáma, bá
ró Forrayné ő nagysága ’s még két hölgyen kivűl, több 
idegenek is részt vonnék.

A’ gyűlést az elnök gróf* lelkes beszéde nyitá-meg, 
azután a’ választottság számot ada múlt évi munkálati
ról, mellyben különösen előadaték, hogy ő felsége, ke
gyelmesen uralkodó királyunk, az intézetet 100 forinttal 
gyarapítani atyailag kegyeskedék , miért is az Egyesület 
ő felségének hálaköszönetét nyilvánitni ’s az intézet mi
benlétét, czéljait, felséges színe elébe terjeszteni’s kegyel
mes Pártfogásába ajánlani határozá,

Tudósítaték továbbá az Egyesület, hogy az intézet el
ső rendeltetése helyéről, az elnök gróf nagylelkű adako
zásából, Tolnára, mint népesebb, ’s már a’ közösiilhete's- 
re nézve is sokkal alkalmasabb helyre téteték-át ;*) hogy 
ugyancsak az elnök gróf hazafi bőkezűségéből, már ez év 
május 3dikán az intézet épülete, olly állapotban lesz, 
hogy munkálkodása körét megkezdheti.

Küldöttség neveztetett az egyesületi pénztár* vizsgála
tára. A’ választottság’ száma kilenczről, tizenkettőre e- 
melteték , ’s a’ titoknokságtól elválasztaték az Egyesület 
dolgainak üsryviselősége, minthogy az ügyészkedés eddig 
a’ titoknoksággal össze vala kapcsolva.

2.) Múlt hétfőn vala a* Nádor ő császári királyi főher- 
ezegségénél az utósó udvari bál; országunk Nagyai is 
mint már említettük, igen fényes bálokat adának , hol 
István herczeg maga kedveltetó népszerű viseletének igen 
nyájas oldalait tünteté-ki.

3 ) Nálunk ismét keményen fagy, a’ Duna erősen zajlik, 
a" jégtojlatok miatt a’ két város közti átjárás Margit szi- **)

**) Tolna, a’ Duna’ jobpartján fekszik *s így a’ gőzha
jók’ közösülésével, az intézetnek a’ választottság ál
ta l, Pestről leendő kormányzására, igen alkalmas 
hely. A’ gőzhajón, mintegy félnapi, inkább séta, 
mint út szükséges az oda juthatásra, onnan vissza 
pedig legfölebb 3—4 órával több.

gete alatt történik. Tán nem lesz érdektelen néhány ada
tokat közleni ezen átjárásról: 25 csolnak áll készen éjjel 
nappal az átviendő személyek számára ; a’ csolnakok hosz- 
szasága 4, szélessége 1 Ölnyi, mindenikben négy evezőle
gény és egy kormányzó; ruházatuk töhbnyire posztó és 
szőr, fejőket széles karamu kalap, vagy báránybőr süveg, 
néha matróz- sapka fedi ; fizetésűk a’ hid bérlőitől csak 10 
krajczár ócska pénzben, még is egynek egynek napi ke
resete az átjáróktól összeszedett ajándékpénzből 1 forinttól 
majd negyed fél forintig felmegy. Egy csolnak egyszer 
egyszer 20— 30 személyt visz át, ’s megfordul napjában 
körülbelül 15ször. Éjszakának idején felváltogatják egy
mást, minthogy ekkor nincs mindnyájokra szükség. Az 
átmenet leginkább 6—12 perczig tart, néha 20ig, néha egy 
óráig is. Ha a’ jégtorlat nagy, midőn evezni nem lehet, 
a’ hajót ingatják, mit az itteni nyelven lulújnak nevez
nek. Néha megtörténik, hogy a’ jégtorlat közt a’ hajó 
negyedóráig is felakadt, vagy azt magával ragadja. Minden 
átmenő két krajczárt fizet, ki'vevén az úri rendet, ezek 
az evezőknek adnak ajándék-pénzt. Mondhatjuk nem kis
szerű látvány, néha 10—12 hajót látni lebegni a’ viz’ tü
körén. — A’ kocsik, társzekerek, lovak ’s más állatok át
szállítására külön kompok vannak rendelve.

4.) Mensen Erneszt február’ 5 és 7dikén ismét 20szor 
futá körül a’ vásári nagy piaczot igen számos nézők je
lenlétében. Mensen alacson ember, Öltözete: fehér majd tér
dig érő ing, felette kék mellény, fehér nadrág és turbán, 
futása közben igen jó izün eszik, nevetgél ’s többnyire 
elszokott indulni óra vére. Jövedelme meglehetős, mert 
igen jó kedvvel futkároz, mit jelenleg a’ csípős idő is igea 
elősegít.

DIVATKÉP.

6. sz. Bécsi divat; bálöltözet a’ farsang utósó nap
jairól.

Figyelmeztetjük azon t. Pártfogóinkat, kik eddigi 
számainkat tán hiányosan, vagy meg sem kapták, 
méltoztassanak bennünket bérmentett leveleikkel tu
dósítani, hogy a’ tán történendett hibákat azonnal jó
vá tehessük.

S z e rk e s z t i  M u n k á c s y .
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VI.

Julcsa fogságban volt. A’ mesés gyűrű megtalál- 
tatásának híre csak hamar elterjedt az egész vidéken 
’s az előítéletes -emberek buzgón hitelt adva az eszte
len tündérmesének ’s kigondolt balgaságnak, a’ gyű
rűt valóságosan büvöltnek, ’s a’ vele biró Julcsát bű
völő tehetséggel főlruházottnak gondolák. Ha valakit 
«’ környéken tetemes szerencse ért, azt Julcsa előtt 
kedvességben levőnek ’s e’ miatt azon szerencsével ál
tala megajándékozottnak gondolák; ha pedig valakit 
véletlen csapás ért, az Julcsa ellenséges indulatának 
tulajdonittaték. Szóval, a’ tatayak Julcsát boszorkány
nak nézték, ’s a’ hol csak szerét tehették, gondosan I 
-kikerülték. Julcsának lehetlen volt mindezekről sem
mit aenr tudnia rs ez csak egy újabb csapás volt gyen
géd leiken,. aieily Ferije elvesztésének lesújtó terhe 

L«£ada&ágf adózott Csak Hanzsár aga oszlathatá vala- 
amatyüre keserveit, ha szerelmi rajongásai közt, mely
ikekre azonban Julcsa egy általán nem hajtott semmit? 
•a. általa nem sokára fölveendő keresztényhit’ oktatá
sait emlegetés ’s a’ vágyainak martalékul szánt leányt; 
azokkal vigasztalni igyekezett. Jótékonyau hatott án
gyán J«lesára Hanzsár részvétele és vigazíalása, de 
szive mindegyre hideg maradt iránta; mert hisz ő inár 
szeretett; ’s váljon mikint lehetett volna még egy má* 
sodik iránt is szerelmi vonzalommal? Ezt az aga na
gyon is tapasztala, ’s elhatározta végre magában, az 
ufósó. lépést megfenni, ’s Julcsa gyenge oldalát si- 
mitólag, keresztény hit fölvételérül régen és gyakor
ta tett ígéreteit valósitui, reméuylvén, hogy azután 
hajlandóbbnak tapasztalaudja őt maga iránt. Hanzsár 
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titkon megkeresztelkedett; most már némileg jogát 
tartván Julcsa bírásához, tartózkodatlanabbul visel
te magát, úgy annyira, hogy miután vőlegéuyi ko
sarát megkapta , az atya által végkép eltilfatott a’ 
háztul.

Mi lehet iszonyúbb, mint a’ testiség’ bálványzóinak 
füíingerlett bosszuállása. A’ puszták’ tigrisének dühe. r > •
nem olly rettenetes. Hlyen volt az , mellyet Hanzsár 
Jűlcsa ellen esküdött, ’s mellynek annyival kevésbé 
lehetett késnie, mivel azon títok-elterjedéstül is tart
hatott, hogy ő, az islamot ’s Mohamedet megtagadva, 
egy leányért keresztény hitre tért. Kedvezni látsz ék 
neki a’ körülmény. Egy helybeli lakosnak, kit hajdan 
Tatay orhalászaton kapott ’s a’ helység által megbün
tetvén, maga ellen föíingerlett: hirtelen megnémult a’ 
legidősb fija, ki egy ottani leánynyal éppen akkor jegy
ben jártí A z  apa egyenesen a’ bűvös .Julcsára utalt, 

i erősítvén hogy ez. lak&tolta le fija nyelvét. A’ balga 
n ép készvolt eT koholmány t esalhatlan igazságkép fo
gadni , annyival inkább T mert az ellenséges indulatu 
apa azt állította JaTeöas cseíekedtének okául, hogy fi- 
ja nem őt kérette meg, kihez olly örömest férjhez ment 
volna. Ä’ hnr ajafbrul? ajakra szállt, ’s eljutott végre 
Hanzsár aga fűiébe fe, Ez mohón kapa azt, mert al
kalmat »ejtett Boszűvá£yának kielégítésére. Mindenek 
'— élőit befogatá az ártatlan leányt, és sötét tömlöcz- 
bezáratá, honnan csak vallatásokra hozatok elő# Jul- 
'csá bámulandó lélckerősséggel tűrte mind ezen mél
tatlanságokat;: ’» megvető hidegséggel bánt az őt ki
kérdező balga tisztekkel; de midőn semmit nem vallá
sa "miatt kin padira vonaték ’s feszített tagjai ropogva 
nyiladoztak: iszonya fájdalmai közt féltébolyodtan min
dent magára vállalj ar mit csak ellneí árulkodó lélek
kel’s babonáskodó hittel vádképen fölhordtak. Hiúban 
másította meg fájdalmainak szüute ’s eszméletének 
visszatérte után vallomását, olly tettről, mellyet ember
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soha nem cselezhetett, is mellynek elismerését csak 
a' kétségbcsés ültetheté ajkaira. Ellenvallomásáuak 
nem volt hitele; sőt az előbbiek makacs tagadásá
nak esetében újólag kinpaddal fenyegettetek. — Nem 
volt hát egyebet tennie, mint magát tovább is bűnös
nek vallani, ’s azon ürügy alatt, mintha az igy meg- 
némitottnak csak bizonyos napok múlva lehetne ismét 
szólását viszszaadni; egy kis időhaladékot szerezni 
magának.

A’ nyelv-oldásra kiszabott határnap eljött; Julcsa 
nem tudá a’ nép kivánatát teljesitni; ’s ez Hanzsár bé- 
renczei által időközben még inkább fölbujtatva, bőszült 
riadozással mondta ki az állítólagos boszorkányra íté
letét , hogy — megégettessék.

VII«

Épen nyugodóban volt a’ nap, midőn Boncsoky Gyula 
a‘ fehérvári kapun át, tajtékzó lovakkal Budára föl
vágtatott. Szülei megvalának lepetve illy gyors visz- 
szaérkeztén, ’s elhalmozák kérdésekkel a’ folyvást kí
nos érzelemmel, boszú és szánalommal telt keblű if- 
jat. Gyula mindeneket elbeszélt, miket neki Tatay mon
dott, ’s a' legforróbb esdekléssel könyörgött atyjának; 
u basa közbenjárása által kedvese szabadulását kiesz- 
közleni.

Boncsoky tüstint a’ basához indult, ’s tudatá vele 
mindazon iszonyatosságokat, mellyeket Hanzsár aga 
elkövetett, ’s még elkövetendő vala; egyszer’smind 
pedig minél rögtönebbi segedelmét kérte.

A’ basa , kit Boncsoky még Erdélyben lekötelezett 
némelly szívességek által: legszigorúbb igazságszol
gáltatást ígért, ’s a' bírói hivatal teljesítését szemé
lyesen vállalta magára. Tüstint parancsot adott úti ké
születre. Kíséretül egy daudás spahit rendelt maga 
mellé. Vele mentek több főbivatalosai és Boucsokyék, 
néhány rokonukkal.

Már ismét nappal volt, ’s Tatának templomkereszt
jei még csak alig csillámlottak meg, a’ szürkület kö
dét oszlató napsugarak fényében. Gyula nyugtalanko
dott. Csak egy óra negyed, csak egy pillanatnyi kés- 
lettség: és 5 veszve lesz; áldozatául esend a’ babo
na és gonoszság fertelmeinek. Ez, ’s csak szüntelen 
ez fongott elméjében, a oily gyötrelmeket állott ki, 
minőket egy a' vesztő helyre lassú léptekkel hurczolta- 
lott rab valaha csak kiállhatott

Julcsa almátlanul tölté az egész éjét. Leforogtak 
köuj áztatta szemei előtt mindazon képek, mellyek ne
ki a’ múltban olly édesek ’s lehunytokban is olly gyö
nyörük valáuak. Még egyszer átéldelé az ifjúi ártat
lanságnak miud azon örömeit, mellyek az embert is
teníthetik. És ezen örömök közepette látott egy ifjat, 
olly jót, olly galambszelidet ’s olly férjfias bátort, mi
nőt a’ leghevesb leáuvképzelet teremthet magának. — 
Látta ezen ifjat mint örömeinek kútfejét ’s láugszerel- 
mének áldozatoltárát. Látta, és visszaborzadt magá
tul. Ezen ifjat ő a’ kétségbeesésnek martalékul adá; 
’s ezt egy pogányért, kit csak szerelem ürügye alatt 
reményiéit a’ kereszténységre téríthetni. Megnyerte 
ugyan őt a’ hitnek, de nem nyerhető meg őt egy- 
szer’smind az erénynek; mert nem üdvéért fogadá az 
el Julcsa vallását, hanem hogy általa Julcsát nyer
hesse meg. ’S im altatásáért milly iszonyúan kell va
la bűnhődnie a’ szegény leánynak! Megfosztva ked
veséiül, örömeitől, apjától, remenyeitül, szabadságá
tól, ’s nem sokára életétül is! Milly nehezen válhat 
meg egy iljui kebel e’ gyönyör-dús világtól! ’S Jul
csa mégsem vala nehezen válandó. Csak apjának élet
ben léte ragaszkodtatá még néinüleg a* földhöz; de 
őt is reményié nem sokára viszonláthatni, egy szebb 
egy boldogabb hazában, mellyet neki a’ hit szavai 
ígértének. Ott reményié egyszer’smind láthatni Ferit 
is. És e’ gondolat enyhité a’ halálfélelmet; sőt ohaj- 
tatá vele a’ túlvilágba költözést, mellyhen kínok töb
bé nincsenek.

A’ virradat léleknyugodtan lelte ot. Csak egy kí
vánsága volt még az életben; csak az, hogy a’ vallás 
szolgájának, kimúlta előtt, szive legbensőbb titkait is, 
mellyek bűnösek volhatának, meggyónhassa. De ez 
tőle megtagadtatok. Nem volt szabad közelébe jutni 
egy léleknek is , ki őt vigasztalta, vagy' sorsát rész
vét által enyhítette volna. Pedig a’ legelszántabb lé
lekre is jótékonyan hat, vigasztalót vagy száuakozót 
lelni a’ halál pillauatában.

IX.

A’ nép hullámzó tömegben zavargóit Tata utczáin, 
's nyugtalanul várta azon pillanatot midőn a’ szeren
csétlen halászleány’ borzasztó halálán, e' ritka látvá
nyon szemeit legeltethesse. Végre eljött az indulás

VIII.
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ideje, egy kocsira helyeztetek, nehéz békókkal ter
helve. Körülte fegyveres csapat és tolongó nép volt. 
Gúnyoló és káromló szavak ömlöttek reá. De ő ezeket 
már nem vala képes hallani ’s megérteni. Leszegzett 
szemeire merev mozdulatlanság szállott 5 arczán siri 
haloványság ült; csak ajkai vonaglának néha önkén
telen, mint ki csendes imának szavait suttogja. így 
haladt a’ gyászkiséret, ama vidék felé, hol nagy halom 
fa és tövisboglya állott, az áldozat’ tűzhelyéül. A’ ki
séret közt volt Hanzsár aga is, mint itéletteljesitő biró. 
A’ pokol czimborájának szivét nem lágyították meg a’ 
haldokló ártatlanság’ végső kínjai; köuyörület nem tá
madt iránta keblében; pokolkéj volt csak, a’ mit érez
ni tudott, a’ kárörömnek ’s vad boszúnak ördögfajzata.

A’ kiséret már czélhoz ért. Megállapodott a’ rabvivő 
kocsi. A’ lány mintha álombul, terhes kínos álombnl 
ocsúdna, fölpillantott, és összeborzadt. Maga előtt látta 
a’ tövishalmot ,és látta kétfelülrül a’ kanóczos férfiakat, 
kik meggyujtandók valának az áldozat máglyáját. A’ 
lányka keblében még egyszer föllobbant az életvonza
lom szikrája, ’s kegyelem - esdeklésre nyittatá meg 
vele ajkait. Bilincs-övedzte karjait az egekhez emelé 
föl, ’s oltalomért könyörgött. Térdére hulla a’ nép 
előtt, szánakozást akarva gerjesztni szivükben. De ég 
és föld süketek valának rimánkodásira, ’s a’ balga nép 
közt nem volt szánakozó. Újra és újra hangszék az 
iszonyú „megégettessék I“  — ’S már megilleték Juh
osát a’ poroszlók kezei, hogy őt kocsijárul leemelvén 
a’ nyomban fölélesztendő lángoknak martalékul adják. 
Ekkor mindenek szemei egyszerre visszafordulának a’ 
hátul támadt zaj felé. Széllel versenyt több urasági 
hintók vágtatának a’ hely felé. A’ néptömeg c’ látvány
ra jövőknek gondolá azokat; de nyomon utánok 
porföllegben látának egy dandár lovasságot is, és nem 
tudák e’ fegyveresek érkeztét mire magyarázni. Sok 
elmében támadt azon gondolat, hogy a’ vágtató fegyve
res csapat egy boszorkányhad, melly sz. Gellért he
gyérül társát menteni jön. Azonban nem maradt idejek 
okoskodásra; az egész jövevénycsoport előttük ter
mett. A’ hintók egyikébül egy ifjú rohant elő, a’ meg
égetendő leányt, az eszmélete által már jobbadán el
hagyottat, ölébe ragadá, ’s kéj-árasztotta kebellel vi- 
?é az áldozathelyrül kedvesét.

Egy másik hintóbul az igazságszolgáltató basa szál
lott ki fényes méltósággal. A’ ncp megrémült látásán.

Legkitűnőbb volt az ijedség Hanzsár agán, ki mintegy 
kőszoborrá válva mozdulatlan állt. A’ basa parancsot 
adott elfogatására. Nem hallgatá meg a’ mentségeket, 
mellyekkel undok bűneit szépítendő vala. Kihirdetteté 
a’ nép előtt annak fortéiméit; kimondta rá a’ halálos 
ítéletet, ’s irgalom nélkül a’ meggyujtott tüzboglyába 
vettető. — A’ lángok magasra lobogtak föl; néhány 
töredezett ,ja j !“ hallatszék ki a’ máglya tüzének ro- 
pogásibul; — a’ hamuvá égőnek utósó jajszava.

A’ basa Boncsokyékkal együtt a’ halászkunyhóhoz 
sietett, mellyben az agg Tatay egy halászcseléd tár
saságában elfásult érzelemmel, ’s könyvije fogyott szá
raz szemekkel, leánya sorsán töprenkedve ült. Egy
szerre hintók robogtak elé; a’ kitárult kaliba ajtón fö- 
vendégek nyomultak szobájába, ’s a’ fővendégek so- 
rábul Julcsa és Gyula siettek ölelésére. A’ keblek ér
zethullámait csak szellemkéz fösthetné híven. Tatay 
és Boncsokyék megáldák az iíju párt; ’s néhány hét 
múlva Budán menyekző tartaték.

Kunoss.

M E N T E L L I

(MAGYAR DIOGENES HALÁLA PARISBAN.)

Arsenal nevű régi roppant épület lakóinak száma 
1824-ki áprilisban három ujjal szaporodott. Igazga
tónak oda küldetett St. M artin ur, aT franczia aka
démiának tagja; könyvtárnoknak pedig Nodier K á
roly , e’ tudósításnak szerzője. A’ ki szintén akkor 
oda költözött, az Mentelli nevű magyar tudós volt, 
minthogy a’ kormány akaratjából ott ő is egy csekély 
szálláshoz jutott.

Ezen három ember közül — igy szóll a’ tudósitú 
— én maradtam még életben, ha ama sorvasztó ál
lapotot , mellyben sinlődöm, annak nevezni lehet. A’ 
régi történeti dolgokban váltig jártos Mentelli engem 
bizonyosan öthryades Spartaimssal hasonlitana össze, 
ki társait csak azért élte túl, hogy őket eltemesse.

Mentelli előbbi életének története áthatlan titok ma
radt , mellynek kikutatásán az ember híjában iparko
dott; valamelly pontos tudósitást belőle kivenni csak
ugyan nem lehetett, olly hosszas és bomlott volt be
szélgetése ; ide járult még azon bökkenő is , hogy ő 
azt több nyelveken follytatta egyikből másikra atngor- 
váu: ennélfogva alig lehetett meghatározni, mi volt

♦
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ő a* előtt, pap, törvénytudó, vagy katona-e? lie 
h o g y  a’ világ'on ember soha sem é lt, ki többszerű és 
alaposabb nevelést kapott, vagy legaláb annak hiányát 
tartósb és makacsabb munka által kipótolni győzte vol
na , azt tettlegesen róla mondhatni. Ő minden nyelv
ben, mellynek neve a’ tudósok előtt ismeretes, jár-^ 
tas volt; minélfogva az ö előképe Postel Wihnosként 
azzal dicsekedhetett, hogy ő Európának akármelly 
szugolyából is tolmács nélkül elindulván, bejuthatna 
Chinába. Mindazáltal ő még is az arab , persa, zsi
dó, görög, latin és szláv nyelvet leginkább gyako
rolta és használta. Midőn im e’ Szóval „használta“ 
élek, a’ dolgot éppen nem nagykora ; mert valóban, 
midőn beszélt vagy ir t , e’ sok nyelvből a’ fraueziá- 
val összefont egyveleget használt. A’ franczia nyelv
vel pedig nem azért bánt ő ekképen, mintha azt 
vagy egészen nem birta vagy talán annak néhány 
szavai nélkül szűkölködött volna; hanem az inkább 
azért történt úgy, minthogy az ö felfogásainak túl
ságos , nem különben mint élet-modja, és szóejtésé
nek hihetlen hamarsága nem engedék neki a’ szüksé
ges szót bevárni, midőn valamelly tárgy kifejezésére 
már hatvan szó is készen volt koponyájában. Miudaz- 
által észre vevén, hogy őt a’ hallgató még nem ér- 
tette-meg, minek utána egyértelmű (Synonime) sza
vait előhordta volna, egy íélperczig megállapodott,’s 
végre a’ lefordított igazi értelmet a’ bámuló hallgató
val ezen oda engedő szóllással ismerteté-meg: „Com- 
me vous dites vous autres (valamint ti mások azt mond
játok).“ Mintegy 13 vagy 14 esztendeje lehet, hogy 
Mentelli egy tudományos munkálatra alkalmaztatott, 
mellyre egyedül csak ö volt képes. Egy roppant nagy 
könyvtárban t. i. olly kéziratok meghatározása bízatott 
reá, mellyek tudósaink minden tanultságát felül-ha- 
ladták. E' munka 1800 franknyi jutalomra becsülte
tett érdemesnek; ’s ime alig múlt egy hónap , midőn 
Mentelli már minden könyvet megnevezett, minden 
czirn fordításával, valamint minden munkának illető 
rendbeszedésével is készen volt; mire ö a’ jutalmat 
kikapta, és többé a’ hivatalban meg sem jelent. Mi
dőn őt e’ felől valaki kérdezné, csak ezt viszonzá: 
„Munkámat elvégeztem, ’s azzal megszűnt a' hivatal 
is.“ — Háladatosság jeléül tehát akkor adatott neki 
azon szugoly, melly mint feljebb emlitém, az Arse
nal épületében lakásául szolgált.

Ehhez jutván, egyebet ő magának nem kívánt. Egész 
esztendei jövedelme csak 1 34 frankból állott, miből 
mint gyakran dicsekedett, még jó sokat félre is tett. 
Némellykor észrevevém , hogy pénze miatt nyugtalan 
volt, nem tudván, milly bátorságos helyre adhatná 
azt kamatra, nehogy valami kárt valljon.

Ezen utósó adatok (körülmények) felvilágosítást 
kívánnak, mellyre azonban nincs szükségük azoknak, 
kik Mentei lit láták, ’s kik előtt életmódja tudva volt.

Mentelli egész életen által sokat tanult, sokat dol
gozott, de különösen a’ régi bölcsek tanulásában volt 
elmerülve. Pláío valá fő oraculuma ; eztő könyv nél
kül tudta, vele minden beszédjét fűszerezte. — Va
lamint Pithagorasban egy második Euphorbius , úgy 
benne is majd nem Plato jött ujau a’ világra, ’e va
lóban a’ természetben nem múlt — vele ama képze
letet elhitetni, hogy ő benne is Piáto tamadf fel. Ezt 
elhinni magam sem vonakodtam; mert minden történetes 
hasonlatosságok közt szembetűnőbbet, mint Piáto és 
Mentelli közt volt, soha sem állithatott-ki a termé
szet. Mentelli mindazáltal nem vette Plato életét mint- 
tául, hanem inkább Diogenesét. A’ könyvtár lakosai leg
alább őt másnak nem is nevezték, mint Diogenesnek.

Mi öltözetét illeti, az úgy szóllván csak egy hosszú 
katona-kabátból áiott, inellyrő! alig lehetett gyauita- 
ni, hogy valaha uj volt; lábain fa-ezipők biezegtek. 
Egyébiránt tömött nagy és fésületlen szakáiéra nézve 
őt talán ama Duna melléki parasztnak lehete tartani, ki
nek Quevare és Lafontaine adták képmását. Táplálé
kul szolgált neki ama katona-kényér, mellyct a’ kan 
szárnyák előtt-szokás eladni és megvenni: csak igeu 
ritkán, ’s különös nagy napokon vendégelte-meg ma
gát holmi nyers gyökérrel és zöldséggel; mert a’ tűz 
használata előtte olly ismeretlen volt, mint az első em
ber előtt. Egy fa-karsZékfeh, egy zsámolyon ’» fa-lá
dán kívül, mellyben könyvelt és papirosait tartotta, más 
bútora nem volt. Még pedig az is hihető, hogy im 
csekély és fényűzést csakugyan; nem bizonyító szere
ket már szálásáu találta: minélfogva tehát nem volt kény
telen más butorokot szerezni, kivevéu egy iró-eszközt 
és két kő-korsót.

De azon nagy zsákot se hagyjuk-ki, mellyet, midőn 
heteiikiut egyszer eleség bevásárlása végett kiment, 
válára szokott, venni ’s melly neki egyszersmind éléa~ 
ládaul szolgált. Ezzel kész az inveutarium az örök-
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ségét elfoglaló párisi fiscus részére. E’ szerint köny- 
nyen megfoghatni, hogyan gazdálkodhatott ó magának 
annyit, hogy ez előtt nehány évvel egy drága kézirat 
megszerzésére 400 frankot fordíthatott; mindazáltal 
még sem mondhatnám, hogy az, mit ez óta félre tett, 
nagyon bővitfendi a’ kir. kincstárt.

Itt mintegy magától támadhatna azon kérdés, vall
jon nem lehetett volna-e ezen ritka tulajdonságú fér
fiúnak sorsát megjobbitani? Mire azt viszonzom, hogy 
nem. Történt p.o. hogy a’ hideg tél Idejében fát küld
tünk neki; ezt ő mindjárt vissza küldte. Még múlt hó
napi beszélgetésem közt előhoztam neki, hogy a’ kor
mánytól számára egy kis nyugpénzt kiészközleni nem 
volna olly igen nehéz dolog; de arra 5 mosolyogva 
Csak ezt feleié: „minek volna az nekem? hiszen már 
úgy is sokkal birok.“ — Ennek pedig nem más oka, 
mint, hogy Mentelli mind az t, miről más bölcsek áb-

* f*
rándoztak , csudálatos életmódja által valóvá tette. 0 
t.i. a’ többi bölcsek theoriájával meg nem elégedvén, 
azt valóságos praxisba hozta, és tettlegesen gyako
rolta. —

Végre csakugyan egy másik lakást eszközöltünk-ki 
részére, mellyet ő gyermeki örömmel foglalt-el, meg 
levéli győződve, hogy becsületes szolgálatjánál fogva 
joga van neki a’ kormánynak e’ kegyére. — E’ lakás, 
mellyben, fájdalom! ő csak egy hetet töltött, alkal- 
masb, kényelrnesb és egészségesb volt ama szugoly- 
nál, mellyben sok esztendőn által élt.

Múlt csötörtökön (dec. 22-kéif) délutáni 3 órakor 
Mentelli szokása szerint kiment a* Szajna vize felé, 
hogy két korsóját megtöltené. Ez akkor történt, mi
dőn a’ folyó még mindig áradásban volt. Lassan bal
lagva elérte a’ bölcs Louviers nevű szigetke szélét a1 
Marie nevű hid feléről kevéssé a’ palánkoláson alul. 
Meglcvén már töltve és a’ partra is állítva egyik kor
sója, úgy látszik, hogy a1 másikát egy könnyen a’ fol- 
lyóból kihúzni nem tudta, minthogy a1 bölcs egy időtől 
fogva öregedni ’s egyszersmind erejéből is fogyni kez
dett , életmódja t  L nem leven képes ez utósót benne 
feutartani; nagyon hihető tehát, hogy bal kezével egy 
sajkára támaszkodott, melly a’ parthoz kötve nem volt, 
csupán csak a’ folyam által inditatván oda. íme milly 
különös elhibitás olly tudósra nézve, ki egész életé
ben többi közt a’ statica és dinamicával foglalatosko
dott, és ki ezen tárgyakban magával Archimedessel

is megvívott volna. Ezen boldogtalan sajka Meutelli- 
nek alig történt hozzá nyúlása után természetesen 
odabb osont, ’s ő szerencsétlenül a’ vizbe süllyedt. Az 
ott közel volt és fát összerakó napszámosok látván 
ezt, tüstént lármát ütöttek; mellettök el is ment né
hány hajós, a’ nélkül mindazáltal, hogy amazokat hal
lani vagy megérteni akarták volna. Egyike közülök 
látszatott ugyan egy negyed órával az után megtenni 
próbáját; de akkor már minden későn volt, mert sem
mire sem akadott, ’s holt testnél egyebet nem is lehe
tett volna már akkor kivontatni. — Ezen emberek az
zal könnyen vigasztalták magukat, hogy az elsüllyedt 
úgy is csak az Arsenalban tartózkodó vad ember volt; 
korán sem sejditék, hogy im e’ vadnak tartott férfi szá
zadunknak egyik legnevezetesebb embere vala.

Parisban 1837. jauuar 20-kán
F. G.

Nodier Károly ur szerint
R e g é l ő .

M U T A T V Á N Y  

SZI GLI GETI  EDUARD „ D I E N E S ^
CZIMÜ ÖT FKLVONÁSOS SZOMOHUJÁTÉKÁBÓL 

ÍVdik F E L V O N Á S .
(iVge.)

második Jelenés.
Dávid. Előbbiek.

Béla. Ez jelen volt gyülésteken.
Dienet. (masában) A’ fiam! oh a’ fiam harczol vér

padra!
Miklós. Egy tanú semmi tanú; ez boszúd’ bérlett 

eszköze is lehet
Béla. (a’ levetet eiőmntatja) Ösniered c levelet, mellyel 

Fridiikhez, Osztria’ herczegéhez irtai? —
Dienes. (ninirávan) 1 iám, kit úgy szeretek ?! —
Miklós. Úgy van, én írtam, öless-meg, neked vagy 

nekem meg kelle halni.
Béla. ’S azok, kikkel e’ levélben mint hatalmas czim- 

borákkal dicsekszel a’ herczeg előtt? —
Miklós. HiveirnI mindnyájan nem vagytok említve 

azon levélben, senki se árulja-el magát. Kinek a’ sor» 
kedvezett, boszúljon meg veszendőket, ’s legyen atyja 
árváinknak. Én örömmel halok váltságtokért
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Dienes, (magában) Fiam! — igen anyjáért áll boszút!
Béla. Te halni kívánsz? — élni fogsz. Tudom, van 

szeretett nőd ’s kedves gyermekid, ezektől szakaszta- 
lak-el. Ok itt maradnak, mig te idegen földön koldulsz 
’s nyomor közt rokon barát nélkül halsz; érdemelien 
vagy, hogy a’ honi föld fogadjon keblébe: légy örökre 
száműzött! —El vele. Tüstént vitessék túl a’ határokon

M iklós. Gundámtól, gyermekimtől szakasztasz-el? 
Király, te szörnyű vagy, száz halállal ölsz —

Béla. El Vele! (az őrük megragadják M iklóst ’* el-iiurczolják.)
Miklós, (ezalatt) Bátyám, isten veled! — Bátyám! 

— nem hall. — Gundám, gyermekim! A’ ki élni fog, 
legyen özvegyem’ ’s árváira’ gyámola! (elvitetik.)

Dienes, (magában) Nem, tovább nem tűrhetem! — 
O»' i(1 felé fordul, szólni akar, de feles/n él) Most ösmerjen atyjá
ra? a’ vérpadon? — nem! nem! — Boszúdban enyhül 
szerelmed, még boldog, még nyugott lehetsz.

Béla. Hazaárulók! a’ tárnok azt monda: mindnyá
jan nem vagytok megnevezve e’ levélben: a’ ki bű
nösnek érzi magát, boruljon a’ porba, vallja meg bű
nét , az igaz megbánás enyhíti a’ büntetést.

Első összeesküdt, (félre) Atkozott! meg sem olvas
tuk ; most ki tudja, kit jegyze-fel.

(Négyen előlépnek 's reszkedve térdre omlanak.)

Béta. Több bűnbánó nincs? — Csak négy? — — 
Rólatok nincs is említés ez iratban, magatokat árultá- 
tok-el. — A’ halált száműzéssel enyhítem. El velek. 
(e lv ite tnek  az őrük1 által.)  Tehát több áruló nincs ? —  Lerán
tom hát én álarezukat, ’s bemutatom a’ hazának elfa
jult fiait. Idegen járom alá akarák a’ nemzet’ nyakát 
szoritni, a’ nemzetiséget elölni, ’s e’ szabad hont tar
tományúvá tenni. Átok rájok, a’ nemzet’ átka, enyész- 
szék semmivé nevük, vagy szégyen hozza - fel szár
nyain a’ múlt' éjeiéből. Levágom a’ fenés tagokat,hogy 
az egész test ép maradjon ; ’s ha a’ bűnnövény, mint 
a’ tövéből tölgy háromszor nőne-ki, háromszor vágja- 
le a’ hóhér’ pallosa. Nézzetek ide, magyarok, itt van
nak az árulók, (leszáll #’ királyiszékről) emelt serleggel él
tettek , mig szivük halált forralt fejemre, (rájok mutat) 
Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. Mindnyájan 
főurak. Piruljatok, hogy ők is magyarok! —

Első Összeeskütt. Uram király, hogy egy gonosz
tevő oda irta nevünket, az még uem elég bizonyság.

Béla. Rólatok szó sincs. — A’ többi bűntársakat 
akt rom tudni.

Első Összeeskütt. Mi ártatlanok vagyunk.
Béla. Ez nem csak magáért, mindenikért kezeskedik 

— Tekintsetek-le a’ piaczra; látjátok a’ vallatópadot 
’s körülte á  hóhérokat ? rátok várnak ők. — Kinpadra 
veletek, tudom, vallani fogtok. Kálmán öcsénk, vé
gezd a’ rád bízottakat. El velek! —

Dienes. (Dávid felé terjesztett karokkal) Ifjú, jer karjaim
ba! Vedd végbucsúmat, vedd áldásomat! Isten bocsás
sa, a’ mit egymás ellen véttettünk.

Dávid. Ha van istened, ne bocsássa bűnödet, gyer
mekgyilkos. Kísérjen átkom!

Dienes. Oh, átok hát mindenre !
(Az üs8zeeskiittek elvitetnek. Kálmán követi.)

Béla. Azt sem tűröm, hogy herczeg rokonimon’s 
a’ püspökökön kívül más valaki üljön előttem, ha szé
ket hozatna maga ntán, székét közszégyenül hóhér
ral töretem ’s égettetem-fel: országbáróim, udvari tisz
tek, nemeseim, alattvalók. — Továbbá minden ado
mány levél megerősítésül terjesztessék elémbe; atyám 
koronájáról sok drága követ elhullatott, én visszafog
lalom azokat, hová tartoznak, a’ koronához. Minden 
visszaélés szünjék-meg: adjátok-meg istennek, a’ ml 
istené, királynak, a’ mi királyé. Éljetek boldogul! — 
(Bélán ’s Dávidon kiviil mindnyájan el) Ifjú te nagy szolgálatot 
tevéi hazád ’s királyod iránt; érdemed olly nagy, hogy 
diját csak magad határozhatod-meg: azért kívánj, a’ 
mit akarsz, ha hatalmunkban áll, szívesen megadjuk.

Dávid. Tettemben vau jutalma is.
Béla. Béla adósod nem maradhat ; kérj aranyat, 

mennyit a’ pártosok’ feje nyom.
Dávid. Kincs csak boldogot boldogít; előttem annyi 

értéke van, mint gyémántszemnek tyúk előtt.
Béla. Vagy tekintetet, méltóságot kívánsz? Örö

mest látlak országbáróim közt, mert te magáta’hazát 
mentéd-meg.

Dávid. Nekem nincs más hazám, csak a’ sir; egyet
len barátom volt a’ boszú, most a’ halál.

Béla. Tehát semmit sem fogadsz-el tőlem ?
Dmvit. Semmit.
Béla. Ki vagy te csudás ember?
Dávid. Senki
Béla. A’ neved?
Dávid. Atyám név nélkül nemzett, anyám név nél

kül szült, az ó és új testamentom szerint Dávidnak ne
veztek.
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Bela. Tehát mcllyik valláson vagy ?
Dávid. Egyiken sem. Félig zsidónak, félig ke

reszténynek születtem; a’ keresztény atya elhagyott 
engem, a’ zsidókat elhagytam én. Most semmit sem 
hiszek, reményiek, vagy szeretek.

Béla. Mi ingerelt, hogy elárultad a’ pártosokat?
Dávid. Nem hazaszeretet, mert nincs hazám; nem 

kincsvágy, mert halni kívánok : a’ boszú uram, a’ bo- 
ezú, egyetlen érzetem. Most elérve látom, még sem 
teltem-el, mert boszum telhetetlen.

Béla. Kin akartál boszut állam?
Dávid. A’ nádoron. Leánya’nőm volt, uram, ő el

tépte keblemről, ’s ezzel megölte. Uram, lefejezteted 
őt? ígérd , hogy meg nem kegyelmezesz neki.

Béla. Nem alávaló boszudért, a’bűnért fejeztetem-le.
Dávid. Nem boszúmért?------ nem ?-------Király’

az imént jutalmat ígértél nekem; kérhetek most? —
Béla  Lássuk, mit kívánsz ?
D ávid. Ez lehetséges, egy kis pénzedben sem ke

rül, szavadnál foglak, igérd-mcg.
B éla . Kívánj.
Dávid. Tehát boszúmért — ne ölesd-meg őtl
B éla■ Mit kívánsz? — a’ föbünös büntetlen maradjon?
Dávid. Ne ölesd meg, uram! — ő a’ főbünös, ő 

többet érdemel, mint társai; nagyobb büntetést gondol
tam, mint a’ pallos. — Ne ölesd-meg ö t, hanem szu- 
rasd-ki szemeit, hurczoltasd-meg az egész országban, 
’s mig hóhéraid ezt kiáltják mellette: „Lássátok a’ 
hazaárulót!“ én majd ezt dürgöm fülébe: „Lássátok a’ 
gyermekgyilkost!“ így, igy, király! így példát te
szünk nem csak egy kis népcsoport, hanem az egész 
ország előtt; ő az egészt el akarta adni, bűnhődjék 
az egész előtt! —

Béla. Úgy van, lássa az egész ország büntetését, 
Szokjék példáján. ítéletedet végre hajtatom.

Dávid. Köszönöm.

H arm adik. J e le n é s .
Kálmán, (jő). Héla. Dávid.

Dávid. (az ablakhoz megy 'a kinéz.)
Kálmán. A’ vallatás megtörtént; némellyek a’ leg

nagyobb kin közt is tagadtak mindent, mások már a’ 
kinszerek láttára megnevezték bűntársaikat — az 
egész tisztában van.

Dávid, (magában) Amott készítik már a’ fekete állást. 
— No, Dienes úr?

Béla. így tehát csak az ítéletet kell kimondanom ’s 
végrehajtatnom.

Dávid, (magában) Ilah, vén róka, én itéltelek-el, én 
teszlek vakondokká!

Béla. Menjünk.

Negyedik Jelenés.
Eszter (jő). Előbbiek.

Eszter. Mellyik a ’ király?
Béla. En vagyok , gyermekem. ’S te ki vagy ? 
Eszter. Eszter, uram király, a’nádor leánya, (letérdel) 
Béla. Te élsz? — Istenemre, ez csudálatos! — — 

Mit kívánsz? — (félre) Csak atyádnak kegyelmet ne!
Dávid, (magában) Hah, amott viszik pórázra fűzve a’ 

foglyokat, mint vadászebeket. — Oh, ha az én atyám, 
is köztök volna, ’s én kétszeres boszút éldelnék!

Béla. (Eizterhez) Magaddal küzdesz ? — Szólj gyer
mekem.

Eszter. 0, uram király!— atyámat kell vádolnom. 
0 még gyermeket elküldött magától, most erőszakkal 
férjhez akart adni, pedig szivem már nem volt szabad. 
Szerettem egy szegény ifjat, elbujdostam vele, ’s tit
kon neje lettem. Atyám ránk talált, elszakasztott tőle, 
monostorba zárt, ’s azt monda, hogy férjem meghalt; 
pedig ő él! én láttam őt ablakomból, ide hozzád jött. 
Kiszöktem a’ monostorból. Oh, add-vissza nekem őt, ’s 
oltalmazz atyám ellen, mi nem élhetünk egymás nélkül, 

Béla. Atyádtól többé nincs mit félned.
Dávid, (feikaĉ g) Hahaha! ott viszik a’ gonosztevőt! 
Eszter, (felemelkedik) Nagy Isten! 0 az Dávid! Férjem! 
Béla. Siessünk a’ végrehajtással. (Kálmánnal el) 
Dávid. (meredten né/. K**terre.)
Eszter, (keblén bond) Férjem!
Dávid. Eszter! te élsz? ÉLz!
Eszter. Elek, te is élsz. Örökre egymásé! — A’ 

király véd atyám ellen.
Dávid. Fejem zúg, a’ föld kering velem, semmit 

sem látok.. .Oh, Eszter, te itt, karjaim közt; . . .  várj csak 
. . . .  atyád mondotta, hogy meghaltál, szolgái bizonyíték.

Eszter. ’S nekem azt izené, hogy te haltál-meg 
Az ég bocsássa meg neki, a’ mit ellenünk vétett!

Dávid. Az ég méltán bünteti ő t!—De most, jer, 
sies innen — igen — te gyönge lelkű vagy — téged 
leverne — leánya vagy — igen — menjünk.

Eszter. Mit mondasz ? Az atyám ?
Dávid. Semmit. Oh, nem! olly hideg vérrel ját

szani velünk, szerelmünkkel, boldogságunkkal — 
Oh! de most semmi más gondolat ne férjen agyomba, 
csak hogy te élsz, ismét enyém örökre enyém vagy. 
Többé senki el nem szakaszt karjaimból; szerelmünk’ 
ördöge poklára száll. Mert tudd-meg Eszterem — 
nem ! semmit se tudj-meg. (kivid halálharang. — elfelejtkezve 
magáról.) Hahaha , ez atyádat illeti ! (KínüI láváiról láncz zörgés.)

Eszter, (az ablaknál.) Irgalmas isten , az atyám — 
lánczokban! —

Dávid, (vonja az ablaktól.) El Í1111CI1! Nem 0 OZ DClll
— nem —

Eszter. Látnom, tudnom kell, mi baj érte
(a’ kö/.épajton elrohan.)

Dávid. Megállj, Eszter!— Oh én kába! — Eszter! —
(utána el.)
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HUI- ’S MVATLAP.

PESTI HIR.

A’ K i s f a l u d y  K á r o l y ’ e m l é k é r e  ’s m u n k a i ’ 
k i a d á s á r a  ü g y e l ő  t á r s a s á g  örömmel jelenti min
den részverő hazafinak, hogy a’ dicsőült költő’ emlékoszlo
pa, mellynek ára 10000 váltó forintban állapitatott meg, buz
gó hazafiak’ e’ czélra tett ajánlati által annyira födözve 
lévén, hogy a’ munkák’ kiadásából az egyesület’ pénz
tárába háramlóit summának ahhoz csak kevéssel kelle já
rulnia : a’ pénztárban még ugyan e’ forrásból, t. i. a‘ mun
kák’ árából, 4500 váltó, vagy is 1800 pengő forintnyi 
fölösleg maradt, mellynek évenkénti kamatja 270 forint 
váltóban. E’ fölöslegpénz’ rendeltetése lett volna az emlék’ 
fentartására szükséges tőkéül szolgálni: de miután Nádor 
ő fensége az emléknek a’ nemzeti múzeumban helyet en
gedni méltóztatolt, a’ saját gondviselés’ szüksége meg
szűnvén, úgy véli a’ táisaság, hogy az említett pénz fö
lösleget hasznosít és a’ dicsőültnek nemes pályájával ösz- 
hangzóbb czélra nem fordíthatja, mint ha a’ kamatokkal 
literatúiai fáradozásokat, különösen pedig fiatal serdülő 
tehetségeket ösztönöz ’s e'breszfget. Szándéka tehát a’ tár
saságnak évenként két, aestheticai és szépliteraturai tár
gyú jutalomtételt alapitni. Hogy pedig a’ tiszt, közönség’ 
’s irótársak’ bizodalmát megelőzze, következő érdemes 
írókat kérte társakul a’ pályaii átok’ megítélésében : Csató 
P á l, Czuczor Gergely, Dessewffy Aurél gróf, Fáy An
drás, Jósika Miklós báró, Kovács Pál, Kölcsey’ Ferencz, 
Péc/.ely József, Szenvey József, Szontagh Gusztáv ura
kat v kik közűi egyetértőleg Fáy András kéretett az iigy5 
igazgatása’ felvállalására, a’ jegyzóség’ vitelére pedig 
Tóth Lórinez. — Egyébiránt újra is kéretnek az aláírási 
ívek’ birtokosai, méltóztatnának ezen íveket a’ kitűzött 
határnapig, a. m. Martius’ 3Idikeig,  a’ Jelenkor’ hiva
talához; beküldeni; hogy a’ végszámadás valahára , a’ kö- 
xenségr elébe terjesztethessék. —  A’ Kisfaludy Károly em
lékére- s- munkái’ kiadására ügyelő társaság’ nevében ’s 
megbízásiból, Pesten, február. 6 1837. Bajza József, m. 
k,. Hr, Stcä-sdel Ferencz, ni. k. Vörösmarty m. k.

KISFALUDY -TÁRSASÁG. — A’ Kisfaludy Károly’ 
munkái’ árából fenraaradt 4500 váltó forintnyi fölösleg’ 
kamatjából, 20 azany, kétfelé osztva, jövő 1838dik évre 
következő aestheticai és költészeti feladások’ jutalmazásá
ra fordít tátik:

S z e r k e s z t i

.* *
I. Mi befolyása van a’ drámái literatui ának a’ nemzet’ 

erkölcsi életére? ’s miért nálunk, magyaroknál, olly ke
vés eddig az eredeti drámái munka?

II. Készíttessék ballada, mellynek tárgya a’ sííámiizétett 
Béla herczeg (utóbb I. Béla név alatt magyar király) pár
viadala a’ pomeraniai herczeggel Lengyelországban , mi
nek következésében Micislav lengyel király’ leányát ’• 
Pomerania’ egy részét nyeré jutalmul; ’» körülményei a’ 
históriából tudva vannak.

*

A’ versenymunkák, névtelenül, jelszóval ellátta , a* 
szerző’ nevét rejtő bepecsételt levélkével, tisztán ’s idegen 
kézzel leirva , küldessenek be. jövő October’ végéig, Fáy 
András igazgatóhoz (Pest, kalapútcza , saját háza, 251) 
A’ jutalom’ elitélése pedig jövő észt. február. 6-kán , mint 
Kisfaludy Károly’ szűlete'se’ napján, a’ majd annak ide
jében bővebben kijelelendő helyen ’s módon megy véghez 
azon kijelentéssel, hogy a’ jutalmat nyert pályámánkák 
egészen a’ szerzők’ tulajdonai maradnak. A’ Kisfaludy — 
társaság1 megbízásából, Pesten, februarius’ 9. 1837. Fáy 
András, igazgató, ló th  Lórincz jegyző.

XÜLHIREK.

I )  Gotiiában a’ gazdálkodók számára egy szakácskönyv 
jelent meg. Csak egyedül a’ burgonyáról szók, mikép 
kellessen azt 160 félskép elkészíteni. A’ könyv ekkép 
kezdődik: ,,.a’ burgonyát nyersen is ehe&ii, kivált ar Kis 
szereti-1* — Igen szép , tehát a’ ki nyersen szar éti, agne 
szorul a’ többi 159 módra.

2. ) Londonban egyedül 8000 ügyvéd van.
3. ) Parisban egy részvényes társaság alakult, ntelly 

kötelezi magát, hogy jó vadász kutyákkal szolgáland-
4. ) O í o s z  birodalomban 1834ben született J,908,67$ 

(979,872 férfi, 928,801 asszony); meghalt 1.290,998 
(657,822 férfi, 633,176 asszony); és e’ szerint a’ születtek 
száma 717,657-nel nagyobb a’ holtákénál. 362,530 párS 
adott össze a’ pap.

5. ) Willm J. a’ strassbuigi academia igazgatója Hegel* 
philosophiaját lüzetenkjnt adja ki francziáui — e1 czíra 
alatt: , ,Essai sur la philosophie de Hegel.'* Valóban a* 
franczia gyomornak igen nehéz emészlelü élei.

M unkácsy .

NYOMATUK LAN DEREK’ BETÜTVSL.



Pest.
F e b r u á r ’ 1 6 tin

1 & 3 7

Alegjelen e’ divatujíág 
Letcnkint 2«zer, esztendő 
alatt legalább 64 képpel. 
He lyben félévi dija 4 fr., 
egész évi 8 fr. J’ostán 5 fr. 
és XO fr. pengő.

Sírni
TÁRSAS ÉLET

ÉS

m V A T V I b Á t t B Ó X u

H ' ü  s z á m *

 ̂Előfizethetni helyben a '
kiadónál uj - világ meza- 
bau Kei*inger ImzKan 
5á4ik szám alatt. Pesten 
kiviil pedig minden c*. K 
poaía-hivatalnai.

Harmadik év* A' dicsőség fénysugara ——— -———- —
Lengjen a ' Magyarhazára MÍil$0 J Cí€%

T Á T R A ’ C S U D Á J A .
NOVELLA.

NAGY 1GNÁCZTÓL.

1.

Utazás.

Legforróbb óhajtásom teljesült. Tannlói pályámat 
atósó próbatétem berekeszté honunk’ Egyetemén ’s 
atyámtól megérkezék a’ vágyva várt levél, három hó
napi utazásra engedelmet hirdető. Atyám igen kegyes 
vala , teendő utazásom’ vagy inkább kirándulásom’ 
czélját egészen szabad választásomra ’s kényemre bíz
ván, jósága által azonban nem csekély zavarba jövék, 
mert vajmi sokfelé szerettem volna e' három hóuap 
alatt utazni. O’Connclt igen ohajtám meghallgatni az 
Alsóházban, az bizonyos; de Hugo Victoival ’s Hei
nével is szerettem volna megismerkedni, ’s ha már 
nem épen Niagarát, de Schafhausennél Rajna’ zuha- 
tagát ugyan ki ne kívánná látni? Határozatlan tusa
kodásom már kínzó kezde lenni, midőn szerencsés vé- 
lctlenség által rögtön minden kétkedésimből fülmente- 
tém. Tomala' szépműtára előtt állván szemeimet elő
ször is nagy hazánkfiának jól talált arczképe voná 
magára, ’s nehány pillanat után láthatlan szellem e’ 
szavakat sugallá lelkembe: honodat nem ismered ’s 
külföldre röpülnek vágyaid ? Pirulva távozám ’s leg
ott „Fehér hajó“ vendéglőbe sieték helyet váltani 
Pozsonyba valamellyik fuvarosnál, szilárdul elhatá- 
rozottan, hogy nyert szabad időmet honomban tölten- 
dem, mellynek még annyi bájvidéke várakozik mél
tányló honfi látogatóra! —

Másnap reggel 8 órakor útra indulánk. Úti társaim 
ogy ifjú orvos tanár és egy német szinészné voltak; 
Vm&z tapasztalás végett külföldre utazó, emez a’ po
zsonyi német színház új tagja, ki szüntelen magáról 
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beszélt, nem kis hizclkedéssel. Vörösváron az etetés 
alatt N ... barátommal, egy itteni gazdag kereskedő 
fiával, találkozáin, ki másnap tartva lakadalmát, olly 
szívesen kért, vennék részt ezen ünnepen, hogy meg 
nem tagadhatám kérelmét; a’nélkül is szeszélyes ter
mészetem miatt könnyen változó lévén terveimben, a’ 
pozsonyi ut, mellyre olly hirtelen határozóm magam, 
nem sok éldelettel kecsegtetett; é s , ki utazni akar, 
ne csak az országutakat fussa á t , de tekintsen bo az 
emberek közé is, mert máskép aligha czélt érend.

2 .

B a rá to m  h á za s sá g a  's ú j  tervem .

Puliit de tniliea: 1’ hymen et les l ie u  
tsout l&s plus grandi ou des maux cm des bii»* 

V o l t a i r e .

Véleményem szeiint a’ franczia bölcsnek igaza van: 
a’ házasság vagy legnagyobb gyönyört, vagy leg
mélyebb fájdalmat áraszthat reánk, e’ kettő közt kö
zép nincsen; azért e’ lépést eleve igen jól illő meg
gondolni, nehogy utóbb késő bánat emészsze létünket 
’s ez oka, hogy olly sokan egész halálukig gondol
koznak határozat nélkül e’ tárgy föleit. N ... bará
tom ellenkezőleg cselekvők, ő — mint beszélő — szü
lőinek ’s rokoninak javalásaból olly hölgygyei vala 
párosulandó, kit csak holnap látand először éltében, 
’s így L a  Motte-le-Vayer franczia bölcs’ oktatását kö
veté, ki többi közt e'kép szól a’ házasságról: „Te
remtőnk azért alkotó Ádám ősapánk’ nejét akkor, mi
dőn az alvék, hogy tudtunkra adja, mi szerint nem 
jó házasság előtt látni leendő nőinket.“ — Mennyiben 
igaz ez , mennyiben nem, bővebb tapasztalásnak’ íté
letére bízom; annyi azonban bizonyos, hogy barátom 
e’ szerint cselekvők, ’s még eddig megbáuáera nem 
volt oka.

O - n
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leutém szándékomat, melly szerint a’ három hónapot 
honombani utazásban valék töltendő.

„Ha már csakugyan elhagyni szándékozik kegyed 
bennünket — szála nyájasan a’ kis menyecske, — 
úgy utazzék hazámba, a’ fenséges kárpátok’ szép 
bérczeire, látogassa-meg főleg a’ lomniczi tetőt, Tá
tra’ legmagasb csúcsát, az örökös jégszigeteket, bar
langokat, tavakat; különösen pedig a’ fekete tóhoz 
vezettesse magát, mellyről csudálatos mondák szár
nyalnak a’ nép’ ajkiról; de Tátra’ csudájától aztán 
őrizkedjék ám, ha véletlenül meglátná, mi a’ fekete 
tó’ közelében könnyen történhető, de fölötte veszélyes.“
— ,,’S mi tulajdoukép e’ veszélyes csuda ?“ — Kér- 
dém ébredni kezdő kíváncsisággal. „Nemmondom-meg,
— felele a’ csintalan, — annál édesebb lesz a’ meg
lepetés, ha meglátandja ’s kevesebbet jelentő a’ bánat 
ha e’ szerencséje kegyednek nem leend.“

Kárpát’ bérczeiröl sok szépet hallék már ’s keve
set olvasék is , rövid gondolkozás után tehát elhatár- 
zottau jelentéin új tervemet, mi szerint Tátra’ bérczeir« 
fognék utazni másnap reggel, még pedig gyalog. — 
Hogy magam ne kénytelenítessem ismeretlen utakon 
pogyászom alatt görnyedezve bolygani, első gondomat 
olly hív markos legény’ bérlésére fordítám , kiben bi
zalmam lehete ’s ki az utakat ismeré; ezt szeren
csésen lelvén, könnyű madárpuskával vállamon, köuy- 
nyü szívvel keblemben elindulék. —

Megérkeze'k a’ menyasszony. Rendes szépségnek 
nem lehete a’ leánykát mondani; de piros kerek arcza, 
pajzánon mosolygó kék szemei ’s alig gyermekkort 
haladott ifjúsága első pillanatban vonzalmat gerjeszt- 
hete minden szabad keblű ifjúban, ’s barátom’ öröm- 
tül sugárzó szemei kétségtelenül jelenték, hogy re
ménye ’s várakozása minden tekintetben legvakme
rőbb álmait is meghaladva teljesültek. Külviseletét a’ 
menyasszonynak pesti vagy egyéb nagyobb városi di
vatos urfl kisé szögletesnek mondhatta volna ugyan; 
de az, kinyílt mesterkéltlen őszinteséggel megelég
szik, illy csekély hiányt, idővel igen könnyen mel- 
lőzhetőt, szívesen elnéz, mit barátom is annyival in
kább tehete , minthogy pár óra múlva a’ kellemes le
ányka, kisé honosulva kezdvén magát érezni, ele- 
jénte mutatott némi elfogultságát vidám csevegéssel 
váltá-föl, mit csak a’ pajzánkodó fiatalságnak néha 
nem igen válogatott tréfái ’s öregebbeknek kétértel
mű ezélzatai változtattak néma pirulattá.

Templomba esküvésre készülénk. Soha el nem fe
lejthetem azon ünnepélyes jelenetet, midőn a’ meny
asszonyt anyjától elbúcsuztatták. A’ leány zokogva 
borult anyja’ lábaihoz, ez örömkönyűktől ragyogó sze
mekkel némán tévé kezeit gyermeke’ fejére; mély 
csönd uralkodott a’ szobában, csak a’ könyező leány
ka’ lassú zokogása hallatszék. — E’ jelenet szivem’ 
mélyét megrendíté, ’s a’ legmegátalkodottabb isten
tagadó sem nézhette volna szent áhitat’ érzete nélkül 
a’ romlatlan szív ’s léleknek e’ kendőzetlen kifakadá- 
aát. Magam is azok közé tartozám, kik gúnyolni szok
ták a’ falusi leánykákat esküvésre menésükkori sírá
sukért; de azon pillanat óta gúnyt tisztelet váltá-föl 
lelkemben. Ez’ érzékeny jelenetet az ünnepélyes es
küvés , azt pedig víg lakoma ’s táncz követé, melly- 
ben a’ menyasszony is ifjúsága’ egész hevével része
sült. Éjfél után a’ pár távozék ’s a’ többi vendégek is 
lassankint elosztanak.

Mas nap a’ reggeli után több vendégek távozván, 
bizalmas szűkebb együtt maradtunk, tanácsot kérek: 
mit teendő legyek már most a’ szabad kényemre en
gedett három hónap alatt? Hogy kérdésemet szíves 
marasztalások követék, úgy vélem említenem is fö
lösleges , hogy pedig a’ marasztalás őszinte szives- 
ségböl történt, arról tökéletesen meg valék győződ
ve; de maradnom még sem lehete; elhatárxottaa je-

3.

A’ k á rp á t oh.

Éiient ’f poklot akarsz egy tek in te tü l 
lá tn i! — Menj a’ kárpá tok ra , hágj a’ 
lomniczi tetőre.

B r o n i k o v s z k y .

Utazásom’ folyamatárul sokat szólhatnék ugyan, de 
kevés érdekest, azért csak átalányosan nehány szó
val érintendem. Vágyaim a’ távúiból kékellö kárpátok 
felé vontának, csak annyi ideig mulaték tehát útköz
ben, mennyi pihenésre elkerülhetlenül szükséges vala 
’s ez okozá, hogy ámbár sok édeni tájon vivének ke
resztül lábaim, mégis igen keveset tudnék már jelen
leg róluk szólani. Kalandok utamba nem gördülének, 
mert gondosan kerülék mindent, ollyasmire alkalmat 
szogálhatót; azon pár leánykacsintás pedig, melly 
talán véletleuftl valahol belém botlott, vagy viszont,
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még kalandnak épen nem nevezhető. Végre, talán 
vendégfogadók ellen emeljem panaszló szavamat? ezt 
már elégszer tevék mások ’s mi sikere ? aztán, ak
koriban még földön is édes álom rengeté szabad lelkű 
’b s z í v ű  csekélységemet; a’ fáradt fiatal testet pedig 
kenyér, aludttej , hajában főtt burgonya ’s jó darab 
B ajt is herczegileg enyhité.

Rövid minden viszontagság nélküli utazás után vég
re elérek a’ fönséges Tátra’ alján felig rejtve fekvő 
falucskába, hol N ... barátom1 nejétől nyert utasítás 
szerint egyenesen egy öreg nyugalmazott őrmester
hez — Frimout’ huszár ezredéből — szálék, ki igen 
ismeretes lévén a’ bérezek’ minden zugaiban, kisér
ni szokta azoknak látogatására az idegeneket, mely- 
lyeknek száma azonban, mint állítá, nem igen rend
kívül nagy szokott lenni. Két napi pihenés után elké- 
Bzülénk fáradságos utunkra. Sarkantyus csizmáimtól 
meg kelle válnom , helyettük az őrmester — neve 
Zajacz — bocskort javalla, ’s még azon fölül hegyes 
felkötő patkókat, mellyek nélkül a’ jégszigetek tel
jességgel járhatlanok. Kezembe hosszú vaskos botot 
ada egyik végén zergeszaruval ékesítettet, melly ki
álló bérczekre kapaszkodáskor vala hasznos szolgá
latot teendő; alsó végén pedig hegyes aczél tündök- 
lött, sikamlás ellen hathatósan óvandó. Ő maga a’ 
nevezett eszközökön kívül még kötelekkel, térdvasak
kal — ha majd t. i. négykézláb kell haladnunk, — ’s 
egyéb előttem egészen ismeretlen eszközökkel vala 
ellátva. Hogy ezek közt sodor, kenyér, bor ’s más 
illynemüek is találtattak, alkalmasint említés nélkül 
kiki tudni fogja.

Két órányi szapora haladás után fris magos fűtől 
hullámzó gyönyörű térre érénk , hol a’ természetnek 
egy különös tüneményére figyelmeztetem őrmesterem 
által. O tudniillik úgy állíta engem, hogy a’ napj épen 
akkor emelkedő a’ hegyek fölett, hátulról küldje-fe
lém sugárit, mire árnyékom messze kiterjedve vala 
látható a’ tiszta harmat’ átvilágló csöpjein, mellyek- 
töl az egész rét födezve látszék, ’s im’ egész árnyé
komat, kitünőleg pedig fejemet ragyogó fénykoszoru 
körzé, min eléggé bámulni nem győzék. „Nem tudja 
kegyed, mit jelent ez? — Kérde nevetve Zajacz — 
megmondom. E’ hegyek’ szelleme igy szokta megtisz
telni az idegent, ki először lép országába.“ — Lát
ván, hogy szavainak nem igen adok hitelt, komolyabb

hangon folytatá: Ezt szoktuk minden utasnak monda
ni ; ha azonban nem hiszi úgy megvalljuk neki, hogy 
ez csak játéka a’ természetnek, könnyen magyaráz
ható a’ természettudomány’ gyakorlati részéből; mert 
minden ember, illy helyzetben harmatos réten álló, 
szinte ezt tapasztalandja.

Derült kedvvel folytatván dió- ’s gesztenyeerdő
kön keresztül utankat. Délre már jóforma nxagosságra 
jutánk, most Zajacz elsüté puskáját ’s a’ viszhang 
olly iszonyúan ismétlé a’ lövést, mintha egyszerre ezer 
ágyú szétpattant volna. A’ lövést ebcsaholás követé 
’s égig emelkedő diófák közül egy magas férfialak 
lépett élőnkbe két kutya’ kíséretében. A’ férfi juhász 
volt, de fényes baltáját, puskáját ’s két pisztolyát lát
ván, bizonyosan minden idegen utazó rablónak tar
totta volna. Eleinte megvallom, magam is kissé ide
genkedve kezdék vezetőmre tekintgetni, kővetkező 
szavai azonban: „Uram, nincs a’ kárpátokon juhász, 
ki olly jól tud zsendiezét készíteni, mint ez — csak
hamar kibékitének a’ rémletes juhászszal ’s néhány 
perez múlva nem csak zsendiezéjét, de pörkölthúsát 
is igen jónak találám.

Végezvén egyszerű falatozásunkat, tovább halad
tunk. Két óra múlva fölette súlyos kezde előhaladá- 
sunk lenni, minden lépésünktől iszonyú robajjal gör
dültek mélységbe kövek ’s szirtdarabok. Ezen keresz
tül vergődvén, bajunk nagyobbodott, mert fölértünk 
az óriásiszirtek’ tömkelegébe ’s használni.kelle másZ* 
eszközeinket, mellyekkel elejénte elég ügyetlenül 
haladék mi Zajacznak nem egy csipős vagy kaczag- 
tató észrevételre szolgála alkalmat. — Itt már zergé- 
ket is láttunk, szép állatocskák azok, ’s igen sokkal 
jobban tudtak mászni ’s ugrálni mint én ; egyet sokáig 
követének szemeim ’s valóban bámulandó ugrásokat 
vitt véghez a’ karcsú állat. — Tovább haladvan, mely 
csaknem egészen fekete hóba jutánk, melly nyár kö
zepén is igen ritkán szokott olvadni, mint Zajacz ba
rátom’ bizonyitá. E’ hószigetet szűk szirttorkolat kö
veté, mellyen keresztül csúszván, hajszálán éghez 
meredezének, midőn látám, mikép kell utunkat tovább 
folytatnunk. Volt tudniillik érdemes őrmesterünknél 
egy számtalan hatalmas csomókkal ellátott kötél, vé
gére pedig erős vas kampó vala kötözve ; ezen kam
pót fölveté Zajacz a’ meredek szirtre, mit addig is
mételt, mig az valamelly kiálló csúcson föl nem akadt

*
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aíutáii kezeivel 's lábaival a' csomókba kapaszkodva 
’g iszonyú mélységek fölött függve, fölmászott a1 szirt- 
kúpra ’s ezt mindig ismétlé ; nekem pedig ugyan azon 
utón követnem kelle őt, borzongásimat leirni képtelen 
vagyok, ’s már ezerszer megbánám, hogy a’ zsémbes 
szinésznével Pozsonyba nem utaztam, a kocsist pedig 
nem győzém eléggé oda utasítani, hol még kolompér 
sem terem: mivel tükrét az ólban felejte, mert csak 
egyedül azon szerencsétlen körülmény által hozatám 
jelen veszélyes helyzetembe. — Többszöri illyeten má
szás után ismét egy hosszú szirtszorulatba jövénk, 
mellyben azonban sötétség ’s padlat’ sikamlóssága 
miatt teljességgel tovább nem haladhatánk. Zajácz 
eleget morgott ugyau városi pulyaságról ’s több e’ fé
lékről; de mind híjában, én tovább nem méheték, el
határozd tehát, hogy a’ hold’ feljöttét várjuk-be, mi
re lehető legnagyobb kényelemmel leheveredénk a’ 
sima sziklákra ’s dideregve várakoztunk a’ törtéuen- 
dőkre.

Másfél órát töltvén itt, utunk’ folytatásaira inte a’ 
ragyogó hold, ’s dobogó kebellel követéin vezetőmet. 
Végre kiértünk a’ rémletes üregből, mellynek túlsó 
részén sűrű bokrokra találtunk. „Itt töltendjük az éjt,
— monda Zajacz, — mert holnap még ugyancsak 
megizzadunk, mielőtt a’ tetőre jutnánk. Először is tü
zet rakok, mert vén csontjaim már vaczogni kezdenek.4*
— .V szírt’ nyilasánál éleszle vezetőm tüzet, ’s Dante’ 
flirina comediája juta eszembe , midőn a’ szírt’ sötét 
nyílásán fölfelé kígyózni kezdének a’ lángok; pokol 
bejárásának képzeléni a’ sötét nyílást:

me si va nella c’tta dolente;
Per me si va roll’ eterno dolore ;
Per me si ra tra Ja perdutta getrte !iC —

hangzik a’ nagy olasz dalnok’ szép éneke , ’s szavai 
tökéletesen e’ szirtnyilásra valának alkalmazhatók. — 
Most egyszerű esti falatozásunkat végezvén, galy , 
Jomh, moha ’s egyéb illyes tárgyakbul olly jó nyug
helyét késziténk magunknak, millyet csak ohajtni le
hető józanul e’ vadonban , a’ tűzre egész halom fát 
raktunk , ’s én kényelmesen leheveredém, bölcs ka
lauzom pedig puskáját kilővén a* közel fenyvesbe, mi
után uj keményebb töltéssel ellátá fegyverét példámat 
követé. A’ lövés után morgás, nyerítés ’e ugrálás bá
tort fákJukbe. ,,Vad loyak, medvék, zergék 's mur-

mutérek vannak közel hozzánk,“ — szóla tagjait 
tűzhöz közelebb nyújtva Zajacz. Sok fáradságomba 
került, mig bővebb leírásiból kiérthetém, hogy a’ mur- 
mutér tulajdonkép lajhár, melly állatfaj a’ kárpátok' 
azon részében nem ritka.

(Folyt *tóta lövethetik)

V B Ö J T R Ő L .

Azon időt, mellyben a’ keresztények hőjtölui szok
tak, a’ görögök Tessarakostínek a’ római szent egy
ház pedig Quadragesimának nevezi.

é  *  *
A’ római szent egyház, apostoli rendelés szerint, 

negyven napi böjtöt tart. Némelly tudósok, ([mint 
Morton, Taylor, Moulin, Daille,) ezen negyven na
pi böjtnek sokféle okát adják, vágy azt: hogy isten a’ 
világot negyven nap borította vízözön alá: — vagy, 
hogy az israéliták negyven nap szomorkodtak bűneiken 
a’ pusztában: — vagy, hogy Mózes és Illés negy
ven nap bojtöltek: — vagy, hogy isten a’ Ninivebe- 
lieknek negyven napot engede megtérésre; vagy 
végre mi leghihetőbb, hogy Krisztus negyven nap 
böjtölt. %)

Ezen negyven napi böjt csak harminczhat napból 
állott, mert noha némelly egyházakban hat hétig az
az negyvenkét nap tarta, de minthogy vasárnapokon 
nem böjtöltek , hat vasárnapot a’ negyvenkét napból 
kihúzva, csak harminczhat böjti nap maradott. Bizony
talan ki toldotta a’ hamvazó-szerdát ’s a’ három első 
napot a’ böjthöz, hogy így a’ negyven nap kiteljen. 
Ncmellyek nagy Gergely pápának, mások, II Ger
gelynek tulajdonítják, ki az első után két száz évvel, 
a’ VJIIdik század’ elején élt.

A’ böjt idejét mindea keresztény megtartotta, de 
erőtlenségükhöz alkalmazott némi szabadsággal, bojt

J*') A’ böjtnek főczélját Chrysostomus (Horn. 52.) 
így adja elő: „Sokan járultak ezelőtt az ur’ vacso
rájához, buzgóság nélkül és gondolatlanul, főkép 
oz idő tájban, mikor a’ Krisztus azt tanitványi- 
nak először adá. Ez az oka, hogy eleink negy
ven napot rendeltek a’ böjtölésre, imádkozásra 
prédikátzio hallgatásra, hogy ezen napokon ká i 
bűnről való vallástétel és más illy gyakorlatok 

" által, tehetsége mértéke szerint, tiszta lélekls- 
l  mérettel járuljon a’ szent asztalhoz.44
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alatt, még is éltek a’ keresztények. Az egésséges és 
erős ember, köteles volt a’ böjtöt szorosan megtarta
ni j a’ beteges és gyönge erejű nem köteleztetett rá. 
Ki nagyobb bnzgósággal akart böjtölni estig semmit 
sem evett, ekkor azonban az ételben különséget nem 
tarta, csak a’ mérsékletes evésben. Hogy az ételre 
nézve közönséges szabály nem volt, kitetszik azon 
példából, mellyet Cyprus szigetén, Spiridion nevű 
trimithusi püspökről beszél Sozomenes.’*'} Spiridiont 
meglátogatá egy utazó, kinek sertéshúst tétete asz
talára; az utazó nem akart enni belőle, azt mond
ván hogy 5 keresztény: Spiridion pedig feleié neki: 
épen azért egyél, mert keresztény vagy; ’e mert az 
LY szava tartja: ,,A’ tisztáknak minden tiszta.“

A’ böjti időt, a’ szeretet’ mindenféle munkájának 
gyakorlatára fordították a’ régi keresztények. Mit az 
ember magától megvont, azt a’ szegényeknek adá. 
Meglátogaták a’ betegeket és foglyokat; megvendé
gelek a’ jövevényeket, öszebékültették a’ haragban 
levőket. Császári tilalom szerint a’ törvényszékek sen- 
Ivlt sem büntettek; a’ nagyobb templomokban napon
kint összegyűltek, imádkoztak, prédikátziót hallgat
tak ; legalább minden vasárnap úrvacsorájával éltek. 
A* közönséges játékok, névnapi vendégségek, lako
dalmak, mint illetlen tobzódások, tilalmasak voltak.

így viselék magukat a’ régi keresztények, a’ negy
vennapi böjtön, de a’húsvételőtti hetet, mellyet, nagy 
hétnek neveztek , legszorosabban megtartották.

í> ** &
A’ görög vallásu keresztények négy böjtöt tarta

nak. Az elsőt karácsony előtti negyvennappal; Mó
zes’ Sinai hegyen való negyvennapi böjtének emléké
re: a’ másodikat húsvételőtti negyvennappal; har
madik böjtjük kezdődik püuköst utáni héten, melly 
Péter és Pál napig tart. Ezt az apostolok böjtének 
nevezik; mert úgy hiszik, hogy az apostolok könyör
gés és böjtölés által készültek az evangéliom’ hirde
téséhez. Negyedik böjtjük kezdődik Augustus első 
napján ’s tart azon hónap lodikeig.

# * *
Minden népeknél szokásban volt a’ böjt, fókép mi

kor szomorú körülmények közt vaiának; de Mózes 
előtt meghatározott böjti napok nem voltak. A7 zsidók

Sozom. Hist. Eccl. 1. I. c. 11.

a böjtöt a hétnek második és ötödik napján tartották, 
napnyugat előtt egy órával kezdődött, és a’ követke
ző nap éjfeléig tarta. Illykor a’ zsidók zsákruhába 
öltöztek, mezítláb jártak, fejüket hamuval behintet
ték: a’ synagógák telve voltak fogadástevőkkel; hosz- 
szan és szomorún könyörgőkkel; arezok szomorú va- 
la, szemeiket földre fúggeszték; külső viseletűket 
buzgóság és szivbeli bánat bélyegzé.

Az india pogányok is sokféle böjtöt tartanak: az 
elsőt ujhold előtti I ld ik , a’ másikat ismét, holdtölte 
utáni Ild ik  napon. Az elsőt egy ifjú emlékére, ki 
feleségéhöz akarván menni, csolnakat a’ vizen nem 
talált, ’s a* partra feküvén, egész nap étel ’s ital nél
kül aludt. A' másikat egy vadász tiszteletére, ki 
minden éjjel étel ’s ital nélkül vadászott. — A’ har
madik böjtöt csak az asszonyok tartják-meg a* ki- 
lenczedik hónap’ 27dik napján; mert Ixora isten, a’ 
szerelem istenét Cantevent e’ napon ölé-meg. Negye
dik böjtjük van October utósó napján, mikor Vistnum 
templomát százszor kerülik-meg, melly cselekedetük 
felől azt hiszik, hogy általa nagy bűnbocsáuatot 
nyernek.

A’ L A J T A I  CSA TA .

I .

Martalék — ’s vérrel hizotfan 
Elvonnia már a’ vad Mogol, 
ínség ’s pusztaság nyomában,
'S egy nemzet, melly dálián haldokol; 
Mentsen ég I de tán halált is erne, 
Hogyha Béla nem virasztna értté;

Ám hatalmasan sugárzik 
A’ királyi gond mindenfelé,
'S a’ kietlen romladékból 
Új virágzat, élet kél elé.
Mindenütt ott Béla, hol nyomor van,
Ús hol nincs az? ’s isten a* nyomorban.

Jobja mellett fárad, izzad 
A’ nagylelkű bajnok Frangcpán,
Kit királyunk’ szíve kedvel 
A’ kezéből vett jótét után;
Kedvel szíve ’e hálac'rzetélen 
Úrrá tön sok földön s ezolgancpen.
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A' hazának sivatagján 
Szép reménynyel életszín terűi, 
Helységek kelnek ’s b előlök 
Karcsú tornyok vallás czímerűl.
Ritkul a! királyi szív’ borúja,
’S néha áttört vészit átgondolja,.

És ha áttűrt zivatarját 
Elgondolja, nagy haragra gyűl,
Mert kaján szomszédja, Fridrik,
A’ hu’ napján vele bánt gazul.
„Rósz szivedben könyeim’ gúnyoltad,
’S üldözött nőm’ gyáván megraboltad.“

„Lelketlen lator, hatalmad’
Sorstiport felett villogtatád; 
Meglakolsz, a’ bosszú* kardját 
A’ boszantott elviendi rád!“
Szólt ’s az elkiáltott harcz’ nevére 
Had sereglék ’s Frangepán vezére..

TI.

Mért olly vörös a’ menny 
Nap’ nyugta felé,
Felhő kel-e ottan 
Völgyekből elé?
’S a’ Lajta ha zúgva, rajongva lefejt, 
Hulláma mit ölt ki, meg’ újra berejt?

Oh honfi-kebel, nyögj,
Fridrik’ dühe az ,
Ki védtelenekkel 
Pusztítva hadaz;
Gyújtott falu’ lángja pirít eget ott,
*S mit Lajta lehord, vasa ölte halott.

A’ bősz dühü tábor 
Szörnyen halada,
Tetszék a’ vezérnek,
Mint dúla hada;
Tetszék neki vér, zavar és falutűz,
’S a’ nép’ jaja, mellyet a’ rémület űz.

Elszórva busong már 
Sok szép uii lak;
Helységek, egyházak 
Rom ’s puszta falak;

És a’ nép vagy ölt, vagy űzetve bolyong, 
Vagy rabkötelekre szorítva jajong.

Gőg’ ’s düh’ fene szárnyán
Száguldoza szét
Fridrik, ’s mi után vágy,
Kincset szaporít.
Ám mintha halála rohanna reá, 
Megdöbbene, népeit összehivá.

Porköd kél az égre 
Győr’ ormi felé,
’S Fridiik’ kebelét nagy 
Gond súlya lepé.
Hah Béla robog, boszukardot emel,
’S porföllegen át vasa’ fénye lövel.

TIT.

Rettentő az ütközetnek 
Képe nyúgaton,
Béla ’s Frangepán vezetnek 
Sergeket, ’s hol verekednek ,
Vérpatak vagyon.

Fridrik herczeg rontva kel, já r .
'S karja döghalál;
Harczohajtú serge mint ár 
Szerte száguldoz ’s veszélyt tár 
Száguldásin áf.

Reng az ég és föld csatának 
Orditásitól,
Lajta’ habjai duzzadának 
A’ befúlt sok harcz’ fiának 
Testrak ásitól.

Hajh, de lankad Béla’ népe,
Harczok istene!
Fridrik mindent szóra, tépe.
Béla csüggedők’ elébe 
Áll ’s lángol szeme:

„Hah, boszút, magyar királyod*
Merte bántni ez!
Míg vasam’ villogni látod,
Harczra; vagy szenny rád , ha hátat 
Vetni gyáva léssz.“
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Mi g így dörg hadára Béla,
’S az lelket vészén,
Frangepáu hős’ keble fél a’
Végveszélytől és aczéla 
Fölkel élesen:

.Még ne örvendj dölyfös ellen,
Hogy győztél magyart I 
Gyenge vagy királyom ellen 
Mig dobog vitézi mellem;
Rettegd őt ’s e’ kart.4

’S megrohanja; cseng a’ szablya 
Pajzson ’s mellvason ,
De Fridrik ajkát harapja,
Mert kun íjról egy nyíl csapja 
Ménét oldalon;

És e’ perczben Frangepáunak 
Kardja száll fölé,
Mennykőkint vág sisakának,
’S vas tagai leroskadának ,
Mert agyát szélé. —

Elveszett, mint hullt vezére,
A’ dúló csoport. —
A’ hon földerült egére 
.Nyugalom ’s bék visszatére,
’S a’ rabló lakolt

S zabó Dávid.

L I T E R A T U R  A.

FIGYELMEZTETÉS 

JÓSIKA MIKLÓS’ MUNKÁIRA.

„Irány.“ Kolozsvárit 1835. 8-rét, 346 1.
„ V á x o l a t o k v 1835. 8-rét, 195 1.
„A b a f t regény két kötetben. Pesten 1836. 13-rét

330  és 334  1.
„Zótyomi,“ „ egy „ „ „ S Í 6 1.

Literaturánk’ egén a’ közelebb múlt két évben ma
radandó fényű csillag tűnt fel Jósika Miklósban, ki 
kuszább szorgalmas mirelődése, tág tapasztalási, jó

zan emberismerete által már első föllépésekor köz fi
gyelmet vona magára; szépeink szeretettel simultak a’ 
kellemteljes elbeszélőhöz, ’s nélkülözhetőknek kezdik 
hinni a’ külföld’ elmegyiimölcsit. Nem dicséretből szó
lunk, mert arra a’ fenn idézett munkáknak szüksé
gük nincsen, hanem csak őszinte érzetünket nyilvá
nítjuk , rövidke figyelmeztetésül azoknak, kik a’ jeles 
iró’ munkáit talán még nem ismernék, mellyekuek 
köz kézen forgása minden tekintetben hasznot hajtó 
leend ’s nagy mértékbe# segítendi az értelmi kifejlő
dést.

Az „Iránynak“ jelszava: „Virad: haladjunk!“ a’ 
„Vázolatoké“ : „Merjünk cselekedni!“ ’s e’ négy szó 
magában foglalja a’ két munka’ egész tartalmát, melly- 
nek fő érdemei: igazság, szigorú pontosság ’s józan 
mérséklet, rnelly által mindig sokkal több siker esz
közöltetik, mint czélt tévesztett túlzások szülhetnének, 
’s mellytől oily olly igen elsikamlott némelly újabb 
rokon tárgyú munka, hogy vagy valóságos károkat 
szült, vagy ollyasokat ébreszte léire, miket még az 
idő nem érlelt meg. —

Komoly tárgyról kellemesre fordulva, lássuk a’ re
gényeket. Literaturánkban a’jó regény olly ritka mint 
fehér holló, jelenkorunk’ miveltségéuek megfelelő tör
téneti regény pedig még ennél is ritkább tünemény 
volt; Jósika tehát egészen töretlen ösvényen indult, 
’s mondhatjuk, a’ legnagyobb szerencsével. Mellőzve 
Paul de Kok ’s Hugo Victor’ iszony.uságit, Scott’, 
Marryat’, Cunningham’ , Grattan Tamás ’s Taruow 
Fanny’ hosszadalmasságát, és Spindler’, Duller’, Mor- 
vell’, Broníkovszky’ ’s Herloszsohn’ sokszor termé
szettel ellenkező következtetésit ’s önkéuytes helyzet
alkotásit, csak jobb oldalukat ügyekezék követni, mi
hez csatolván még Jules Janin’, Bulwer ’s de Balzac’ 
gyönyörű írásmódját ’s élénk charakterföstését, olly 
képet nyujta honának Abafi ’s Zólyomiban, mellyen 
a’ férfi is gyönyörrel legeltetheti szemeit, ’s a’ hölgy 
elragadtatva felejtheti a’ külföldiek’ csábitó színve- 
gyületét, annyival is inkább, minthogy e’ két regény
ben semmi ollyas nem találtatik , mi az erkölcsiség- 
nek árthatna, mit a’ külföldi — főleg franczia — re
gényekről nem igen mondhatni. Abafit ’s Zólyomit 
minden atya félelem nélkül adhatja gyermeke’ kezébe 
mert az Abafiból megtanulandja, hogy szilárd akarat 
mindent véghez vihet ’s a’ legelvetemültebb szokáso
kat is legyőzheti; Zólyomiban pedig látni fogja: ml 
szerint nincsen olly rejtett bűn, melly világra ne jőne 
’s érdemlett büntetését kikerülhetné. — Az említett 
munkák’ külseje csinos, mint Heckenast Gusztávnak 
minden kiadásai, ’s így e’ részben is ajánlhatók. — 
Jósika Miklósnak: „Könnyelműek“ czím alatt nem 
sokára uj regénye jelenend meg.

V agy  I g n á w
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um - ’S DIVATLIP.

HONI Hm.
Az erdélyi „Híradó Társalkodó“ ’s „Vasárnapi újság“ 

összes előfizetői vek száma 600. A’ Vasárnapi újság külön 
450. Foglalatoskodtatnak pedig 1 sajtót, 2 szedőt és 2 
jeniét .  í r .  T á n .  ,

PESTI HÍREK.
1) Múlt vasárnap a’ kisdedóvó intézet folytatá ülését. 

Fő ez élj a volna ez intézetnek, mint egy anyaiskola gya
nánt kiképezni azokat, kik későbben az egész hazában 
jIly kisdedóvó intézetekben alkalmazást nj7erendnéuek. Két 
mód vala csak e’ czélt elérhetni, vagy az: hogy ehhez al
kalmas tanító ’s igazgató egyszer’smind, a’ külföldről hi- 
vassék meg a5 tolnai kisdedóvó anyaintézetbe; vágj7 az: 
hogy egy honfi küldessék a’ külföldre, ki e’ magas hiva
tásához , szükséges tapasztalást és isméreteket szerezve, 
az intézet igazgatására alkalmaztassák.

Nem vala azonban reméllhetó, hogy az egyesület’ vá
rakozásának mindenben megfelelő igazgatót lehessen a’ 
külföldről nyerni; emez másik módhoz pedig, hogy egy 
honfi társunk küldessék e’ czélből a’ külföldre, az egye
sületnek még most elég pénzbeli ereje nemierén, azon ja
vaslat fogadtatott-el, hogy május hónapot sem várva, 7nű- 
helyest az intézet alkalmas karban lészen nyittassék meg 
vgy  mint mostanság csak kisdedóró anyaiskola, hogy7 illy 
módon mint egy practice terjesztessék benne azon tanul
mány is , meJIy hasonló intézet igazgatói ’s tanitóinak 
szükséges, hogy7 majdan ha e’ tolnai kisdedóvó anj'ainté- 
Eet emberbarátok’ és honfiak’ gyámolitásából erősebb finan
ciális alapra állhatand, benne igazgató’s tanitók egyiránt 
képeztethessenek.

Az egyesület, mostani pénzalapjából, szükségesnek vélte 
még egy olly röpirat (Flugschrift) kiadatását, melly 
minél több emberbaráttal, hazafi *s honleánynyal a’ kis- 
fledóvó intézetek’ üdvös oldalait, ’s azon hasznokat is- 
mertesse-meg, mellyeket hasonló intézetek, mind kisdedek
r e , mind szüleikre árasztanak.

2. ) Gaalnaik vigjátéka „a’ király Ludason“ legközelebb 
színpadra kerülend.

3. ) A’ két városközti közlekedés, egy pár langyos nap 
otán, csolnakon ismét a’ hidfőnél van.

4L) Bállá, a’ „Kémló“ érdemes szerkesztője, lapjai 88. 
oldalán jelenti, hogy Kémlője folytatását a’ jövő félévben

boldogabb —• ’s ha az nem jő — örök időre felfüggeszti. 
További szarai ezek: „de nem fojthatom el abbeli fájdal
mam’ , hogy7 egy nemzet, mellyet némellyek : Dicsőnek; 
neveznek, 1837 évben nem tudott még oda jutni, hogy 
belőle csak egyetlen egy földészeti iró is támodhatott 
volna a’ nélkül, hogy keletén ne legyen nyugta.“

K ÜLH IREK.
1. ) A1 párisi bank Bouron urjrészére, ki a’ minap egy 

vakmerő lopást meggátola, a* becsületrend’ keresztjét 
nyerte meg. Bouron ezelőtt jeles hadi szolgalatokat tett, 
mi által ánnal méltóbb a’ kijelelésre.

2. ) Beaumarchais’ képszobrát a’ Théátre frányáig csar
nokában felállították; készité Gais az intézet tagja.

3. ) Az idén új évi ajándékul seljrem theaszelenczék is 
voltak divatban; Párisban egy raktár nyittatott fö l, hol 
illyeseket szabott áron lehetett venni, ’s minthogy' a’ thea 
jó tulajdonságú volt, tehát a’ szelenczék is igen keltek, 
ezekben árulták t. i. a’ theat.

4. ) Verőn, Revue de Paris alapitója, és a’ hangászati 
kir. academia ezelőtti igazgatója, a’ becsületrendbe föl
vétetett. Bizonj'nj'al azért, mert, a’ daljátékok kárára, 
40,000 francnyi évijövedelmet gyűjtött össze.

5. ) Martiniquéhen a’ vizforgatag (Wasserhose) egy för- 
dóházat bennlevó személyekkel tönkre tett; kik közt több 
asszonj'ság vala.

DIVATOK,

A’ karmantyúk okvetlenül szükségesek ékes öltözethez; 
azonban a’ téli prémes Öltözethez légj’enek választva. — 
Pongyola öltözethöz nyust karmantyn, mellyért azonban 
egy pár ezer francot kiadni épen nem nagy7 fényűzés.

Séta öltözeteken szűk ujjak nem igen hordatnak. Há- 
lóöltönj'ök damaszt és kasimirből terjedelmes ujjaikat meg- 
tarták, hölgyeknél ’s uracsoknál egyiránt.

Ritka köpönyeg csuklya nélkül, mellynek használata 
igen közönséges kezd lenni.

A ' 12dik szám* 95dik lapján élló B u c sű c só k , ne»  
Uhland utáni, hanem eredeti.

Hegyalji Emil.

S z e r k e s z t i  Mu n k á c s j .

HTOMAT» LÄNDERER' DETŰITBL
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Pest.

F e li m á r ’ 19* én

Mcgjelen e’ divalujság 
lietenkint 2szer, esztendő 
alatt legalább 64 képpel. 
Helyben félévi dija 4 fr., 
egész évi 8 fr. Postán 5 fr. 
és 10 fr. pengő.

A’

TÁRSAS ÉLET
ÉS

DIVVTlILÁfcHÓL.

1 5 dl'k szám *

Előfizethetni helyben «’ 
kiadónál u j-  világ nteza- 
ban K e i s i n g e r  liázban 
554ik szám alatt. Pesten 
kivül pedig minden cs. 1' 
posta-hivatalnál.

Harmadik, év9 A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a’ Magyarhazára Első fele.

T Á T R A ’ C S U D Á J A .
NOVELLA.

( Folytatás.)

3.

A’ k á r p á t o k .

Másnap hajnal után újult erővel folytattuk utunkat, 
s mondhatom, meg csak ekkor jött az ut’ legveszé- 
lyesb része. Sokszor nyolez — tiz lábnyi szélességű 
iszonjru mélységek fölött kelle sziklára ugranunk, min
den lépés halált hozhata reánk, mit egy zerge szeren
csétlen esete elég érthetőleg lelkünk’ elébe tüntetett^ 
ez tudniillik nem jól számitván-ki a’ távulságot, rövi
den ugrott ’s iszonyú mérhetlen mélységbe zuhant. — 
Délig haladtunk pihenés nélkül e’ veszélyes utón; de 
fáradságunkat dúsan jutalmazá azon soha el nem fe
ledhetett jelenet, mellyet a’ lomniczi tetőnek legmagasb 
pontjárul láték. Fölöttünk tisztán ragyogott egész ma
gosságában a’ nyári nap, ’s alattunk? Eddig, mint
hogy mindig föl felé valának irányozva minden gon
dolatim, ’s szemeim szünet nélkül csak a’ bérez’ tete
jét keresék, mitsem gondolva az elhagyott alanti vi
lággal, nem igen nézék-vissza utunkra, de most czél- 
hoz érvén tompa dörgés, alant hallatszó, magára voná 
egész figyelmemet. Bizonyosan hóomlás a’ havasok- 
ru l, gondolám ’s szemeim kémlelve nézének a’ mély
ségbe; de ki képzeli bámulásomat, midőn alattunk 
koromfekete föllegeket ’s benuök tüzfolyamkint ömlő 
villámokat láték ? Azon érzelmeket lefesteni, inellyek 
akkor keblemet cláraszták, képtelen vagyok. Meren
gésemből kísérőm’ e’ szavai ébresztének-föl: „Tudom, 
hogy látott már kegyed karón varjut; de illycsmit al
kalmasint még álmában sem igen esudált.“ — Szemei
met nem tudám elfordítani c’ nagyszerű látványról. — 
Mintegy óranegyed múlva változók a’ gyönyörű jele- 

1837.

net. Mig nálunk fenn tökéletes szélcsönd uralkodók, 
alant zuhogó vihar támadott, a’ villámok, utosó dühö
ket kiadni akarók, egy tűzfolyadékká változtatók a’ 
léget, mit ismét fekete sötétség követe, ’s már most 
a’ dühöngő széltől ostoroztatva, mind megannyi ezer 
árboczos ’s iszonyú vitorlákkal borított óriási rémal- 
katu hajók kezdőnek gondolatsebességgel oszolni a’ 
föllegek, ’ s fél óra nem múlt még, midőn már az egész 
láthatár olly tiszta volt, hogy véleményem szerint jó 
szemcsővel egész Krakóig lehetett volna látni. E’ bérez 
mintegy 8000 lábnyi magosságra emelkedik a’ tenger’ 
tükre föleit.

Letekintvén a’ mélységbe, uj csudalátvány nyílt sze
meim előtt; várasok, helységek, várak, omladványok, 
mint földabroszon valának láthatók, a’ folyamok vé
kony ezüstfonálhoz hasonlítanak, a’ tavak pedig nap
fényben ragyogó kristálydarabkáknak látszának, ’s a’ 
rétek, mint ég’ kékje fekete föllegek közül, világíta
nak képzelhetlen esudabájjal a’ sűrö fenyvesek , ’s 
csalitok’ tömkelegéből. — Elragadtatásombul vezetőm’ 
szava költe föl. Ki, kötélen egy meredek szil t’ ormo- 
zata alá ereszkedvén, egy kőrakás alatt több bádog 
szelenczére figyelmeztete következő szavakkal: „Uram, 
gondolja csak meg kegyed, mikép fognak majd vagy 
tízezer esztendő múlva csudálkozni utódjaink, ha c’ 
szelenczéket fölbontván, az annyival előttük itt járt 
utazók’ neveit lelendik bennük papírra följegyezve. — 
Nem volna kegyednek kedve nevét hasoulag örökíteni? 
a’ tréfa csak három húszasba kerül; itt a’ szelencze 
’s már benne papírom a’ kegyed’ neve.“ — Nem akar
ván jó Zajáczomat e’ kis mellék keresményétől ’s azzal 
hihetőleg jó kedvétől is megfosztani, szándékához e- 
gyezésemet adám; azon hozzáadással azonban, hogy 
nevemet, ’s vele az övét is, egész sétánk leirasa áltál 
szinte tudathatom az utánunk élendokkel, de fejét csó
válva igy okoskodek a’ hajdani vitéz őrmester. „Hágj j*
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kegyed a könyvirást, az által bizony soha sem jut ; 
ueve az utóvilágra; a’ könyv elszakad , elvesz 's ki 
tudhatna aztán valamit iratárul, ’s egyátatjában én 
nem szeretem az iró urakat, mert engedőimet instálok 
— igen hazugok, ez pedig nem rágalom ám, én ta
pasztalásból szólok. Két esztendő előtt egy olly könyv- 
csináló urat kisérék ide ’s midőn útközben kérde
ném: volt-e felesége? így felelt: volt bizony tizen
kettő, de most egy sincs, mert nyolczat megöltem, 
kettő elszökött, kettő pedig Dnnába ugrott Én bámul
tam ezen; de még jobban, midőn megtudám, hogy 
tizenkét könyvet irt ’s mindegyikben házasnak hazudá 
magát, noha felesége soha sem volt, mar ez istente- 
lenség, aztán nem is dicséretes, mert ugyan mi köny- 
uyebb a’ világon, mint hazugságokat összeírni?“ — 
Nevetve igazoláin vitéz bölcsem’ okoskodását, ’s az 
irtózatos magosbul leszállni kezdőnk, de nem azon 
úton, mellyen feljövénk, hanem az ellenkező oldalon.

A’ felmászás bár igen veszélyes, de a’ lemenetel 
hajtorzasztó volt. Egyik sziklacsúcsrol másikra eresz- 
kedénk. Dörgő ágyuk’ irányában állani e’hez képest 
csak gyermekjáték. Ruhám sőt némelly helyen, főleg 
térdeimen, bőröm is tetemesen szenvedett. Végre egy 
kies völgyecskébe értünk, a’ hegynek’ mintegy köze
pe táján, hol magos szirtfalhoz támaszkodva egy re
metének kunyhója egészité-ki a’ tájnak classicai re
gényességét. Százados bükkök ’s tölgyek csipkézék 
körül a’ magosra meredező bérezek’ éleit, az egészet 
nehéz ónszinü föllegek kárpitolák ’s a’ fák’ lombja} 
közt kellemes szellő csörtete. Itt vezetőm elhagyott, 
mert nehány napot a’ remeténél akarók tölteni, vele 
a' bérczeket bejárandó. —

4.

A' reme t e .

I.jván  miért ült£ sxűrcsuliát e’ férfit 

N a r r i t t .

Wnifoii} cí a/.iklalaK , 
äßenu ey» víg őjz alek

Jv iue re t i ea  köi tű.

Ez volt az első remete. kit éltemben látók, ’s nem 
gy őzéin eléggé szemeimet legeltetni azon emberi lé- 
jiyeu , meily első ifjúságom' boldog éveiben olly nagy

mértékben gerjesztő — regényekből lelkemben bámu
lást; látása azouban tetemesen megzavard remetékrü- 
li fogalmimat, mert beesett, sápadt, ónszinü arcz, 
fénytelen szemek, görbült nyak ’s ünnepélyes mogor
va komorság helyett, meily tulajdonokkal véleményem 
szerint minden remetének bírnia kellett, piros pozsgás 
arczu, vad tüzet szóró szemű, hidegtől, vagy mint a’ 
rósz világ tudni akará, bortul, veres orrú, ’s vidor 
kedvű szálas öreg embert látók szokott szabású reme
te csuhában előttem állani. — Az egésséges levegő, 
megelégedettség ’s szenvedélytelensége teszik őt illy 
vidor külsejűvé, gondolám, mentőleg a’ remetét, ki 
olly igen különbözött azoktul, kiket színpadon látók, 
vagy kikről rémletesebb regényekben olvastam, ’s 
csakhamar barátságot köték a’ nyílt ’s könnyen ismer
kedő öreggel. Rövid beszélgetés után hajlékába veze- 
te , meily fabul épült vala ’s egy iszonyú szirtíömeg- 
hez támaszkodék. Az egész lakás csak egy szobákul 
állott, meily egyszer'smind konyhának is haszuálta- 
ték, kőágy, asztal ’s oltárnál egyébb bútorzatot hí
jában keresőnek szemeim a’ kétes világu kalibában, 
mellyben mindennek sárga színe volt, meily utóbbi kö
rülményt az okozá, hogy a’ picziny ablakokon nem 
üvegen, hanem olajba mártott zergehólyagon keresz
tül hatott he a’ napnak világa. Nem csekély aggság- 
gal látám mind ezeket, mert a’ kényelemnek mindig 
barátja valók, ’s már azon törém fejemet, miként jut
hatnék ismét Zajaczomhoz 's vele pihes ágyakkal bő
velkedő faluba, midőn a" remete, sejtvéu gondolatimat, 
biztata: űzném távul gondjaimat, ’s az oltárt félre tolá 
helyéből. Már ez csakugyan kellemes meglépés volt; 
mert a’ sziklába olly kényelmes szobácska volt vésve, 
’s ez olly helyesen bútorozva, hogy benne remetésked- 
ui épen nem esheték nehezére. Ezen alkalmas üreget 
már rendes üvegaklak világítá, meily egy tíz ölnyi 
magosságu szikláról iszonyú dörgéssel lezuhanó hegy- 
ér’ szirtmedrére nyílt, ’s így részint e' miatt nem vala 
kiváncsi embertől látható, részint pedig azért, mivel 
a’ vizzuhanat fölött szünetleu függő köd azt tökélete
sen elrejtő. „Ej, atyus, — szólék a’ furfangosan mo- 
sulygó remetéhez, — kegyednek olly szép gazdasága 
van, hogy csak fürge — goudviselőne hijányzik be
lőle. Hihetőleg gyakran tartozkodának itt már remeték 
mert alig képzelhető, hogy miud ez a’ kegyed kezei
nek müve lehetne.“
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,,'S még is a z , — felele remete gazdám, — het
vennégy évi munkám’ gyümölcsét látja fiam uram, mert 
csak tudja meg, hogy én már kilenczveuegy eszten
dős vagyok, ’s hetvenöt év óta lakom szakadatlanul e’ 
magányt/4

,,’S mi birhatá kegyedet illy alig hihető tartós töké
letre? Czélt tévesztett boldogtalan szerelem; de mit 
mondok, hisz’ olly fiatal korában még nem is lehetett 
szerelmes, vagy talán valamelly különös üldöztetés, 
kegyetlen mostoha, vagy más illyesmi?44

„Semmi ezekből. Atyám hat ökrös gazda és sovány, 
egy közel kolostoriéul kéregetni járó szerzetes pedig 
szegény és — kövér volt. E’ kerülmény tett engem’ 
remetéve, mi e’kép történt. Midőn nyolcz éves valék, 
libákat kelle őriznem, mi nem volt épen kényelmes 
mulatság, főleg, ha a’ libák keresztül úsztak a’pata- 
kon; nem sokára e’ tisztségemből, érdemeim miatt, 
atyám által kanászává tétetem, ez még bajosabb volt 
már magában is, de még terhesebb lett az által, hogy 
valamint atyám, ugv én is napról napra soványabbak 
lettünk. Ezt tovább teljességgel nem tűrhetvén, meg- 
szólitám egykor Ivó atyát, adna tanácsot, mert némi 
kétségeim vágynak; lódulj, gazfi, — lett a’ felelet, 
— jó kereszténynek ne legyenek kétségei! — Jól van, 
gondolám, ’s pár nap múlva ismét megszólitám őt, 
mondván, hogy szeretnék vele beszélni ’s már nin
csenek többé kétségeim. ,Lódulj, gazfi, — dörge is
mét, — ha kétségeid nincsenek, ne háborgass, én vi
lági dolgokkal nem vesződöm/ — Végre azonban még 
is meghallgatott, ’s megsúgván, hogy mit akarok, el
vitt magával ’s tanítani kezdett. Az olvasáson szeren
csésen átesém, de a’ diáknyelv annyira elsoványíta, 
hogy, megszökvén, e’ bérezek közé vonultam, reme
te csuhát öltöttem, fehér szakáit kötöttem, ’s csakha
mar az egész környéktől tiszteltettem, hasam pedig 
diák nyelv nélkül is hatalmasan domborult. Atyám há
zában dolgozni nem akartam, itt pedig unalombul e’ 
kemény szirtet kivájtam.“

Ezen egyszerű elbeszélésből is világosan kitetszett 
annak igazsága, hogy az ember rendesen azt nem te
szi örömest, mit tennie kellene, ’s tízszeres munkát 
sem sokall ott, hol azt tenni nem kénytelen. A’ re
mete' száraz elbeszélését egy ízletes zergesódor kö
veté, fűszerezve az öregnek tréfáival. Bámulásom fo- 
koukint növekedett, főleg, midőn a’ szépuemröl kéz-

denk beszélni. „Tudom, — monda tréfálva — hogy 
fiam uram már sokszor elveszte szivét, de fogadni is 
mernék , hogy nem sokára ismét megtalálá mindig: most 
azonban e’ bérezek közt jól vigyázzon reá, mert ha 
elveszíti, bajosan jutandhat ismét bírásához/4

„Hogyan, atyus, — kérdém növekedő érdekkel,
— szép leány volna e’ vadonban ? Talán csak nem — ?“ 

„Nálam ? Valóban nem, de minek tetteti magát fiam
uram olly ártatlan tudatlannak, velem nem fogja soha 
elhitethetni, hogy az én ránezos arczom’ kedvéért a- 
kar néhány napig rósz barlangomban tanyázni, jól tu
dom én, honnan fű a’ szél, s’ főleg az ifjúság’ szele!
— Tátra’csudáját akarjuk látni, nemde? Eltaláltam?“ 

„Tátra’ csudája? Erről még Vörösváron hallék va
lamit említeni, de igen homályosan. Talán valamelly 
nagyszerű vízesés, regényes völgy, vagy csuda bar
lang neveztetik igy?“

„Ha ha ha! Vízesés, völgy, barlang ? Ki hallott en
nél furcsábbat életében. »Semmi ezekből, tudatlan fiam 
uram, semmi. Tátrar csudája olly gyönyörű leány, 
hogy a' világon senki sem kívánhatna soha szebb 's 
tökélyesb képet lakába.44

„Kicsoda ő? Hol vau? láthatóimét?44 
,,E’ három kérdésre csak egy a’ feleletem : nem- 

tudom.
Mondhatok ugyan róTa valami keveset, de az még 

tudásnak nem nevezhető , mert puszta gyanitásbol ’s 
egyes szavakból szőtt következtetésekből áll. Nehány 
év előtt érkezők ide a' szép leány komor embergyűlö
lő atyjával. Hogy lengyelek, azt nyelvük elárulá, 
hogy pedig az apa a’ lázadók’ főbbjei közé tartozott, 
a’ leánykának későbbi beszédeiből: értém, mert gyak
ran jőve barlangomba részint a’ magyar nyelvet, ré
szint pedig a’ kárpáti füvek tulajdonságit tanulgatni ’s 
ezen bérezek' szellemeiről csudateljes regéket ’s bor
zasztó mondákat hallgatni, mellyeketö aztán rendesen 
versekbe foglala ’s eléneklé a’ bérezi viszhaugnak. 
Embergyűlölő búskomor atyja ezt nem ellenző ugyan, 
de csak azon föltétel alatt:, hogy ittlétéről ne szóljak 
senkinek , vagy legalább származását titkoljam, haj
lékába pedig mennem nem szabad soha, sőt azt keres
nem is megtiltá. Egy öreg szolgája van, kit minden 
hónapban elküld, hová nem tudom, szerencsétlen ha
zája után tudakozódni, egyébiránt közösülésben nin 
csen senkivel. Őt kívülem mégnemlátá senki, leányai

*
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azonban nálam már több jámbor buzgó lkodók találók, 
’s rendkívüli szépsége miatt, és mivel nem tudnak sem
mit felőle, Tátra’ csudájának nevezék. Nevét magam 
sem tudom ’s kérése szerint leányomnak nevezem. Hol
nap sorra nézendjük e’ táj’t nevezetességeit, ’s ha a’ 
szerencse kedvez, talán meglátandja, fiam uram, Tát
ra’ csudáját.“

A’ napnak végső sugarai még ragyogó arany ten
gerrel boriták a’ lomniczi tető’ szirtes párkányzatát, ’s 
remetémnek kedve volt még nehány ifjúsági kalandival 
udvarolni, én azonban, álmosságot színlelvén, lefekü- 
vém, csak hogy — árnál hamarább, legalább álomban, 
láthassamTátra’ csudáját,Lengyelhonnak száműzött deli 
leányában, mellynck egyike örök emléket hagya szi
vemben. De nem csekély boszuságomra sokáig ébren 
töltém az é jt, azután pedig olly mélyen elalvám, hogy 
mit sem álmodtam. —

( i  égé köveik etil'.)

HEINE H. ÖNÉLETÍRÁSA.

Chasles, Jean [Paul’ fordítója és a’ frauczia „Di
vat-kritikus“ kiadója felszólitá az „Utiképek“ Íróját, j 
hogy közlene némelly adatokat életéből. Heine követ- ! 
kezőleg válaszolt.

Paris január’ 15. 1835.
Megkaptam azon levelet, mellyben ön engem meg

tisztel , és sietek a’ kívánt adatok közlésével:
Én ÍSOOban születtem Düsseldorfban a’Rajna mel

lett, melly 1806—1814ig a’ francziák által elfog
lalva volt. E ‘ szerint gyermekségein alatt frauczia le
vegőt szittam. Neveltetésem a’ düsseldorfi Ferencz 
szerzet’ kolostorában kezdődött. — Később az ezen 
város gynmasiumába léptem, mit akkor lyeeumnak 
neveztek. — Itt minden] iskolát első osztálylyal vé
geztem el. Tanítóim még mindnyájan élnek, kivevén 
Schallmayert, a’ bölcselkedés oktatóját, chatholicus 
papot, kit igen látszattam érdekelni, tán anyám báty
jáért, Geldern tanácsosért, vagy nagyatyám Geldern 
orvosért, ki a’ haláltól szabaditá meg.

Atyám kereskedő volt ’s eléggé gazdag; már meg
halt. Anyám egy jeles asszony, még most is él a’ nagy 
világtól elvonulva. Egy húgom van Einbden Lina és 
két fivérem (fráter) az egyik Geldern Gusztáv (anyám

nevét vette fel) dragonyos tiszt, az austriai császár se
regében; a’ másik Heine orvos az orosz seregnél.

Tanulmányomat, félbeszakaszíatvo regényesig, é- 
lelmi gondoskodás, szerelmi kalandok 's más betegsé
gek által, 1819ben folytatóm Bonn, Göttinga és Ber
linben. Negyedfél évig tartózkodtam ez utóbbi város
ban, barátságos viszonyban élve a’ legkitűnőbb tudó
sokkal, és átesve minden nemű betegségen; a’ többek 
közt egy kardszurás ágyékomon bizonyos Scheller ne
vűtől, Danzigból, igen nagy fájdalmat okozott, és róla 
soh’ sem felejtkezem el, mert ő azon egyetlen ember, 
ki engem legérzékenyebben sérte meg.

Hét évi tanulásom után a’ fentebb nevezett egyete-r 
meknél, visszatértem Göttingába, a” jogtanár czimet 
elnyerendő, melly alkalommal az annyira hires Hugo 
Victor az iskolai formalitásokban legkevésbé sem ha
ladott felül. Bár ezen körülmény csekélynek látszik ön 
előtt, még is meg kellett emlitnem, mert egy ellenem 
intézett iratban azon ellenvetés tétetik, mintha én a’ ta
nár (doctor) czimet vásároltam volna. Mind azon ha
zugságok ellen, mellyek magányos éltemet illetik, csak 
épen ez egy ellen kívánok felszólalni. íme látja ön a’ 
tudós’ büszkeségét! Ha azt mondják, hogy fattyú gyer
mek, hóhér fia, atheista, rósz költő, útonálló vagyok, 
ezeken csak nevetek; de szivem megszakad, ha ta
nárságomat elakarják perleni (holott, köztünk legyen 
mondva, a’ törvénytudás az , minden tudomány közt, 
mellyből legkevesbet értek.) — 16ik évemben ver
set irék ; legelső költeményeim 1826bau jöttek ki 
Berlinben. Két évvel később új költeményeketadék 
ki és két szomorujátékot. Ezek egyike Braunschweig- 
ban eléadatott és kifütyölteték.

Az Utiképek első kötete 1825ben jelent meg; a’ 
többi három kötet később egy pár évvel Hoffmann és 
Campenál, állandó kiadóinmái. 1826tól 1831ig majd 
Lüneburg majd Hamburg és Münchenben tartózkodtam 
és ez utóbbi városban Lindner barátommal politikai hír
lapot adtam ki. Időközben kültartoraányokban utaztam. 
Tizenkét év óta az őszi hónapokat állandóul tenger 
melletti tájakon töltém, ’s leginkább az éjszaki tenger 
egyik kis szigetén. Én hódulok a’ tengernek, mint a’ 
kedvesnek, ’s raegéneklem szépségeit és szeszélyeit. 
Ezen költemények az Utiképek német kiadásában ta
láltatnak ; a’ francziaból kihagytam, valamint a’ szü
letési nem eseid  8’ chatplipa propagandát és a’ tw?
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tomaniát érdeklő czikkcket is. Mi a’ nemességet illeti, 
erről már a’ Kahtd&rfi levelek élőbeszédében szólot
tám, a1 leveleket ugyan nem én írtam, mit a1 német 
közönség hibásan vél. Mi a’ Teutonjaitokat ezen avult 
Allemanokat illeti, kiknek hazaflságok a’ francziák vak 
gyülölségéből áll, ezeket minden irományomban ha
raggal üldöztem. Ez még diákságom maradványa. 
Ugyan azon időben állottam ki csatasikra a’ chatolica 
propaganda és a’ német jesuitismus ellen, nem annyira 
az engem megtámadott rágalmazók rovásáért, mint, 
hogy érzelmeimet elmondhassam. Én Luther követője 
vagyok nem csak a’ keresztség által, hanem mint he- 
vült bajnoka.

Némelly roszüiértesitett honfi társaim azon hírt ter
jesztik felőlem, hogy Sz. Simon követője, mások pedig 
hogy zsidóvá lettem. Sajnálom, hogy állapotom nem 
engedi, ezen szolgálatokat megjutalmazni. Én soh’ sem 
dohányoztam; bort nem iszom, és előszer is Franczia- 
honban ettem savanyu káposztát. A’ literaturába min
dent megkísértettem; írtam dalokat, hőskölteményeket 
és színmüveket; írtam a’ művészet, philosophia, theolo- 
gia és politika köréből... Az isten legyen irgalmas! 
Tizenkét év óta beszélnek rólam Németországban, di
csérnek és gyaláznak, de mindig szenvedélylyel és 
szünet nélkül. 1831dik májusától Francziahonban la
kom. Mintegy négy évóta nem hallok német fülmiiét.

Elég. Szomorúvá leszek. Ha több adatra van ön
nek szüksége, örömest közlök; igen szeretem, ha ily— 
lyeseket ön magamtól kíván. Szóljon jót ön rólam, 
szóljon jót felebarátjáról, mikiüt az irás parancsolja, 
legyen meggyőződve legmélyebb tiszteletemről, ’s a’ t.

NAPOLEON AZ ŐRTŰZNÉL.

Valami nagyobb csata előtt, vagy ha egyéb körül
ményekben Napoleon kénytelen volt szabad ég alatt ma
radni , korán későn nagy tüzet csinálának az őrkiséret 
szolgái, mellyet iszonyú sok fával szokták nevelni, úgy 
hogy egész nagy fg ágokat, tuskókat ’s gerendákat ve
iének bele. Ezen tűz kijelelő a’ tábornagyi karhoz tar
tozóknak a'helyet, mellyen a’ császár tauyáz. Berthjer, 
Duroe vagy Coulaincourt valának társalkodói. Minden 
mások tiszteletadó távulságbau maradának a’ tüztől üt
vén hgtvau lépésnyire, ’g körben áliák körül a’ tüzet.

E’ körön belől vagy egyedül ballaga föl ’s alá Napó
leon gondolkozva vagy fütyörézve, vagy kísérői közül 
valamellyikkel beszélgeíe, míg az ágyudörgés vagy 
egyéb eleve meghatározott jel tova hivá őt. Unalmá
ban tubákolt, lábaival yagy ide ’s oda lökdöse apró kö
veket , vagy a’ tüzet piszkálta ’s innét csizmáinak or
rát többnyire elégette.

A Z  É L E T ’ T I T K A .

DB. CLEMENS UTÁN-

,,A’ csudák legnagyobbika az, hogy a’ valódi csu
dák annyira mindennapiakká lehetnek!“ így kiálta föl 
már Lessing’ Nathanja pontos igazsággal. — A’ leg
nagyobb csudát, a’ természet legmélyebb titkát, az éle
tet, látjuk naponként szemünk előtt miként keletkezik,* 
miként fejledez, és, gyönge véleményünk szerint, mi
ként enyészik el. Önmagunkat, a’ titoktól elfogulva, 
a’ nélkül hogy beléje lennénk avatva, arra szoktattuk, 
hogy higyjük, annak úgy kell lennie ’s a’ titok olly vi
lágos ; és ezen élet’ létei’ ’s hatás’ kedves szokása olly 
édes előttünk ; hogy az életről magáról alig kérdezős
ködünk, alig kutathatjuk azon titkos fonásokat, mely- 
lyekből fakad a’ mindenség’ birodalma által ezen va
rázs folyam,

Mi az élet? — igy kérdi sok évszázadon át a’bölcs 
az orvost. Mi az élet? igy az orvos a’ bölcset. De 
egyik sem nyugtatá meg még a’ másikat, egyik sem 
fogja soha is megnyugtatni a’ másikat. Az élet’ fogal- 
mároli kutatásaink még semmi nyugtató következmé
nyeket nem szülének. De miként mindenütt, hol fogo- 
lom hiányzik, szó pótolja ki helyét, melly segít zava
runkon, úgy itt is. Azon magyarázhatatlan lényt, melly 
bennünk hat és teremt, miként minden magyarázhatat
lan lényt, erőnek nevezték, ’s miként villanyos és 
magneticai erőnk van, úgy adtanak nekünk eléterőt 
is, melly által létezünk, melly által hatunk és terem
tünk. Csak az kár, hogy olly okasak vagyunk, mint 
voltunk elébb.

Mit tudunk ezen életerőről? Épen annyit mint a’ 
többi erőkről azaz majd nőm semmit. Azon egyszerű, 
általunk felvett alap erő nem egyéb, mint homályos mi- 
nőség, mellynek létéről és hatásmódjáról valamint azon 
Okokról U, miért hogy majd mint képző, majd mint ere-, »
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ző, majd mint indító elv nyilatkozik, a’ tcrmészetvisgá- 
lók semmi számadást nem adtak még- eddig ’s nem is 
adhatának.

De ezen erőnek az életbe és valóságba lépő jelen
ségeit csak annyira ismerjük, mint más erőkjeleusé- 
geit! — Az élet maga, miként érzékeink határaiba 
esik, maga már azon kikutathatlan életerőnek tüne
ménye, jelensége. Felállhat az élet, a’ nélkül hogy 
mutatkoznék, fenmaradhat az , ha bár előttünk többé 
nem tűnik is elő. A’ tetszhalálban nem mutatkozik élet 
még is visszaidézhetjük jelenségeit. A’ szélütötte kar 
elveszti a’ mozgást, egyik életjelenségét, de ezért 
megszűnt e élni, megtagadhatjuk e’ tőLe az életet? 
hisz külső alakéban. semmi változást sem szenvedett. 
Az eczetfe'reg a’ szárazon évig elhaltnak látszatik; de 
egy csepp eezet ismét életbe idézi. A’ vizi agyagfu- 
rót (Fadenwurm) hónapokig felfüggesztjük, a’ napon 
kiszárítjuk és mint a’ vékony szalmaszált össze meg 
össze gönyölitjük még is ha ismét vizbe teszszük egy 
óra alatt életre jő.. A’ moh, elszakasatva a’ föld táplá
ló keblétől,, elhervad, elszárad,, de nehány csepp viz 
által visszanyeri színét és. életét. A’ növény egész 
télen át elfagyva tavaszkor kezd ismét éledni , meg 
volt e azon idő alatt halva? Nem de az életerő csak 
elvolt rejtve, á  nélkül hogy isméretünk körébe esett 
volna? —

Az életnek clválhatlan követője az egész földön: 
az életszerkezet. Elet nélkül nincs szerkezet, szer
kezet nélkül nincs élet. A’ czelirányos egészrei ké- 
pezés, mellyben a’ részek az egésznek javára ’s te
nyészetére szolgálnak, a’ szemünk elől elrejtett élet
erőnek első jelensége és leginkább a’ szerkezet lei- 
kénye (Charaktere); Hol ezen — életmüves — képe- 
zést látjuk, ott már azon erő' fejlődése elkezdődött. — 
kz életműveden testek kristalísatiója, mit némelly kép- 
zetdas természeibölcs az élet birodalmába akar vonni, 
semmi esetre sem élő alapero’ jelensége, mert ők ugyan 
szabályos, de nem czélirányos egészet alkotnak.

E’ szerint á  czélirányos egésznek képezése, melly- 
ben a’ fentartására szükséges feltételek ön magában 
foglaltatnak, az életerőnek legelső és legközönségesb 
jelensége. Bár milly alakulásra menjen át ezeu al
kotói ösztön — nemzés lesz mindég első kezdete, kép- 
s< s , alkotás, alakok első jelensége. Azt látjuk y azt 
meglessük úgy szólván a’ csirában, mit az anyai föld

élő képzésére bízunk.— De miként munkái ezen erő? 
Miért nem hervad el ácsira a’nedves és meleg földben?

Ah ezt nem tudjuk! — Mind a z , mit szegény ha
landók tehettünk annyi, hogy ezen erőnek nevet ad
tunk és ezt képző erőnek képzésösztöunek neveztük 

( Vege követhetik.)

BOHŐ KERTÉSZ.

Bohó kertészt tudok,
Vet, éa kapál,
Egész nap ott sürög 
Viráginál :

’S ha meg nőtt a’ virág,
’S van kereset,
Meg’ meg’ kitépdezi ,
Meg’ ujra vet;

’S múlnak nap,ok , betek,
Év évre inul,
’S alig van végre is 
Virágibul.

Ki e’ bohó kertész 
Te szép leány?
A’ kertész éh vagyok 
’S bohó is tán ;

Virágim Iettenek 
Az énekek ,.
Kiket termesztek és 
Eltépdezek;

Ah! mert nincsen kinek 
Elküldeném !
’S tebenned, kőszívű-!
Nincs szerelem.

GaraV

WHITFIELD.

A’ legbuzgóbb angol párt-szónokok egyike- volt 
Whitfield, ’s legbohóbbjküzdése az, mellyet 1740beu 
á  bohócz (Hanswurst) ellen vitt. A’ szónok az ntczáu 
a’ bábjáték* bódéja ellenében foglala helyt és bibliai 
mondásokkal kezdő szórni mennyköveit á szegény 
bohócz ellen, ki valólag némi illetlenségeket beszélt, 
irgalmatlanul káromkodék, ’s a’ nézőknek rósz példát
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ada. Nevezetes, hogy a’ bohócz csatát veszte; ő el- 
hagyaték, ’s a’ néptömeg Whifieldhez fordult olly cso
portosan , mint azelőtt bohócz hallgatására özönlött. — 
Franklin, az amerikai bölcs, azt vallja, hogy soha szó
nok olly erős benyomást rája nem tett mint Whitfield. 
„6 utczán papolt — szól Franklin — ’s kegyes aján
dékért esedezett valami jótevő intézet számára; a’ be
széd közepette egy ember feuszóval kezde zokogni, 
Whitfield megakasztá szavát; az ember feléje jött, ’s 
öt vagy hat követ gördíte a’ szónok lábaihoz, ’s igy 
ezóla: ,En azon szándékkal jövék ide, hogy ezen kö
veket fejedhez hajítsam, hanem te megrázád szivemet.4 
— Magamnak sem volt — így folytatja Franklin — 
eleinte magas fogalmam e’ kóbor papszónok felől, de 
ő leköté figyelmemet, ’s megválók indulva; zsebembe 
nyulék, 's annyi pénzt vettem elő, mennyit áldozni szán
tam. De minél tovább szóla a’ szónok, annál inkább 
öregbedék a’ somma, ’s végre olly ékesen szólt, hogy 
minden pénzemet od’adám, ’s üres erszénynyel tá
voztam.“ —

EGYVELEG.

t.J Franczia lapok mint bizonyost beszelik, hogy 
Ürges városkának egy lakosa, olly gőzléghajót talált, 
mellyel igen rövid idő alatt Parisból Moskauba juthat
ni ‘s melly csak kevés magosságra emelkedik a’ föld 
felett. Vele a’ legnagyobb terhet is egyik helyről a’ 
másikra legkönnyebben szállíthatni át.

2.) A’ zálogházak ellen Francziaországban las
sanként szózatak emelkednek, és Elbeuf városa ké
relmét nyujta be a’ Kamarának a’ zálogházak eltöröl- 
tetéseért, mert a’ dolgozó uéposztályra nézve igen kár
tékonyak , nagy kamatuk miatt, a’ tolvajság rakhelye 
és a’ csalás előmozdítója.

3.) Alig érkezett meg Green Londonba, Károly 
brauuschweigi herczeg meglátogatá őt, ’s igen nagy 
mennyiségű pénzt igére neki, ha átadja léghajóját 
egy amerikai útra. Green sem ,igen‘ sem .nem4 mel nem 
válaszolt.

4.) Franoziaországban tavai hivatalos száinodások 
szerint 7,516,000 francnyi adakozás ’s véghagyo- 
máuy gyűlt össze a’ szegények, jótevő intézetek ’s 
községek számára.

5.) A’ cantoni legújabb hírlapok a’ chinai császár 
azon parancsát közlik, mellyben a’ keresztény vallást 
az egész mennyei országból kitiltja. Ezen hit ellen alkal
mazott kemény szabályokból az tűnik k i, mintha már 
ott nagy előhaladást tett volna. A’ többek közt minden 
idegen nyelvű könyv elkobzása parancsoltatik és meg- 
hagyatik egyúttal, hogy a’ tisztviselők egész erővel 
azon legyenek, hogy a’ jó rend visszaallitassék, és 
az emberi szív és ész minden tévedéstől megoltalmaz- 
tassék. —Ezen rendeléseket aligha jó süker követ endi

6.^ Egy angol hírlap felszámította, hogy az annyira 
köz hirü O’Counel naponként 10—18 font Str. (1 0 0 — 
180 fr. e. p.) ad ki levelekért, ebből kitetszik milly 
nagy a’ levelezése.

7.j E’ hónap 14kén délután négy órakor midőn Pa
risban leginkább havazna egy villám szakitá keresz
tül az eget mennydörgéstől kisértetve. Utána az egész 
ég kék szint ölte magára.

STATISTIKAI JEGYZETEK.

1.) Angolhonban a’ szegények taksája jelenleg
4.300.000 font Sterling, a’ mennyi körülbelül 1803 
évben volt. Az új szegény taksai törvény’ behozata
la óta a’ raeggazdálkodott sommát 4,000,000 fontra 
tehetni. Pörekre szegények fölsegéllésökre ’s egyéb ha
sonlókra 1832diki martiustól ugyan addig 1833dikban 
254,413 font, 1833tól 1834kig 158,604 font, 
1834től 183öik 202,527 font, 1335től lS36ig 
172,432 font; e’ szerint a’ perek mellett meggaz
dálkodott somma, mint egy kétszer annyi, mennyit 
az újonnan kinevezett biztossági költségek tesznek:
44.000 font.

3.) A’ múlt évben 4137 személy utazott ki Né
metországból 107 hajon Amerikába.



120

HÍR- ’S »IVATIiAP.

PESTI HÍR.

H a n g v e r se n y . Kedden e’ f. hó Iákén adá első hang
versenyét a’ városi kisebb tánczteremben az európai hí
réről eléggé ösmeretes Vieuxtemps Henrik, ki most 17ik 
évében van. A’ versenyt inegnyitá Mozart’ „Figaro“ dal- 
játékának ouveitúrája, a’ pesti színház’ hangászkarától 
Grill ur’ igazgatása alatt pontosan előadva. Ezt követé 
Concertdarab hegedűre, a’ versenyidő saját szerzeménye. 
Hangos tapsokkal fogadtaték a’ fellépő művész; játéka’ 
nyugpontjait az elragadtatás’ zaja tölt« be, ’s végzetül 
háromszor tapsoltatott elő. — Következők Saphir költötte 
ének Proch’ muzsikájával, méiyhangra, zongora és kürt 
kísérettel, mellyet Kaler ur az itteni dal színész kelle
mes hangjával köztetszésre énekle. — Ismét Vieuxtemps 
lépe föl Washmitius kisasszonyugal, ’s egy, zongorára’s 
hegedűre alkalmazott Fantáziát Beriot-tól játszanak. Az 
említett kisaszony mesterileg játszék, ’s hű mentőként 
lengé körül a’ csuda-remeklőt. — Ezután Grill asszony
ság szavalta el Saphirnak egy költeményét, — ’s tapsok
kal jutalmaztatéL — Berekesztésül a’ versenyadó még 
változatokat játszék Ernst-től. — Bármilly nagy volt is 
a’ várakozás, nagyobb vala még is a’ meglepetés: ennyi 
éldeletet senki sem reményle, innen a’ segéd tagok’ mél
tánylása ha nem hidegebb is mint egyébkor de minden 
esetre gyöngébb volt mit ók, e’ nagy mester melleti hely
zetűkben biszonyosan roszra nem magyarázandnak. Vieux
temps századunk’ legcsudásb tüneményeinek egyike, ki 
e’ íiatal korban férfiűi erőnek, leggyöngédebb érzésnek, 
’s a’ hanga föllengző szellemének bájoló szövedékét egye
síti játékában. Mi az előadásnak külső színezetét illeti, 
az elragadtató. A’ mit csak e’ hangszeren emberi ügyes
ség képes teremteni, azt e’ művész lelkünk elébe vará
zsolja; majd a’ fuvola ábrándos hangjait, majd a’ csa- 
logány édes szózatát, majd az ezüst csengettyű igéző pen
gését vélnék hallani, ’s mit csak a’ költők eol-hárfa’ , 
Zefir-susogás’, és tündér-harmoniaról daliának, mind azt 
kevés perczben valósítják a’ hűrok e’ lángeszű művész 
keze alatt. Midőn másnak e’ hangszeren a’ nehézségek 
legyőzése is koszorút fűz, itt azon könnyűség és nyuga
lom bir csudálásra, mellyel mind azon nehézségeken ke
resztül lejt. Valóban a’ hangok mintegy kéjelegve simul
nak e’ nagy művész’ újjainak varázshatalma alá. _
Minden arczon valódi gyönyör látszaték a’ hangverseny

S z e r k e s z t i

folytán és soká hagyá ott nyomait. — Örvendve várjuk a’ 
művész’ megjelenését a’ második versenyben.

Ney.’

KÜLH1REK.

1. ) Dr. Bauwring az alsóházban tartott beszédében a’ 
többek közt mondá, hogy a’ múlt évben Franczia-és An
golhon közt 100,000 levél váltatott.

2 . ) Fülöp-Lajos, francziák királya Napóleonnak ham
vadó testét Helena szigetéből Francziaországba akarja 
hozatni; mire az angol kormány engedelmet adott.

3. ) Nem régiben megint olly sürü vastag köd boritá 
el London utczáit, hogy a’ légszeszlámpák hat napig 
szolgáltak a’ nap fénye helyett.

4. ) Azon költségek, melíyekbe Malibran’ teteminek ki
ásása, ’s átvitele Belgiumba, és ottani ismételt temetése 
került, mintegy 8000 tallérra tétetnek.

5. )  A’ franczia kormány a’ spanyollal alkudozik a’ két 
iskola’ fösteményeinek kicserélése miatt. A’ francziák 
Velasquez és Murillos képekért franczia mesterek’ mü
veit akarják adni, mellyekre nézve a’ spanyol Muzeum 
felette szegény.

6. ) Coblenzben múltkor a’ rajnai hajóhid a’ rajta levő- 
személyekkel egy nagy, fával rakódott talp által szélsza- 
kasztaték, melly Németalföldre vala úszandó, Hihetőleg 
a’ talpot a’ nagyon eldagadt folyó ereje szakasztá el a’ 
parttól.

7. ) A’ léghajózók, kik jó idő óta magukra vonák Eu
ropa figyelmét, még eddig ösmeretlenek valának az uj 
világban-Robertson természettudósnak idősb fia most Me- 
xicoban először innepelé ebbeli diadalát. Öcscse Dimitri 
keletindiában is sükeres próbát tön a’ Calcuttái hírlap’ 
bizonyítása szerint. A’ hinduk őt bűvösnek hiszik, és 
seregnyi betegek ostromolják egészségük visszaadatása 
végett, — kik semmikép sem állanak el véleményüktől. 
Az ifjú léghajós ki még csak 22 éves léggolyójáral Chi- 
nában is szerencsét akar próbálni.

DIVATKÉP.
7. sz. Párisi férfi öltözet.
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Pest.
F e b r u á r 4 S 3 kio

Megjelen e’ divatujság 
hetenkint 2 izer, esztendő 
alatt legalább 64 képpel. 
Helyben félévi díja. 4 fr., 
égéiz évi 8 fr. Postán 5fr. 
»I 10 fr. pengő.
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TARSAS ELET
ÉS

DITAITILÁGBÓL.

i g a ? .

lß'it s z á m *

Előfizethetni helyben a’ 
kiadónál uj-világ utczi- 
ban Kei I inger házban 
554ik szám alatt. Pesten 
kiviil pedig minden c*. k. 
posta-hivatalnál.

H armadik év9 A’ dicsőség ténysligára 
Lengjen a’ IMaevarhazára E l s ő  f e l e .

T Á T R A ’ C S U D Á J A .
NOVELLA.

(Vége )

5.
C % a r  n i  S  t a w.

(Fekete tó.)
Death by your theme in every place and hour!

Y o u n g.

Szemedben nap ragyog,
Ajkidrol r  izsa int,
Kebled’ hulláimról 
A’ bérezi hó tekint.

N é v t e l e n .

Én nem tartozom azok k ö z é k i k  az idézett komor 
angol költővel, mindig ezen egyhangú szomorú panaszt 
ismétlik, sőt inkább azoknak egyike vagyok, kik élet 
elveik közé számítják Voltairenek e’ szép mondását: 
„La pensée habituelle de la mórt nous troinpe, eile 
nous empéche de vivre !‘£ — ’s felette ritkán szoktam 
a’ halálról gondolkozni; midőn azonban másnap hajnal’ 
hasadtakor remetémmel a’ fekete tó’ partján állék, első 
gondolatom is halál volt, az embernek porszemnyi pa
rányisága; ’s Tátra’ csudája pillanatra felejtve. A’ te- 
remtőuek illy nagyszerű munkáit látván, nemem ’s 
életem’ annyira megvetendőnek találám, hogy éltem
ben most először kivánék meghalni, lelkemnek csak 
egy óhajtása volt: ahoz juthatni, kinek akaratja illy' 
teremtést tuda alkotni. Az előttem, alattam, ’s fölöt
tem nyíló látványok’ leírása emberi erőt haladó munka. 
Az iszonyúan feltornyozott szirttömegeken nem bámul- 
hata eléggé szemem, mind megannyi ragyogó tűzosz- 
lopoknak látszottak azok. Elragadtatólag hinté varázs 
színvegyületét a’ hajnal a’ torkolatok ’s ormok közé, 
villám’ világosságától leghomályosabb árnyéklatig vál
toztatva bájhatását. Az óriási bérezek’ ővét tejszín 
köd’ könnyű leple takaró, míg felső kúpjaik nap’ fé- 

1887.

nyében lángolónak. E’ felséges látványról most for
dítsuk mélységbe szemeinket ’s hajszálink éghez rne- 
redendnek. Fekete szirtek nyuladoznak föllegekbe vég
telen ’s számlálhatlan ágas bogas egymásra hömpöly
gőit óriási sziklatömegekkel, mellyeknek rémitően tá- 
togó üregeiből örökös hó fehérük; ’s ezen szirtek úgy 
környezik e’ tavat, mintha mindentől elválasztva, csak 
a’ borzasztónak ’s vadnak akarnák martalékul hagyni. 
A’ tó’ fölületét soha el nem olvadó vastag jéghártya 
borítja. Különböző mondák ’s regék keringnek erről a' 
nép’ ajkin, kettőt elmonda már remetém, de hallatlanul 
sikamlának-el füleim mellett, annyira el valék ragad
tatva a’ borzasztóan nagyszerű látványtól. Föllengző 
ábrándimból most egy mandolin’ ömlengő hangjai csa
pák füleimet. „Tátra’ csudája \íL — suttogó a’ remete, 
egy magosán emelkedő szirtkúpra mutatva, hol a’ szírt’ 
keskeny földrétegéből nyiló havasi rózsa bokor’ tövé
ben egy angyali leányt pillanték meg. Több tökéletes 
szépséget láték már, de ennyi kellemet, ennyi bájt a’ 
legremekebb szépségben összesülve még soha sem. 
Csak most kellett imádságát kegyért a’ mindenhatóhoz 
végeznie, mert arany fürtöktül környezett magas hom
lokán olly menynyei megelégedettség trónolt, miilyent 
csak szent bizalom ’s ártatlan tiszta lélek nyújthat, 
homlokon szokott legtartósabban mutatkozni a’ lélek’ 
évzeménye, a’ hölgynek égszín ragyogó szemeiben 
már földiség csatázott a’ túlvjlági szent érzettel, ár
tatlan de vágyó láng gyújtó ezeket, titkos vágy láng
ja , minőt minden leány érez, midőn tizenhatodik ta
vaszára virul; ’s félig nyílt bíbor ajkin a’ szerelmi 
csók’ első bimbaja virított, remegve várva azon bol
dog pillanatot, mellyben álmaiban látott kedves rabló
ja érkezeud; arcz ai vetélkedőji valónak a’ pirosló haj
nalnak , ’s a’ fehér hó szégyenülve jéggé olvasztatá 
fölületét a’ kelő nap által, mert fehérségét sokkai 
felül mulá a’ hölgy’ nyakának ’a erőteljes huliimzássai

(16}
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emelkedő keblének színe.’S minő édes hangokat csalanak 
ki gyönyörű ujjai az olasz mandolinbul. Fiumében egy
kor egy tűzszemü nápolyi barna hölgyet hallék olasz 
szerelmi lángdalt énekelni mandolin mellett, ’s szívem 
dobogott; de most midőn ezen lengyel angyal meg- 
nyitá dalra ömlő ajkit, lelkem égbe, szellemek’ vilá
gába röpült szavaival, mellyek itt híven följegyezve 
következnek, ’s a’ fekete tónak egyik mondáját tár- 
gyazák:

„Félre gyáva táncz ’s danával,
Félre a’ hegyek’ borával,
És figyeljetek:
Czarni staw mély tó fölött egy 
Bűvös gyémántot tart a’ hegy;
Értté menjetek,
Nékem azt ki elhozandja,
Lyányomat nőül kap an dj a.“

így Hadúrnak ajka szóia;
’S száz levente űle lóra,
Mert szép a’ leány:
Tűz szeméből menny sugárzik,
’S arczulatján kéj virágzik;
Szendén nincs hiány, —
’S száz közt Csongor is felfile,
Szende értté hűn hevűle.

A’ bájgyémánt’ birtokáért 
És Hadúrnak szép lyányáért 
Tátra’ bérczein,
Szörnyű rémekkel csatázva,
Sok levente szállt halálra;
’S harczsík’ téréin 
Olly kegyetlenül a’ népek 
Nem dühöngnek, mint e’ rémek.

Végre Csongor szállá harczra.
’S érez erővel sujta karja 
Rémet, szörnyeket,
’S fogyván a’ rémek’ hatalma 
Győzelem lett bő jutalma;
’S már nyújtott kezet,
A’ gyémántot elveendő,
’S értté szép arát nyerendő.

Ám de szörnyű csattanással 
Nyílik a’ hegy, ’s bámulással 
Angyal báju lyányt 
Láta Csongor, melly feléje 
Édes szókat így intéze:
,,A’ fogoly Jolánt 
Mentsd, levente, csókod árja 
Rém’ hatalmát földbe zárja.*1

A’ levente’ keble zajlik,
Ajka a’ lyányéra hajlik,
’S gúnykaczaj között 
Rém lesz a’ lyány, lángot szóra,
Szája dörgve int a’ tóra,
’S hűtlen hős fölött 
Megfagyott a’ tónak árja,
’S búban halt a’ hős’ arája,

Jég  alatt a’ bérez’ gyémántja 
’S ott marad, míg föl nem váltja 
Egy hív férfi csók. —
Századok röpültek el már,
’S gyémánt most is jég alatt vár;
Nincs hív férfi csók! —
Hű levente, ó siess már,
Hív arádnak’ csókja itt vári* -

„Itt vagyok, angyal, éltem’ idve, itt vagyok!* — 
Kiálték tárt karokkal futva, magamon kivül, ’s a’ szép 
lengyel leány, ki eddig engem’ nem láthata, rémülten 
indult futásnak, midőn tüzes arezomat ’s égő szemei
met megpillantá. En eszmélet nélkül rohantam min
denütt utána, azonban mindig távul maradtam tőle, 
minthogy olly gyors ügyességgel a’ veszélyes szirtös- 
vényen haladni nem tudtam, mint ő. Ügyetlenségem 
iszonyú szerencsétlenséget okoza, melly még most ia 
olly szörnyű rémüléssel tölti lelkemet, hogy csak rö
viden , nehány szóval, vagyok kénytelen a’ borzasztó 
történetet elmondani. Kezemben szokott úti fegyverem 
volt, egy gyilokbot üStílét) ; most, midőn vele 
bérezre kapaszkodám, vasalt hegyes vége kő közé 
szorulván, hüvelye ott maradt ’s én a’ hosszú mezte
len gyilokkal futék tovább a’ nélkül, hogy ezen ese
ményt hevültömben észre veimém. Ösvényünk balra 
kauyarult, meredeken a’ fekete tó fölé vezetve, ’a ek-
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kor vissza fordulván felém a’ leány, megvillanta ke
zemben a’ villogó gyilkol. „Segítség! segítség!“ — 
kiálta iszonyodva a’ szerencsétlen, ’s azon pillanatban 
lövést hallék dörgeni, ’s az ártatlan szelíd angyali 
lény halva zuhant iszonyú magosságról a’ fekete tó’ 
jegére! — „Szent Isten, leányom! Lodoiska!“ — ki
álta egy a’ szirtek mögül jövő magos férfi, emberi 
szózathoz alig hasonlító hangon, ’s füstölgő puská
ját elvetvén, leánya után ugrott a' borzasztó mély
ségbe !

A’ lövés nekem vala szánva, ki tudtom nélkül mez
telen gyilokkal futék Lodoiska után, de egyenes vo
nalban futván velem a’ szerencsétlen leány, a’ golyó 
öt érte; de saját szivemből is örökre száműzte a’ nyu
galmat. A’ két holttest összezúzatva vonatott k i , 's 
fekete tó’ partján egy sír pihenteti porló maradványikat.

N agy Ignácz.

A’ HUMORISTA ÉS TUDÓS.
ÚGY NEVEZETT 31 AGYAR HUMOR.

Három boldogságot tudok csak e' földön: szép és 
nyalka huszár tiszt’ lenni; igen sokszor szeretni, de 
igen röviden; végre mi mindezeknél is több , az egész 
város szájas vén asszonyainak kedvencze lenni. A’ 
vén asszonyok ’s a’ nagypénteki kerep, két legártat
lanabb hangszer, mellyel az egész hivő, reméllő és 
szerető világot összerácsolhatni.

Ki fiúnak született, természetesen vénasszony nem 
lehet, mert a' vén asszonyférfi is fiúnak született, de 
a’ fecsegésnek sok viszontagságai után, végre kofá
vá lön; ki katonának nem állott, természetesen huszár 
tisztet belőle nem csinálhatni; ’s igy egy talpig becsü
letes magyar ember, — ki soha éltében semmi sem 
volt, — ki megéuekelte a’ holdat szarvason és szar- 
vatlan korában, — kinek még tulajdon versei sem tud
tak megártani soha, — ha egy illy becsületes magyar 
ember, sem nyalka tiszt, sem szerelmes szerető nem 
lehet, ugyan mi lehet más, mint vagy egy úgy neve
zett magyar humorista, vagy egy úgy nevezett ma
gyar tudós ? —

Egy' úgy nevezett magyar tudós és a’ homoeopathia, 
kétolly igen ártatlan szer, mellytől sem meg nem oko- 
sulhatni, sem kisebb részekben meg nem halhatni; az

úgy nevezett magyar humor pedig az a’ finom lőpor, 
mellyet nem a’ magyar tudósok találtak-fel.

Ha tudnám, hogy soha éltemben magyar tudós nem 
lehetek, mindjait beallanek Saphirhoz nemet humoris
tának , ’s ezt írnám neki:

„Lieber Herr Kollege! Da ich das Unglück habe, 
durchaus kein ungarischer Gelehrter werden zu kön
nen , so bin ich so frei, mich bei Ihnen als deutscher 
Humorist einzustellen. — Leider muss ich Ihnen ge
stehen, dass unsere Gelehrten auf den Humor gar nichts
halten. Sie übersetzen das Wort aus dem lateinischen,i

I und nennen den Humor: Wässrigkeit (nedvesség};
I freilich bedenken Sie hiebei nicht, dass unserer trock-
I  neu Literatur eine kleine Anfeuchtung gar nicht scha

den würde. Dies hilft aber nichts: denn hat einmal 
Jemand bei uns das Unglück, ein Humorist zu seyn, 
er kaim sicher darauf rechnen, dass bei der ersten 
besten Gelegenheit die Gelehrten über ihn herfallen, 
und dann ist für den armen, wässrigen Humoristen, 
keine andere Rettung, als den Gelehrten anstatt Was
ser, Sand in die Augen zu streuen.“

Mi magyarul illy formán szólna:
„Kedves Kolléga u r! Mivel olly szerencsétlen va

gyok, hogy egy átaljában magyar tudós nem lehetek, 
bátorkodom magamat kegyednél német humoristának 
ajánlani. Fájdalom, meg kell kegyednek vallanom, hogy 
a' mi tudósaink a’ humorról semmit sem tartanak. Ők 
e’ szót diákbul fordítják, ’s a’ humort nedvességnek 
nevezik; persze nem gondolják - meg, miképen a’ mi 
száraz literaturáuknak egy kevés nedvesség épen nem 
ártana. De ez mind nem használ: mert ha csakugyan 
valakit nálunk azon szerencsétlenség talált, hogy hu
morista , bizonyosan számolhat r á , hogy az első leg
jobb alkalommal a’ tudósok megtámodják, ’s ekkor a 
szegény, vizenyős humoristának, nincs más menedé
ke, mint víz helyett, homokot hintni a' tudósok sze
mébe.“

Midőn a’ nagy miudenség legújabb kiadásban meg
jelent, hogy az ember ne tekintse mindjárt tudós hu- 
nyorítással, hanem vidám, derült szeszélylyel az örök 
bölcseség’ munkáját, a’ nagy mindenségnek ezen fo- 
liáut kiadásához, az ur Isten egy kisded kötetben, hu- 
morisztikai csarnok gyanánt a' paradicsomot adá. Ha 
Ádám humorista volt volna, milly boldogok volnánk 
most ? ott ülnénk a’ paradicsomban vidámul és clágül-

*



ten: mindnyájan humoristák volnánk; azaz: mindnyá
ján derült agygyal, vidám lélekkel, nyílt kebellel sze
retnék egymást; de Adámapánk tudós akart lenni, fe
szegető a’ parancsot, mellyuek örök titok gyanánt kel
lett állnia, ’s a’ jó Isten ót velünk együtt, a’ paradi
csomba kicensurálta , magát a’ paradicsomot pedig a 
nagy mindenség kiadásából kitörülte;’s mivel bennün
ket ártatlan humoristákat, a’ tudós viszketegség illy 
módon a’ paradicsombul bűnösen kitudott, most már 
azon vizenyősség is, melly még folyóvizeivel ránk ma
radt, legyen a' tudósoké, mi nem irigyeljük, ’s a’ raj
tunk elkövetett bűnért nagylelküleg megbocsátunk.

Mikor a’ tudós egy emberi lényt körmei közé kap, 
odaszegzi az istenadta teritetlen, sovány, tintás asz
talhoz, elébe dobja régi poros könyveit:nesze ugymond 
ne visgáld mi van künn a’ világban, hanem kutasd mi 
rejtezik e’ füstös lapokban és tudós lészesz ; mikor pe
dig a’ humoristához egy rokon lélek simul, nézd, szól 
hozzá a’ humorista, nézd ama’ délczeg hegyet, tudod-e 
micsoda? — felelet: hogy „nem;“ — ládd, ama’ dél
czeg hegy, az Isten’ nagy munkájában egy felkiáltás
jel (!) ; ama’ folyó, az Ur’ nagy munkájának földabro
szán egy gondolat-vonal ( —);  ama’ temető, az Ur 
bölcs munkájának végpontja (.); kívüle pedig az ember 
egy szenvedő ige, ’s csak az a’ bölcs, ki e’ szenvedő 
igét, a’ világgal egyeztetve, minden időn keresztül 
hibátlanul tudja hajtogatni, azért légy bölcs és ne 
tudós.

Ugyan édes szép olvasónéim, — fölteszem, hogy 
tudóst láttak kegyetek, mert hisz az tömérdek vau ná
lunk, — hanem bátorkodom kérdeni: láttak-e kegye
tek valaha humoristát? — A’tudósnak,sánta lábai van
nak : mert egész éltében mindig az igazság után sánti- 
kál, még sem éri utói; a’ humoristának, egésséges, ép 
lábai vannak, a’ humorista nem lábával jár az igazság 
után, hanem fejével; a’ humorista tulajdoukép nem is 
jár az igazság után, hanem az igazság szaladgál a’ 
humorista után, hogy kikerülje a’ tudósokat, kiket ő 
szörnyű unalmas embereknek tart

A’ tudós, kancsal, ’s e’ kis megbocsátható hibából, 
ha valamit jobrul kellene keresnie, többnyire balra 
kandit. A’ tudós maga-magába búvik mint a’ csiga; a* 
humorista, valamelly vig szeszély’ szárnyaira kap, ’s 
ha nem is lát jól 's nem is röpül messze, de tovább 
halad, mint a’ tudós csigautján.

A’ tudós a' világot egy nagy kórháznak nézi, melly- 
ben úgy hiszi, az emberek csak vakoskodnak ’s egye
dül ő lát jól; pedig mind a’ melleit is, hogy hite sze
rint jól lát, egész éltében sem csinál egyebet, mint 
tapogatózik. A’ humorista pedig azt hiszi, hogy a’ vi
lágnak egy igen is éles szeme van, a’ nap; csak az 
kár, hogy a’ nap egykor csatába keveredvén az éjjel 
az éjnek félszemét kiszúrta, ’s azolta az éjnek csak 
egy szeme van 's ez is hájog foltos, — a’ hold. — 
A’ humorista a’ világot egy csuda szépségű kertnek 
tekinti, mellyben bár milly szenvedések közt is . nem 
egészen örömtelen hosszasabb ideig sétaihatni; ’s 
csak midőn, e’ gyönyörű kert’ kerítésén túllép az em
ber, csak akkor jut oda, honnan többé vissza nem tér
hetni, — a' temetőbe. — Itt minden hant mellé szúrt 
kereszt hirdeti, hogy alatta, egy Istenével kibékített, 
keresztény nyugszik; de a’ humorista még itt sem kí
ván nyugodni, nem, ő aztkivánja, hogy a’ poraival 
játszó szelek messze, messze vigyék őt a’ tágas vi
lágba, mellyet édes mátkájakint szerete, ’s szárnyai
kon hordozzák mindaddig, mig az Ur az utósó napon 
szétszórt hamvait összeszedi.

A ggfi.

A’ C S Ó K .

Az emberben sok van, a’ mi felsőbb származásra, 
valami földöntúlira emlékeztet; a’ mi finomabb, szel
lemibb , hogysem ez anyagos föld’ szüleményének hi- 
hessük, ’s ezek között egyik első helyet foglal a’ -  
csók.

Valahányszor a’ csókrul elmélkedem, mindig felette 
nagy hasonlatosságot lelek benne a’ — poesissel: av- 
vagy nem a’ lélek’ leggyengédebb húrjainak megzen- 
dülése-e mind a’ kettő ? — Schlegel azt mondja vala
hol „szerelem az élet’ poesise;“ én, ha merészsége
mért meg nem korholtatom, azt mondom, hogy ez élet’ 
poesisének csak egy gyermekkora van, egy mosolygó 
tavasza, ’s ez a’ csók. A’ mi ezen túl vau, az már a’ 
nyárba megy által; nyár után pedig ősz következik; ’a 
az ősziül nincs messze a’ tél.

Van-e két m á s tárgy, melly korunkban annyiszor és 
olly sokszormegszentségtelenitetik, mint c’ kettő? Hi- 

I vatlan, szennyes kezek ránczigálják-le az elsőt égi
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honából; a’ második nem több a’ mindennapi ember 
ajakában és aj akánmi nt  a1 füst, mellyet pipájából 
kiereget: pedig ti tudjátok, mélyebb szivek I milly szent 
mind e’ kettő! mint adta e’ két talismánt a’ jó teremtő 
a’ föld’ gyermekeinek azért, hogy általuk a’ paradi
csomnak utóizletét hagyja meg nekik.

De mi maradt meg e’ nagy világban a’ maga ere
deti tiszta valóságában? miben nem kontárkodott az 
utánzás’ szelleme ? A1 mi eleinte, a’ természetnek ama’ 
titkos vonzó ereje által, két egymást szeretőnek aj
kait öntudatlanul érintésbe hozá: az utóbb szokásnak, 
tisztelkedésnek, enyelgésnek lön hideg , semmitmon
dó játéka.

Ha alulról kezdve fölfelé kellene osztályoznom a’ 
csóknak, már most annyi felé elágazott nemeit, mint
egy következő lenne osztályozásom:

Legalantabb áll a’ csók, melly csupa udvariságból 
adatik; mert itt sem csókoló, sem a’ csókolt nem érez 
mellette legkisebbet is ; közeliiének ehhez a’ szertar
tási, babonái, ’s rabszolgai csókok, minők a’ szobornak, 
ruhaszegélynek, lábnyomnak* kéznek, gyűrűnek, ’s a’ t. 
csokolása.

Valódibb ennél a’ tisztelet’ csókja, ha t. i. valódi 
tisztelet a z , melly a’ csókolót arra bírja, mert itt leg
alább az egyik fél, a’ csókoló érez: ollyan p. o. a’ 
kézcsók.

A’ homlokcsók csak kicsinnyel áll fölebb ennél, mert 
csak az egyik fél érez ugyan p. o. a’ gyermekét szeretet
tel csókoló atya; de már a' gyermekben is némi felma- 
gasztaltságot szül, mert a’ homlok felhőre finomabb 
’s igy érzékibb a’ kéznél.

A’ csókolósdi játékoknál divatos csókok, mivel itt 
arcz és ajakcsókok forognak fen, — e’ kettőnek vé
konyabb felbőrü ’s igy érzékibb volta miatt már sok
kal élénkebbek, ’s mivel gyakran mind a’ két rész 
érez némi kellemet általok.

A’ barátság’ csókja noha egy nembeliek között vál- 
tatik, meleg és édes, ’s már csak azon tekintetből is 
fölebb áll amannál, mivel nem játékból gyakoroltatik; 
itt már mind a’ két rész érez ; még pedig élénkebben, 
az ajaknak véredényekkel ’s idegekkel gazdagsága ’s 
ennél fogva felette nagy érzékenysége ’s a’ rokonszenv 
édesebb hatása áltaL

De mind ezek, a’ legalsóbbtól kezdve e’ legfelsőb
big, csak árnyékai azon kimondhatatlan édességű ajak

éi intésnek , mellyet két egymásért lángoló szerető 
vált egymással, a’ rokonszenv’ ellenállhatlan vonzal
mától egymáshoz ragadtatva. A’ természetnek titkos 
idegfeszitő ereje mint két villanyt csattantja össze a’ két 
ajakat ’s a’ esattanásban egy mondhatlan édes idegráz- 
kodtatás futja végig az érzékeket; rövid és mulékony. 
mint a’ pillanat; de a’ világ’ minden édességeivel ki 
nem pótolható, nem utánozható. Költői nyelven ezt igy 
imám le :

Csókot, lánykái de édeset adj! adj, kedvesem, égőt;
Adj nekem a’ millyet félve lop a’ szerelem :

Nem mer merni, de futni se’ tud; végtére tűz és láng;
’S édesen im ’s tüzesen csattan az ittas ajak!

De ne hidd, leányka! hogy talán csak az első 
csók , vagy csak az első szerelem csókja ez; tartsd 
meg szived tisztaságát és erényét, ’s női csókod nem 
hogy olly édes, olly mondhatlan, olly kéjteli; de bi
zonyára még édesebb, kimondhatlanabb, kéjtelibb le
szen szerető férjed’ ajakán.

Garat.

A Z  É L E T ’ T I T K A .
(régé.)

Minden élő alakzat két osztályra rendelhető , mely- 
lyek igen elkülönzötten állnak egymás ellenében, kitű
nő bélyegek által vannak egymástól elválasztva, gyak
ran egymásba vágni, gyakran köíöiíböztetési bélyegei
ket egymással fölcserélni látszanak. Növény és állat 
minden megkülönbözteti azt első pillanatra, ’s a’ min
den egyént magába foglaló átalános ösmertető - Cha
rakter még is zavarba hozza a’ philosophus természet
búvárt. Az állat visszahat — mondják — a’ külső iz
gatásokra, a’ növény nem. Miért fordul tehát nap felé 
a’ napraforgó, miért vonja-össze érintéskor leveleit a 
sensitiva? Mért nyitja-ki az éjviola csak az estvének 
kebelét, ’s balzsami illatát elrejti a' nap’ szerénytelen 
sugarai elől. De az állat még is önkénye szerint mo
zog a’ növény nem! — Itt is újra kivételre bukkanunk, 
mellyck zavarba hoznak. — Vannak állatok, mellyek 
helyüket nem változtatják. Éllenben ösmertetnek vízi 
növények, mellyek azt valóban változtatják, ha el
nézzük is olly uémelly folyó növény’ helyváltoztatá
sit is.
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Ez érzés' tehetsége, vagy is hogy az ne csak föl- 
ébresztessék kül benyomások állal, hanem ezen be
nyomásokat mi tudva tudjuk, hihetőleg legkülönbözte- 
16bb bélyeg az állat és növény közt. A' sensitiva igaz 
ugyan, hogy kül izgatás által összehúzza magát; de 
öntudata nincs ezen izgatás felöl. lily formán a’ holt 
izom is érzékeny még. ’S a’ galva»i izgatásra őssze- 
huzódik; de az érzés, mint azon öntudat, melly az 
agyból megy-ki, teljességgel nincs meg benne. Ez 
érzéstehetség, melly az aljasabb állat nemekben a’ 
tulajdonképi ön-nek csak sötét képzetekint van jelen, 
a’ magosabbakban egész a’ szemlélődési, ösmerői és 
kiváltói tehetséggé csigázódik , mig végre az ember
ben , ki legnagyobb agygyal bir idegei iránti viszony
ban , minden oldalról kifejtik, ’s öt a’ külvilággal tö
kéletes érzékeinél fogva összeköttetésbe hozza.

Az életerő’ e’ nyilvánositására is különös nevünk 
van ’s azt érzékenységnek, érzőtehetségnek nevez
zük. De mint megy az véghöz, hogy a’ külvilág a’ 
belsőben fölvétessék, hogy ar kültárgy a’ szem’ re- 
czehártyájára veti képét, hogy az ottan felfogatik, az 
agygyal közöltetik ’s ott, öntudattá vállva, ideát szül 
— ezen legcsudálatosabbja felől minden életműködés
nek töméntelen sok hypothesisünk van ngyan, de fáj
dalom — bizonyosságunk nincs.

Nem csak a’ külvilág’ felfogására van az ember 
rendelve; neki visszahatnia is kell a’ külvilágra ’s ab
ba élénken bekapnia, azt maga számára ’s ön akarata 
szerint változtatnia és alakítuia. Itt uj sorára aka
dunk a’ nevezetes élettüneményeknek, mellyet egy 
közös névvel cselekvési tehetségnek mondunk.. Itt 
az idegeknek egy az érzési idegektől különböző ne
me, a’ mozgás’ idegei, játszanék fő szerepet. Az aka
rat hat az idegre, az ideg az izomra, és mit tenni szán
dékoztunk, végezve van villámgyorsan. De mint kép
ződik lelki akaráserő az agy’ anyagi hézagaiban, mint 
hat az az idegre, mint ez az izomra, hogy ez utósó
nak tulajdonképi életét felbuzditsa ’s a’ lélek’ paran
csát véghöz vigye ? ’s hol lakik bennünk e’ lelki elem, 
lakik-e mindenütt vagy csupán az agyot vévé lakhelyé
ül? A’ lélek épiti-e testét, vagy a’ test ncmzi a’ lel
ket? Maga az életerő-e a’ lélek, mint némelly physio- 
logusok állítják, vagy mind a két erő lényegesen meg 
van egymástól különböztetve, mint mások vélik? sze
gény , szegény halandók kik mind örökre a’ tünemé

nyek körébe számüzöttek, mind e' tüneményeknek leg
kisebb okát sem tudjuk elő adni a' bizonyosság' leg
csekélyebb mértékével sem, kik hypothesist hypotc- 
sisre rakunk ’s a’ fejtegetések’ stúdiuma felett életünk’ 
legjobb idejét pazaroljuk-el, a’ nélkül hogy csak egy 
fokkal bölcsebbedtünk volna.

A’ tünemények’ e’ három sorában, mellyeknek kö
zel és távol oka előttünk: őrük éj marad, a’ képző, ér
ző és cselekvő tehetségben nyilvánosul tehát az élet. 
A" hol életet piíiantunk-meg, legyen ez a' növény-vagy 
állatországban, ott ezen erők’ elseje, a’ képző, már 
elkezdődök ’s folytatódik növés és táplálás által, "s 
újranövesztő (reproducáló) erőnek mutatja magát, ha 
valamelly legyőzendő ártalmasság a' testi műszert 
rongálja. A’ másik két élettüneméiryt’ csak az állati 
világban pillautjuk-meg ’s mindkettőt annál kifejlctteb- 
beu, minél magosabb a’ fok, mellyen az állat áll, úgy 
hogy az emberben, mint az előttünk üsmereíes legtö
kéletesebb testimüszerben, érző és cselekvő tehetség 
e’ legkiképzettebb gyanánt tűuik-elő. Mind kettő vissza« 
viszonyban áll az újranövesztő erővel, úgy hogy ez 
csak ott jelen-meg legnagyobb kiképzetségében, hol 
az érző és cselekvő tehetség még csak nyomorú ro
mokban vannak-meg, tehát az aljas állatosztályokban 
’s főkép a’ növéuyállatban. A’ gilisztát több darabra 
vághatni, ’s minden egyes rész élni fog. A' nadályt 
keztyü gyanánt kifordíthatni, küllapja belsővé lesz ’s 
a* állat élni fog. De minél összerakottabb a' műszer, 
az újranövesztő erő annál inkább hátravonul, a többi 
kettőt első. helyre engedendő, mig a' lelkileg kifej
lett azaz müveit emberben a’ cselekvő tehetség is , 
mint izomerő tekintetve hátralép, ’s csak az érző te
hetség, mint a’ legkifejlettebb, legnemesebb, legem
beribb , foglalja-el a’ legfőbb lépcsőt.

Hol élet van, a’ legkisebb pontban is, ott műszeredé» 
f organisation mutatkozik. Ez öumunkáló műszeredés’ 
tartalmát testmüszernek nevezzük. Hol tehát élet mu
tatkozik, ott egy műszeres ’s önereje által fentartó 
egymiség szakadt-el a’ mindenségtől ’s mint szabad, 
önálló, a’ mindenséggel viszonyos hatásokba lépő lény 
áll-fen. Mint jött az létre, ez az élet’ nagy titka* 
hogy létre jött, ösmerőtehetségünk’ körében fekszik. 
Élni tehát annyit tesz, mint a’ mindenség’ holt erői
től különbözőnek lenui, élet a’ különség az egyén 
és minden, az egyes lény ’s az egész természet, a’
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ezikrokozsmus és makrokosmus közt. A’ természet’ 
holt erői közül az élet önállólag küzdte-ki magát, ön- 
állólag lép azoknak elébök ’s gyakran ártalmas be
folyásukat győző erővel küzdi-le, inig végre azon ti
tokteljes alaperő elszökell, annak elhunytéval a’ kül
világ amannak élő cselekvő tehetsége felett diadaios- 
kodik ’s a’ nagy titok elenyészik.

L I T E R A T  U R A .

KÖNYV ISMEKTKTKS.

Rényképek, irta Stancsics Mihál, I. kötet Pesten, 
1835. lSrét 148 lap.

— II. kötet Kolozsváron 1835. 12rét 159 1.
— III. kötet Kolozsváron 1835. 12rét204 1,

Jelen századunk’ utóbbi két tizedében literaturáuk 
minden ága gyümölcsözött, némellyek többet, má
sok kevesebbet, ’s ha sok gyümölcs fanyar volt is 
de ízletes sem hiányzott egészen; azonban minden 
honfi sajnosán tapasztala, hogy szivképző ’s korunk’ 
szellemében előítéletet irtó munka igen kevés jelent 
meg. ülyenre volt tehát nagy szükségünk, ’s e’ szük
séget a’ „Rényképek“ annyival is inkább szerencsé
sen födezék , mivel nem száraz bölcselkedési érteke
zésekben , hanem könnyű folyamu elbeszélésekben 
terjesztik az el nem fogúit életbölcseség’ előitélct- 
len elveit ’s kedveltető alakban hintik a’ jónak mag
vait. —

Az első kötet három tárgyat foglal magában illy 
czimek alatt: „Gazdaság nem tesz egyedül boldoggá, 
— Nina és Dezső, — A’ napszámos.“ — Az első
ben igen meghatólag föstetik egy szegény családapá
nak boldogsága ’s utóbbi meggazdagodásából szár
mazott szerencsétlensége. Az egyszerű valódi boldog
ság’ színezete különösen élénk, helyes is igaz em
berismeretre mutat. A’ második czikkely hívtelennek 
vélt kedveséhez intézett három levelét foglalja magá
ban Ninának, mellyekre a’ hív Dezső három levéllel 
felel a’ „Rényképek’“ második kötetében. A’ hív min
dent föláldozó szerelem’ panaszai érzékenyitők, de a’ 
feleletekben, különösen pedig a’ második kötet’ 57ik

lapján igen a’ ferneyi bölcs’ szellemében ir Dezső, 
mit tapasztalatlan leányka minden veszély nélkül ne
hezen olvashatna. — ,,A’ napszámos“ ellenben való
di tiszta rénykép, egy atyának előítéleteit ’s azok mi
att ínségre jutott jó fiának sorsát példázza.

A’ második ’s harmadik kötetben: „Czeli“ ’s „Laura“ 
czim alatt, a’ józan ’s helyes nevelésnek következe
tes elvei olvashatók ’s bizonyítványul szolgálnak, hogy 
a’ könyv’ szerzője hói pályáján , önálló szilárd elve
ken alapult morálterjesztést, emberszeretet tűzött ki 
méltó czéljaul, mindenkor őszintén ’s leplezetlenül 
hirdetve jogot ’s humanitást.

A’ nyelv csinos, az előadás fesztelen ’s kedvelte
tő; és óhajtható: hogy bár minél több olvasó ne csak 
olvassa a’ rénykép eket i

Nagy Ignácz.

n y í l t  l e ^ é l .

Kedves Szerkesztő Úr! Én a’ nyilvánosságot sze
retem: Ha az olvasó közönség, ön’ lapjaiban ’s több 
honi folyó-iratokban, némi kis jót ’s dicséretet olva
sott munkáimról, illő hogy a’ korholásokat is olvassa; 
’s ezeket annyival inkább, mivel kénytelen vagyok 
megvallani, hogy ezeknek kisé többet hiszek, mint 
a’ dicséreteknek.

Saphirnak, „Der Humorist“ czimü folyóiratában, 
a' pótló lapok 4dik számában a’ Bájvirágról ez á l l : '

Bájvirág Jósika Miklóstól. Lehetetlen nékünk as 
áradozó költői bájt, ezen gyöngéd, szives naivitást, ’» 
ezen, keleti szerelem hévtől át meg átfolyt egész 
költeményt szavakkal kijelelnünk. A’ kritikai bonczo- 
lókés kiesik a’ mi egyébiránt eléggé szilárd kezünk
ből; ’s mi, több jó emberrel, fölkiáltunk: „Óh! be 
szép! — — csak azon egyetlen gondolat, hogy a 
rege 16,000 , mond tizen hat ezer év előtt játszik, 
mennyei! tizenhat ezer évvel! minő angyali együ- 
gyüség!“

Az irónia nem olly födött, hogy arra szükségem 
volna a’ tisztelt olvasó közönséget figyelmeztetni.

J ósika Miklós.
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IHR- ’§ DITATLAP.

PESTI HÍR.
A' m. tudót társaság’ játékszíni küldöttségé’ munkála

tairól harmadik értesítés. (Az elsőt 1. a’ Jelenkor’ m. évi 
39d., a’ másodikat 70d. számában). A’ küldöttségnek Roth- 
krepf Gábor 1. t. jegyzósége mellett, m. e. november’
19-Ivétől mostanig tartott hét ülésében tizenegy színmű 
adatott be; mellyek közt ! eredeti, 10 fordítmány. Ezek 
közül elfogadtatott hét fordítmáuy, kettőnek viszgálata 
még foly, visszaadatott 1 eredeti ’s 1 fordított szomorú- 
játék. Az elfogadott színművek, a’ beadáskora szerint 
következendők: 1) ,,Richárd király a’ szent földön“ tör
téneti színjáték 4 felvonásban; szerzé Lembert, forditá 
Szigligeti Eduárd. 2) ,,Fiesco” szomorujáték 5 felvo
násban ; szerzé Schiller, forditá Nagy Ignácz. 3) „Gri- 
seldis” drámái költemény 5 felr. szerzé Halm Fridrik, 
forditá Fáncsy Lajos, 4) „Richard vándor élete” vígjá
ték 4 felv. írta O’Keefe John után Kettel G. fordította 
Szigligeti Eduárd. 5) „Notre Dame harangozója’ regé
nyes drama 6 képezetben; Hugo Victor után irta Birch- 
Pfeiffer Karolina, fordította Fáncsy Lajos. 6) „Rágalom’ 
iskolája” vígjáték 5 felv. Scheridan Brinsley Richard után 
forditá Tóth Lőrinci. 7) „Utazás közös költségen” vig 
rajzolat 5 felv. irá Angely Lajos, forditá Fáncsy Lajos. 
Ezekből a’ budai színpadon febr. I7ig csak kettő adatott, 
u. m. itFie*co<<‘ és , ,Griseldis<{. A’ múlt évben elfogadott 
11 szinmű közűi még 3 várja az előadatást, u, m. Gar
rick Bristolban, Felolvasó nő, Marion de Lorme. — Is
mételve jelentetik, hogy a’ melly szinésztársaságok ezen 
vagy a’ régebben elfogadott darabok’ valamellyikét költ
ségükön le kívánnák másoltatni, e’ tárgyban a’ titoknoki 
hivatalhoz folyamodhattuk bérmentes levelekben. Pesten, 
a’ m. tud. társ. kisgyüléséből, februarius’ 20. 1837.

D. Schedel Ferencs, 
titoknok.

KÜLHIREK.
1 ) Voltaire jószága Femey , eladatott, és rajta répa- 

ezukorgyár fog felállitatni. Azon kápolna, mellyet az 
eszelős gőgössége’ felírással láta el „Deo erexit Voltaire“  
mostanában szénatár vagy istállóvá lehet.

2.) Parisban e’ hónap elején 10 kamarai köret kapott 
becsületkeresztet.

3. ) Parisban a’ minap egy kereskedő meg akart szökni 
és ismeretlenül idegen földekre utazni, hogy felesége ne 
tudja hollétét. E’ czélból egy biztos barátja által porté
kaládába záráta magát, ellátva minden nernii élelemmel, 
még champagneí bor sem hibázott; a’ ládát, észre nem 
vétetve , vitték el a’ terhszekérhez ; de itt , szerencsét
lenségére a’ ládán nem lévén, felírva „torede'keny” és 
,,aloI és felül” a’ ládát felforditák, az utasnak a* meg- 
fulás elkerüléséért lármáznia kellett ’s ez által elárulá 
magát. Úgy látszik, hogy a’ kalmár nem marad ment min
den törvénykezési felelőségtől.

4. ) Londonban február’ ödikén 300nál többet temettek 
e l , minek nem csekély oka volt az influenza.

5. ) Parisban az erkölcsi és politikai társaság Savignyt 
Berlinből, tagjává választotta.

6. ) Francziaországban 27,500 franczia mérföldnyi csi
nált út van, e’ közül 8623 mérföld királyi út, 9500 mf. 
departementi ú t, 350 mérf. hadi út, 8949 mérf. mellék 
vagy dűlő út.

7. ) Az „Allgemeine Zeitung” 46dik számában Pestről 
egy czikk van közölve, mellyben Széchenyi István gróf 
dicsérettel említetik, ’s a’ többek közt ez áll .  „Pesten 
a’ kávéházak keletiesek, mellyek igen nagy számmal talál
tatnak, hol a’ szakállos magyarok egy pár óráig gon
dolkodás nélkül eregetik tajték pipáikból a’ füstöt, vagy 
pedig tekézőket nézik , mihez igen értenek.

8. ) A’ franczia gőzhajó ,Leonidas* minap igen rósz 
időben Stambulból Toulonig (582 tengeri mérf.) kilenc» 
nap alatt haladt, holott ezen útra máskor mindig 30 sőt 
40 nap is kívántatik.

Igazilát.  A’ múlt szám első külhirét ékkép kérjük 
igazitatni. Dr. Bowring az alsóházban tartott beszédé
ben mondá, hogy tavai Franczia- és Angolország közt 
100,000 levéllel több váltatott mint az azelőtti években.

Figyelmeztetjük azon t. Pártfogóinkat, kik eddigi 
számainkat tán hiányosan, vagy meg sem kapták, mél- 
toztassanak berniünket bérmentett leveleikkel tudósí
tani , hogy a’ tán történeudett hibákat azonnal jóvá le
hessük.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .

JÍVOlUTnC UNTOKÉIT BETUIVEI,
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Előfizethetni helyben a ’
biadonal nj — világ’ utcza- 
b«m K e i s in g e r  házban 
554ik szám alatt. Pesten 
kívül pedig minden cs, k. 
posta-hivatalnál.

Harm adik év9 A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a’ Magyal-hazára E l s ő  f é l e .

A’ SZÉP FÜLEK.

VALÓ JELENKT TARKA ÉLETEMBŐL.

FRANKENBURG ADOLFTÓL.

Doch---  V<st thöriges Beginnen ,
Zu erspäh», wie ’s um dich steht;
Was du w a t ’ i t ,  war mein Ersinnen , 
Was du hist ,  sah’ ich zu spät.

B y r o n .

,Nem kel! eleiedet egy erőhöz szoktatni , miután 
többel bírsz — mond Jean Paul; — ha setéiben nem 
használhatod a’ látcsőt, használd a1 hallcsőt. Nappal 
fordítsd meg!* — De én nem fordítám meg:, ’s ez okozd 
minden szerencsétlenségemet! Mért is kelle nappal 
nyúlni a’ halloséhoz, és nem nézni inkább gyenge sze
mekkel azon ábrándképet, mellyről most keserű emlé
kem levakarja a’ fénymázat,„’s helyette balga enszc- 
retetem’ csontvázát szorítom keblemhez.

Vigye el az ördög szép füleimet, ha szép reménye
met kelle értük od’ adnom. — Nagynéniké áldott jó 
asszony volt, de helyesírása épen semmit sem ért le
veleiben, ’s így a’ tudós névről önként lemondott, ha 
bár világos észszel, emberismeret és józan természe
tességgel kérkedhetc is. Hallani állítani, hogy helyes
írás nélkül jó gondolatok sem lehetnek , mit, legyen 
azon állítónak kiváltsági jegye olly területű mint a’ 
rakpiacz’ téré, soha cl nem hiszek: mert az emberi 
remek elme nem szép leány’ arczája, mellyet szeplők 
elrútítanak, hanem magosán ragyogó nap, melly su
gártisztaságát el nem veszti, bár foltjai vannak is, és 
a’ nagy ’s fellengző gondolat, az észnek szüleménye, 
az. marad helyesírási hibáival is. — Ki leméri képze
tet cs gépely-szabályokhoz illeszti, annak a’ szív he
lyett kerékmű forog belsejében; a’ szoros rendhez ra
gaszkodó mennyei zenének véli önldaczai’ csörtetését» 
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posványbán tesped egész életében, ’s fölemelkedni 
sem tud.

Nagynéniké’ levelei a’ helyesírási botlások’ tömőtt- 
sége mellett is annyira kecsegtető és picant tartalmú
ak voltak, hogy dolgozó-társul ajánlhatnám őt jó lel
kiismerettel bármilly magyar szerkesztőségnek, melly 
kifogyván eredetiségéből bérlett lovon üget a’ literalu- 
ra’ tarlómezején keresztül. — Szekrényembe rejteni 
ezen nagynénikéi szeretet’ gyenge kiömlését; de a’ 
velők járó tisztelet díj, melly mindig nagyobb volt mint 
az iróé nálunk öt felvonásos szomorú vígjátékáért, már 
a’ minden szépnek útját követé.

,Köszöntsd szép füleidet4 — ezt irá mindig notabene 
után, mert mellyik asszony hagyhatja ki leveléből a' 
notabene-t? — ,ezek legtöbbet érnek rajtad.4 Es nagy
nénikének ig-aza volt: testem nem olly silány kinézé
sű ugyan, mint egy értekezés a’ mezei gazdálkodás
ról , arczám sem olly színeden, mint egy kimosott 
keztyű, még is bolti czímernek a’ váczi útezában be 
nem illenék; hajam szőke és fogaim jóformán feliérek 
nagynénikénél ez meg volt fordítva, termetem a’ nyár
fa és ugorka közölt szerencsés középet tartott: azon
ban füleimy ezek valóban megérdemlék, mit néniké 
elmonda rólok; csinosak és arányúak mint semmi más 
egész magamon. Szőke hajam közűi úgy néztek ki, 
mint rózsahóbul vert fánkpár, melly száraz szőllőhé- 
jakra van tálalva.

’S még egyszer boszúsan felkiáltok: vigye cl az 
ördög szép füleimet, ha szép reményemet keile értök 
od’ adnom! — Arczámból akartam letépni ezen éket, 
mint haszontalan bogácsfejet, mert ez okozta ’s ez hal
lotta halál-itélefcmet; egyedül füleimet 4artom minden 
szerencsétlenségem’ kútfőjének, mint a nagy urak hi
básnak mondják a’ nevelőt, ha főrangú fiucskájok, ter
mészeti ösztöubül, számár maradott!

(AT)
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Nizza városa látta elösfcer Oliviát. A' természet bra- 
vour-áriát énekelt, midőn ő született. A’ lég zenévé 
változott, virágbimbók hullottak ezüst harangocskák
ra, trillák és rouládák, de nem olly természet elleniek 
mint a' pesti színpadon, forogtak a’ völgy’ öblében, a 
begyek’ csúcsain, és szerelmetesen hajházák egymást: 
közönséges diadalének volt, melly felkölti és össze- 
híja a’ mennyei öröm’ seregét és lobogó zászlókkal 
vezeti be az ember’ szivébe; és az ember csukva tart
ja szemeit, kéjben mereng, ’s reszkető, édes vággyal 
fogadja el szokatlan, kedves vendégeit.

Ne kívánják olvasónéim, hogy Olivia’ szépségét le
írjam, ha a’ fényes napot tintatartóvá nem varázsolhat
ják, és csillagnedvbe nem engedik mártani toliamat, 
hogy túlhoni szépségét papirosolhassam. Önfejűkre ne 
idézzék kegyetek a' veszélyt: én őrülthez hasonlíték 
midőn láttam, ’s kegyetek’ bájos orczájára az irigy 
lehellené sárga színét, ha leírnám.

Alborostyános költők mint a'gyógyszerárus több szc- 
lenczéből hordják össze, azaz lopják ki adagaikat, 's 
a’ világ, mellynek írnak, mohón falja be azokat: én a' 
természetet, az eredeti szépséget, mint Milton múzsá
ját, hívom segítségül, hogy Olivia’ képét bár gyenge 
contourban is állíthassam azon világ’ szemei elé, melly 
elismerné és méltatná művemet; azonban a’ festőecset 
kőműves-pamacscsá változik kezemben, ha illy tel- 
jesűlhetlen vállalat’ fokpolczához ülök; mert a’ termé
szetet nem lehet kilopni mint egy plirásist, lemásolni 
mint egy kövér lelkipásztorarczot és összeférczcl- 
ui, mint egy verskönyvet: ’s így sem a’ könyvárus^ 
sem az újságíró nem honorálhatja meg azt, mit le nem 
irhatok , mit leirni önerőmben nem áll. Oh természet, 
természet, teilt átkozott csínyt ejtesz rajtam!!

Olivia olasz énekesné volt, ’s azon tizennégy nap 
alatt, mellyben Pesten csillagként tűnt fel, eszemet 
szívemmel együtt elrablá. Az elsővel ugyan nem nagy 
nyereségei tön, mert szerelmesnek eszét vajmi kevés 
dolgokra lehet használni; de szívemet, ezen kéj-áthe- 
vített, világölelő, vidám, huszonnégyes, juratusi szi
vet. melly olly lágyan falatoztatja le magát mint va
jas kenyér ’s olly átlátszó, mint egy falusi Vesta’ mell
kendője , mindenre alkalmazható, ’s juratusi szívvel 
mit nem indított már a’ szép leány!

Egy esernyő hozott vele ismerettségbe.,Esernyő 
kérdezik olvasónéim. .milly m iadennapiasIgen is,

nagyon mindennapias, semmi költőiség benne, nem so
kat ígérő; azonban méltóztassanak meggondolni, ha 
asszonyoknak nem esik terhűkre a’ gondolkodás, hogy 
e’ világon a’ leányismeretségen kívül még igen sok 
rangok, polczok és méltóságok vannak, mcll.yek’ meg
ismerkedéséhez és elnyeréséhez sokkal aljasabb esz
közök segiték az embert, mint egy esernyő ; — és bol
dog isten, milly lármát ütnek nyereségükkel azon em
berek !! — A’ régi postaútcza’ szögénél állottam eser
nyőmet kifeszitő, mivel esni kezdett, midőn sebesen ti
pegett el mellettem , mint épen olly sebesen észrevet
tem , egy gyönyörű leányka: hogy pesti nem volt, azt 
nem csak feltűnőbb öltözetéről, de arról is gyanítám, 
mert esernyő nélkül merészelt az utczára kimenni, ho
lott a’ pestiek a' nélkül második házig sem mennek. 
Furcsának tetszhetik esernyőn megakarni ismerni a’ 
városbelit, de csalhatatlan jel J A’ pestiek t.i. mindany- 
nyi időjósok, a’ legkisebb felhőből nagy esőt olvasnak 
ki, ’s annak következésében már majd hatalmas, majd 
mignon esernyőkkel látjuk őket az utezákon sétálni, ha 
a’ kiolvasott eső hetek múlva jön is. Valamint szüksé
ges házi bútorrá, úgy szükséges ruha eszközzé is le
szen többeknél az esernyő, azoknál kivált, kik nem 
olly szerencsések, üveghintókban nevetni a' könnye
ző mennyet és sárral belocskoltatni a’ gyalogmeuőket; 
ezen esernyő azoknál még a’ legújabb, mellyel bírnak, 
és mint menykőhárító az igen is roskadt öltözetről le, 
az új esernyőre vezeti a' gúnyoló szem’ villámait.

,Bátorkodhatom a’ kisasszonynak esernyőmmel szol
gálni ?‘ szólítám meg a’ szép leányt, ki reám fordítva 
égszín szemeit, nem látszék érteni beszédemet; mire 
németül ismételvén ajánlásomat, egy ezüsthangocska 
viszonozó: „közönettel fogadom kegyed' szívességét.“ 
— Egy spanyol király, nevét elfelejtém, azt mondó, 
hogy lovaival szokot csak németül beszélni, mert a’ 
német nyelv olly durva és nehéz kiejtésű; — ő felsége 
nem hallotta Oliviától a' ,közönettel fogadom kegyed’ 
szívességét1 mondani, melly meggyőzte volna, hogy 
Olivia’ ajkain a’ tungusiai nyelv is isteni zenévé vál
tozik. —

A’ conversatio, melly az idő vizenyősségétől sem
mit sem kölcsönzött, mindinkább élénkebb és érde
kesebb lön, a' nélkül, hogy bál, színészet, egy új 
kalap, új divat vagy egy új városi szépség’ taglalat- 
ja szolgáltatott volua alkuimat arra, mint az úgy ne
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vezett finom társaságokban, az elme szív és gondolat
üres órák' ixionkerekén szokott leforogni/

A’ ,magyar király‘hoz elérve, mcllyet ez egyszer 
órányi távolságra kívántam lenni, olly nehezemre esett 
a’ leáuvtóli megválás, mint uémelly Írónak szinte le
hetetlen egy kerékmoudattól elválni, mellv nem tulaj
dona; de milly váratlanul jött, ’s milly nagy örömmel 
ragadám meg azon tőle nyert engedelmet, hogy szo
báiba fel kisérhessem. Mondjam-e, hogy azon boldog 
idő, mellyben nála voltam, ’s már sok kis titkok' meg
hittje levék, mellyeket olly szives 'szendességgel és 
bizodalommal közlött velem, mint több évű ismerősé
vel , csak rövid pereznek tetszett, oda vetve irigy sor
somtól mint kénytetett ajándékot, mellyet azonban az 
adó igen hamar megbánt és tőlem ismét visszavett.

Mindennap meglátogattam ’s mindennap nehezebben 
váltam el tőle, és erősebben nyomtam szívembe a' sze
relem édes keserű fulánkját. A’ tegnapi nap éltein’ 
legszebb napjaihoz tartozott. Vörösmarty' gyönyörű 
dalát németre fordítottam és zongora-kiséretre alkal
mazva hónom alatt vitém hozzá. Az ének neki volt 
ajánlva; kérésemre zongorához ült és varázs-szavával 
eléueklé azt. — Olaszhon' virágszellője fújt a’ szo
bán keresztül, narancs és czitromfák’ árnyai alatt nyu
godtam, hová nem hat a’ nap' hevítő sugara, szerelem
dalok kiutálják magokat a’ leveleken, illatos levegőt 
szívok mellembe, szelíd epedő lajithangok köszöntik a’ 
rózsahajnalt és a kinyíló bimbókat, és mint édes álom
képek lebegnek el lelkem előtt a’ múlt és jövő kéjek’ 
személyesített érzelmei. — Milly elragadtató és milly 
épen Oliviát érdeklő volt az utósó versszak, mellyet, 
mintha tudni akarná, hogy a’ költő őt gondolá, olly 
kimondhatta!) bájjal és kinyomással énekelt, 's melly- 
uck fordítását csak irnígy tudtam németül adni:

Hí ing’ Hoffnung! deinen Stern hei auf 
lm blauen Augenpaar•,
Und tauche Trauer! du hinab 
ln’s Meer vorn dunklen Haar.

Az énekesné elnémult ’s mellém ült a’ kerevetre, az 
éneket kezében tartván. Meleg dicséretre méltatá a' 
derék költőt és természetesen a’ compositore-f is , ki 
tehetsége szerint és három egész nap fáradott az ének" 
szerencsés elkészültén. A’ szoba' padozatjáról leíug- 
gö asztrállámpa rózsaszínű ernyőjével helyzetemet 
mindig kellemesbé és biztosabbá tévé. — Egy csók

ezen dalajakrol szász esztendőt tudna a’ tisztítótűzben 
édessé tenni — villant föl eszemben és elhatározóban 
közelb vonultam hozzá ; kezét lágyan megfogván és 
fejemet hónyakára téve; ezen szempillanaíbau ő is 
felém hajtá szép fejecskéjét, és rózsaujjával az ének
re mutatván susogó , félig elfajtott hangon rebegé: o 
ehe hello! Kéjmerülten tevém kezét mellemre és az 
első csókért kértem. 0 mosolygott, fejét gyengén visz- 
szahajtá, szemeit félig becsuká, és az első csók — 
elpattant ajakán ! — Engedjék meg olvasóim! hogy itt
egy hosszú szünjelet húzhassak------melly ugyan nem
azt, mit az iró nem gondol, gondoltassa az olvasóval, 
hanem mint édes visszaemlékezése lelkemnek pótolja 
ki a’ szavakkal nem adható gyönyör éldeletet!— Saj
nálom , ki még nem csókolt olaszleáuyt, mert nem le
het igaz fogalma a’ csókrul: nem tudja a’ vakon szü
letett, milly jótékony a’ világnak elömlése, mert soha 
sem látta; nem tudja a’ nem-iró, milly makacs sze
szélye ’s milly feszített kiváuatjai vannak a’ könyvke
reskedőnek , mert soha sem tapasztalta.

,Holnap, hat órakor!‘ monda Olivia, midőn elváltunk. 
,Minden pillanatnak ólomszárnyai lesznek, még ismét 
láthatlak,‘ viszonozám én, és elmentem. — Átkozott 
fülek! Oliviát többé nem láttam.

(Vége következik.)

KÜLÖNBÖZŐ ExMBERFAJAK MAROKKÓBAN.

A’ vásár Tetuanban valódi képtár gyanánt szolgál - 
hol a’ különböző népeket, mellyek Marokkot lakják, 
együtt vizsgálhatni; négy főnemzetet lehet megkülön
böztetni , ezek a’ Berberek vagy is Amazirghok, a’ 
Selluehok, Mórok , és Arabok.

Az Amazirghok (kik hibásan neveztetnek Berberek
nek, mivel ők e’ nevet nem is ösmerik, és ki sem tud
nák ejteni, minthogy nyelvükben a’ B betű hiáwylik)— 
hihetőleg az ország’ őslakosi, kik egész éjszaki Afri
kát a’ Niltől az atlanti tengerig ellepik. Közös neve
zetük Amazirghok, de Algírban Kabylok’, Tunisban 
Zuavok’, Tripoliban Ademok” sa ’ nagy sivatagon Tua- 
toknak hivatnak; az Atlas’ egész földére telepedtek,
's több ágra szakadnak, mellyek közül a' Gomero-ak‘ 
leghatalmasbak ’s leghívebbek. Az Arabok állítása sze
rint ezek az Amalekiták' ’s más Kananiták ivadékai,

*■
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kiket Josua Paíástíhából kihajtóit; de szócjtésök kössél 
sem áll a’ semitihez, és lbn Khaldun, történetírójuk, 
azon helyes észrevételt teszi, hogy Hámtól ’s nem Som
tól származnak.

Az Amazirghok csak annyiban ösmerik el a1 ma
rokkói Sultan főuraságát, a' mennyiben az nekik szük
ségesnek látszik az elkeriilhetlen élettárgyak’ meg
szerzésére; a’ legtöbb ágak függetlenek, ’s nem szen
vednek meg más hatalmat, mint saját Omzargh-okét 
vagy is a’ vénekét, — ezek örökös fejedelmek, kik 
tiszta származásukra nagyon büszkék. Ezeknek egyi
ke Amrgar Möscé, kevéssel ezelőtt hadi szelleme ál
tal lön híressé; mivel 181 Oben zenebonát támasztott? 
’s a1 háborút a‘ Sultan minden hadserege ellen több 
évig folytató.

Ezen népnek egyik fő ismertető jegye a' ritka sza
kái, bőrük nem igen fehér, van még is számos szőke 
hajú is. Buházatjok egy egyszerű ujatlan ing, sátorok 
alatt vagy kalyibákban is laknak, mellveket hegysé
geiknek hozzáférhetlen meredekségei szélén ásnak ki. 
A’ földinivelést nem igen űzik, de annál inkább a’ ba- 
rom-és méhtenyésztési. Mint ügyes úszók, ’s fárad- 
h at Ián futók a’ vadászatot szenvedélyesen kcdvellik, 
’s a’ legnagyobb áldozatokra hajlanak, csak hogy 
fegyvereiket ezüsttel ’s elefáncsonttal kiczifrázhássák. 
Termelőkre nézve alacsonyak , de izmosak és merény
lők, boszújükban cngesztclhetlenek, ’s vakbuzgón van
nak elkeseredve a’ keresztények ellen. Azonban nagy 
számú zsidóság lakik közöttük, mert úgy hiszik az 
Amazirghok, hogy sokan eldődeik közül, mielőtt az 
Arabok a‘ 7ik században elfoglalnák az országot, zsi
dók valónak, — ’s ez olly nézet, mellyet a’ középkor'’ 
arab és spanyol irói is erősítüek; egy granadai törté
netíró AbuMuhammed, ki a’ 14ik században a’ ma
rokkói királyok történeteit irá, világosan mondja, hogy 
az Amazirghok közt sok keresztény, zsidó cs tűzimá- 
dó van.

A’ Selluchok főleg az Atlas’ déli részét lakjak, fa
lukban ’s válásokban együtt élnek, inkább mesterség
re ’s folduiivelésre mint baromteuyésztésre adják ma
gokat, sőt az európai kereskedést is ellátják némelly 
becses árukkal. Háfzaik kőből ’s agyagból épitvék, te
tejük téglából vagy palakőből van, ’s a’ védelemre 
szükséges tornyok nem hiánylanak. A’ Selluchok ma
gokat úgy tekintik mint a’hon ősi lakóit, az Amazir-

ghbkát phflist’éteoknak tartják ’6 a’ zsidókkal sokkal 
keményebben bánnak. Szomszédaikról abban külön
böznek^ hogy testi alkotásuk valamivel gyöngébb, ’s 
hogy természetüknél fogva a’ művészet’ és mesterség
re hajlandók; ügyesbek ’s okosbak amazoknál, Honnef 
többen azon véleményen vaninák, hogy Portugallok 
maradékai, kik a’ közép-korban a’ földet elfoglalók de 
Amerika felfedezésével ismét elhagyók. Demnetnél, 
mclly egy egészen Sellúchoktól lakott város, latin 
felírásokkal borított templom á ll, mclly a’ Portugal- 
loknak tulajdonítatik: a’ monda szerintiéinek tombol
nak benne, ’s bizonyára e’ vélemény menté meg a 
végpusztulástól. Ámbár a’ (Selluchok az Amazirghok 
szomszédi, még is teljes cikülönzésben vannak tőlök, 
nem közlekednek velük, ’s egymás közötti házasság
nak nincs példája. Nyelvük’ tekintetében bizonyos hogy 
csak tolmács segélyével értik egymást, még az első 
életszükségek nevei is egészen különbözők; mindaz- 
által állitatik, hogy a’ két nyelv közös forrásból ered 
A’ (Selluchok olly kévésé ösmerik el a’ Sultáh föhatal- 
mát mint az Amazirghok, teljes függetlenségben élnek, 
’s a’ legcsekélyebb ürügy alatt is fegyvert ragadnak.

Ezen kél rokon ág a’ népesség nagyobb részét te
szi. — A’ Mórok eredetükre nézve asiai népek egy
velegének látszanak, — öle sokkal később jövének az 
Amazirghok földére, mindazáltal már sokkal a’ Görö
gök’ ’s Rómaiak’ történeti időszakuk előtt valónak ott. 
A’ Mórok legnagyobb része, kik most az Alias és ten
ger közötti földet lakják, a’ Spanyolhonbul clüzettek- 
től szakadt, ’s ez a’ városi népesség leggazdagabb ’s 
leghatalmasb osztálya; ők egyedül viselik a’ felsőbb 
tiszteket a’ kormányban ’s a’ hadban, ’s a’ keresztény 
népekkel közlekedésben állanak , mellyeket miudaz- 
által vadúl gyűlölnek. Nyelvük a’ nyugatarab, mi 
közé számos amazirgh és spanyol szó keveredett. — 
Többnyire karcsúak ’s jö növésüek, — meglett kor
ban nagyon híznak, mi rost és hanyag életük követke
zése; itt is mint éjszak-Afrika’ egyéb vidékein gyávák 
kislelküek, hódolók az erősebb iránt, ’s a’ gyöngéb
bel szemközt dölyfösök. — A’ népesség negyedik ré
szét a’ vándor-Arabok teszik, kik itt szinte mint Arab
honban, büszkék, vitézek, vendégszeretők és rablók; 
testi nagyságra és jártasságra nézve a’ Mórokat felül
múlják, ’s nem gyöngültek úgy el, mint ezek a’ kicsa
pongások által. Öltözetük fehér llaik, turbánt ritkán
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viselnek , hanem hajukat hosázu szalaggal kötik lc ; 
jobban szeretnek mezítláb járni mint faczipőben (hi- 
mes czipö). Azzal dicsekszenek, hogy a’ korán’ nyel
vét ők eredeti tisztaságában beszélik, — és semmi más 
nemzet nem tartá meg annyira ősi szokásait mint ők.

B Á J  É N E K.

Tövispályám főié 
Ki hoz nekem derűt?
Ki zeng dalt énnekem 
Fenségest, egyszerűt?

A’ lányka zeng, ’s oh kéj!
Minő érzelmeket!
Felkölti lelkemen 
Az égi képeket:

Oh mert lány kebel 
A’ dalnak isteni 
Lebegtén, olly igen 
Mélyen tud érzeni!

Puszták viráginak 
Küld harmatot az ég,
Vándornak ad reményt 
Az ismerős vidék.

Nekem könyű ömöl 
Szívem virágira,
Ég nem mosolyg reményt 
Pályám’ homályira.

Oh lányka! zengj tovább,
A* dal nekem rokon,
Bennem viszhangozik 
Érzékeny húrokon.

Felhozza pályámra 
A’, rég várt égi lényt, 
Megüdvöziteni 
E’ földi érzcméuyt. —

Í J h g Ya l j i  K mm..

ÉÁVÉKÉSZITÉSMÖD KELETEN.

Telawney ,,Egy fiatálább szülött’ kalandai“ czimü 
munkájában a’ kávékészités’ legjobb módját következő
leg irja-le, mellyel olvasóinknak kedveskedni kivá- 
iiUnk, ajánlván mágünkát, hogy minden szép gazd- 
asszony körűi, ki ez uj módot megpróbálni kívánja, 
örömmel fogunk izlősbírákkint megjelenni.

» ........................................................................ Én
követtem Kamillát, megtudandó, miképen készítetik a’ 
keleti kávé. Csak jó moslemnek készíthetnek jókávét ; 
inert, jninthogy semmi szeszes italokat nem szabad iu- 
niok, szájízök jobb ízlésű marad, ’s az éldelet e’ rész
ben fentebb fokra van emelve.

Láttam pedig következőket: lobogó faszéntüz ege 
egy kis főzőkemenczében. Először vön négy személyre 
négy marékkai az apró, sápadt mokkakávéból, melly- 
nek szemei kevéssel nagyobbak egy árpaszemnél. E’ 
kávészemek szorgalmasan voltak megválogatva és tisz
togatva. Kamilla egy kis vas serpenyőbe tévé ezeket, 
hol rendkívüli gyorsasággal és ügyességgel pergeltet- 
tettek miglen szülök valamennyire megsötétedék ’s az 
olajos nedv el nem gőzölge. A’ megégett szemek ki
szedettek, a’ többi egész forróságában egy nagy mo
zsárba tétetett, méllyben azokat egy másik nő azon
nal megtörte.

Miután ez megtörtént, Kamilla a’ kávét először egy 
durvább, uióbb pedig finomabb tcvcszőrszövetcn rostál
ta keresztül. E’ közben egy kávés csupor, mellyben 
épen négy findzsányi víz volt, felforraltatott. Ezt most 
elvevék a’ tüztől, egy findzsa vizet kimerítettek be
lőle ’s helyette három findzsányi kávéport öntöttek, 
mellyet Kamilla egy czimctfanyéllel kavargatott, miu
tán hüvelye és mutatója által tökéletes szálkátlansá- 
ga felöl meggyőzte magat. Miután a’ fazék újra tűzre 
tétetett, azon pillanatban, midőn a’ víz már ki akart 
fútni, elvette azt a’ tüztől; fenekét a’ kcmenczeszélhöz 
Ütötte, ’s ismét tűzre tévé. Ez Ötször hatszor ismélcl- 
tetett. Elfelejtém említeni; hogy egy igen kis darab 
szerecsendióvirágot adott hozzá , de nem annyit, hogy 
ízé észrevehető legyen; ’s hogy a’ káveCstipornak 
czínből kell lenni és fedő nélkül, mért különben a 
kávé nem csinálhat tiiágának vastag habot felületén, 
mi szükséges. Miután a’ csupor utó'szor elvetetett a 
tüztől, az előbb kimerített findzsavíz hozzá adaték. —
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Most a' csupor, a’ nélkül hogy felkavartatok volna, a’ 
szobába vitetett ’s azonnal findzsákra szüretek, hol 
egész habfelűletét megtartotta.

Az így elkészített kávé igen jó illattal tölté - el a’ 
szobát, ’s a’ szájízre nézve alig képzelhető valami kel
lemesebb. Elbeszélésem után ez idővesztegető és lé- 
lekfárasztó munkának látszik; de az öreg Kamillának 
csak két perezre volt szüksége minden személy szá
mára; úgy hogy azon időtül fogva, midőn a’ szobát 
elhagyta, visszatértéig nyolez percznél több nem telt
ei. Zela maga osztogatá a’ kávét vendégeinek . . . .  
................................. ... ’s a’ t.

Ez vala eddig a’ hölgyek' számára, kik most szí
vesek lesznek megengedni, hogy egy előttük nagy ré
szint kellemetlen éldelet felöl (a’ dohányozásról} is 
szóljunk egy pár szót — a’ férfiakhoz, ha kik ez él- 
deletben keletieskedni akarnának.

Az egyetlen egy megengedhető ital, melly által a’ 
szájíz’ finom ízlése azon derék és megbecsülhetlen nö
vénylevelek’ füstének szopogatása közben fentartható 
mellynek Schirasban a’ perzsiai tengeröböl nyugati ré
szének egyik oldalán terem, (melly hely, mint állítják 
Ádám’ paradicsoma volt, ’s ezt igen hiszem}, — ebből 
áll, ha az ember annak fölséges illata teljes éldele- 
tében akar kéjelegni, vagy az imént leirtammód sze
rint készített kávét, vagy vízbe facsart fris gyümölcsök 
nedvét, vagy e’ tiszta elemet egyedül, vagy tonkint,
vagy souchong-tlieát emésztgetni...............................
Finom dohányozok mahomedánusi irtózással bírnak min
den forrott italok iránt, mivel ezek az ízlés’ érzékét 
ej tompítják, ’s a’ jó éldeietet megrontják.....................

SANTKRIT - COLLEGIUM.

BKXARKSBAX.

Azon nagy vállalatok közt, mellyek állal Wellesley 
lord mint indiai főparancsnok magának halhatlan nevet 
szerzett, méltán helyet foglal a’ felsőbb iskolák’ ala
pítása , mellyekben kelet’ tudós nyelvei és tudományai 
tanitattak. A’ braminok' tanitásmódja szerint a’ sanskrit 
graramatica tanulása 13 évig tartott; az őket követő 
Vedák alatt szintannyi idő kivántatott; ennek következ
ménye természetesen az lön, hogy a’ tanítványok el
végzett cursus után korosabbak valának, hogy sem

mással törődtek volna, mint tudományukat, mellyet olly 
fáradságosan szereztek, megint a’ maguk részérül is 
tovább tanítani. A’ szentfény, mellyel őket a’ nép hie
delme környezé elég vala dicsvágyukat betölteni. Wel
lesley lord jól átlátta, hogy sikereden leendue ezen 
megszokottság által begyökerezett állapotnak homlok- 
egyenest útját szegni; szándékát tehát úgy irányzá, 
hogy a’ kormány által fölállítandó indiai főiskolákban 
a’ tanulás módját úgy rövidíthesse meg, hogy a’ tanulók 
még ifiú korukban végezzék el iskolájukat, ’s igy ide
jük és lelki erejük maradhasson őseik bölcseségével 
az európai tudományokat is egyesíteni, mire őket or
szágos tisztségekrei emeléssel vélte ösztönözhetni. De 
ezen terv csak részletesen sikerült, minthogy Welles
ley csak kevés Európait talált, kik az ö szellemében 
működni tudtak, ’s utódainak rövidlátó politicája a’ 
kezdett munkának szép fejlését mindinkább újra és újra 
korlátold, azonban még is sok tétetett ’s az angol kor
mánynak dicsőségére válik, hogy a' sanskrit-collegiu- 
mot a’ braminok’ féltékénysége ellen, melly minden 
idegennek az ő szent literáturájába ’s nevelésmódjába 
beelegyedését kancsal szemekkel nézi, kivihette. íme 
rövid vázlata ezen érdekes intézetnek Saquemont uta
zásának legujjabb füzetébül.

„Thoresby kapitány — mond a’ kévéssé felületes 
franczia — Benaresbeu egyetlen egy, ki leginkább 
foglalatoskodik a’ keleti literaturával, ’s igy a' legal- 
kalmasb vezető a' szent város ismeretére. Valamennyi 
főosztálybeli Hindut ismer, ’s minden csak valameny- 
nyire is tudományos Muhammedanust, úgy, hogy Ben- 
nares utczáiban egészen otthon érezheti magát. Beve
zetett a’ sanskrit-collegiumba, mellynek ö az igazga
tója. A’ ház régi stílben, tömeges, szabályozott terv 
nélkül, de rendeltetéséhez czélirányosan van építve. 
— Ablakai tömeges erkélyekre nyílnak , mellyek 
a'keskeny udvaron együvé olvadnak; a’ szobák ala
csonyak, ajtók és ablakok keskenyek, a’ lépcsők fe
lette meredekek.Egy-egy osztályban 5 —10 tanítvány 
van, kik körben ülnek tanitójok körül; ez is mint ta
nítványai bokáin ü l, csak azon különséggel, hogy az 
ő lábai alá szőnyeg van terítve. Általában véve a’ ta
nítványok 34 — 25 évesek, egyik sem kevesebb lőnél 
tanítók és tanítványok mint főuembeliek, ’s alig látni 
egy kettőt a’ kschatriák vagy nadschputok osztályából 
ennyi braminok között. — A’ tanítás nem kezdők szá
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mára vitetik, 's csak oily ifiuk vétetnek föl, kik már 
némi előkészületekkel bírnak; a' tanulás ideje 6 — 10 
év. Van az intézetnek szép könyvtára és jeles kéz- 
iratgyüjteinénye. A’ tanítás jobbára valamelly könyv
nek leforditásábul á ll, mellyet mindegyik tanítvány 
kezében tart; a’ tanító betéve tudja ezt, elmond belőle 
valamally verset, és azt tanítványaival ismételteti szét- 
bonczolja grammatiéailag ’s lefordítja. A’ tanítványok ál
talában felette figyelmesek ’s előlépéseiket nem annyi
ra szorgalmuknak, mint jó felfogó tehetségüknek tulajdo
níthatni. Kik csak kévéssé haladnak elő, elbocsátatnak.

A' főbb osztályokban a’ tanító már Sanskrit nyelven 
beszél tanítványaival, ’s a' tanítás philosophiai vita
tássá lesz. Ezen osztályok tanitóji a’ leghíresebb Pan- 
ditok Indiában, ’s a' legbölcsebb közöttük egy 80 éves 
aggastyán több költői és istentudományos munkák szer
zője. Azt mondják rendkívüli szónoki tehetséggel bir, 
de leginkább nevezetes emlékezőtehetségéiül, mint ki 
több mint száz kötetet betéve tud, "s 30 év óta soha 
sem hoz magával könyvet az iskolába. Minden év1 vé
gével jutalmak osztatnak k i, a’ nyilvános vizsgálat 
után, mellyben tanítok és tanítványok philosophiai kér
dések felett vitatkoznak Sanskrit nyelven.

Az egész collegiumban 2C0 tanuló van, ’s kiadása
80,000 frankra megy évenkint. Az öreg 80 éves bra- 
min legtöbb fizetést kap, hónaponkint 200 frankot. — 
Azonban mind tanítók, mind tanítványok tanulmányai
kat szent foglalatosságnak tekintvén inkább, nem so
kat törődnek földi jók után. Dicsvágyuk kielégítve van, 
ha a’ Pandit névre szert tehetnek.“

O X F O R D

vala, s a legtöbb nagy eseményeknek alá volt vetve 
mellyek a’ nemzetet érék. Edvart országlása alatt a' 
Dánok Oxfordot kirablák’s leégeték, ’s nem sokára, 
alig hogy az épületek helyre állottak, Harefort Harold 
a’ legéktelenebb kegyetlenségekkel álla boszút a’ la
kosokon, némi kevés embere veszteségéért, kik egy 
viadalban megölettek. Ez okozá számos tanulók' 
távozását; a’ tudományosság hanyatlók, ’s az egyetem 
csaknem egészen megszűnt. Vilmos, a’ hóditó, Oxford' 
legnagyobb részét d'Ocly Robert nevű Normannak 
adá át, ki is egy kastélyt épite (1 0 7 1 )’s az ő hatalmas 
védése alatt a’ tudományosság újjolag kezde virágozni.

János király alatt már 3000 tanuló vala Oxfordban. 
3ik Henrik uralkodása idejében a’ pápa az intézetet 
’,egyetemi“ czimmel ajándékozó meg, mellyel akkor 
még csak Páris , Bologna és Salamanca bírtak. Ezen 
egyetem híre azon időszakban olly nagy volt, hogy a 
tanulók száma 30,000re fölmene, kik mindazáltal olly 
durván viselők magukat, hogy a’ pápa mindnyájokat 
kitiltó az egyházból ( excommunicálta) Jelenleg a' 
tanulók’ összesége 3000ret ritkán halad meg.

Oxfordban van húsz kollégium azonkívül öt csarnok, 
’s még tizenhárom nyilvános hallóterem. Mind ezen in
tézetek gazdag jövedelmekkel és fényes könyvtá
rokkal bírnak , vannak még külön kápolnáik, templom
aik, és kelteik. Az egyetemhez továbbá tartoznak 
még : egy nyilvános iskola; a bodleya-i könyvtár, az 
európai legnagyobbaknak egyike, minthogy 30.000 
kéziratot, és SOO.OOOnél több nyomott könyvet foglal 
magában; Radcliffe’ könyvtára, igen csinos épület 
kúpfödéllel; Sheldon’ színháza ; a’ Muzeum ; az egye
temi könyvnyomó intézet, templom alakú épület; csil
lagásztorony s fúvészkert.

Oxford, Angolhonban Oxfordshire’ főhelye, a Tem- 
ze mellet termékeny vidéken fekszik, 58 angol mér- 
földnyire Londontól éjszak-nyugatra, s leginkább az 
ottani egyetemről híres. Ez egyetem sokáig az európai 
tudományosság’ föszékének tartaték, ’s egyébiránt is 
biszonyosan a’ legrégiebbeknek egyike , mert hír sze
rint Oxford már Alfréd király idejében is egy tudós-is
kolával bírt.

Alfred 886ban Oxfordra jött, ’s az „egyetemi anya- 
jskolát“ alapító, mi által az intézet megnyerő a’ király 
pártfogását. Ezen nevezetes város sorsa igen változó

EGYVELEG.

B o u l o g n e - sur-Mer városkában jelenleg mintegy
5,000 angol lakik; évenkint legalább 16,000 font ster
linget költenek. Ezen kívül fürdés idejekor hetenkint, 
általában véve, 700 angol, nagyobb részint előkelő 
és gazdag, látogatja meg. A' jóllét a városban a leg- 
ujjabb időben ez által felette lábrakapott; de de de 
a' szakácsmesterség felette megrouíaték.
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HÍR- '$ IH VATL II*.

PESTI HÍREK.
t.) Hangversenyei-. — Vasárnap Február 19kén a’ nem

zeti casinoban a’ tavaszszaki második muzsika tartatok. 
Mozárt nagy Quintetje (A  dur) clarinetra , hegedűre, 
két alto violára és violoncellora, élénk érdekkel kötélé 
a’ hallgatókat, kik azonban csak csekély számmal jelentek 
meg, mivel az nap szinte 4 órakor a’ budapesti hangászati 
egyesület is adott hangversenyt. Ezé* Quintet Mozart azon 
művei közé tartozik, mellyekben inkább a’ lágyan érező 
olvadékony l élek és ábrándos komolyság tűnnek elő, mint 
a’ lángész szikrái; az egész művön a’ csendesb gyöngéd
ség’ szelleme terjed el, de épen ez azon varázshatás, melly 
az érző kebelt olly kellemesen meglepi. —•

2. ) A’ hangászati egyesület a’ városi nagy tánczterem- 
ben ezeket adáeló; Haydn nagy symphoniája (B dur).— 
Cantata Urbanitól- — Concert ZQftgQírira Winkhlertől — 
Salieri nagy karéneke: A’ hangák,’ hatalma. Az előadás 
sikerült. A’ terem tömve, ’s a’ méltánylás elég élénk volt.

3. ) Kedden a’ f. hó 2l-kén Yieuxtemps Henrik második 
hangversenyét adá. — Előadattak: 1) Mozart „Varázs- 
S!'p“ büli ouverturája. 2) Duetto Rossini „SemiramíV* dal
játékából — énekele'k Mink asszony ’s Oberhoffer nr. 3.) 
Polonaise, zongorára és hegedűre Chopintől, játszók Breu
er asszony ’s a’ versenyadó. 4.) Szavalás ,,A ’ dalnok’ át
ka44, Chland költeménye; Kalis-Padjera asszonytól. 5.) 
Változatok Beriot-tól, berekesztésül a’ versenyzőtől elő
adva.— A’ segédtagok ma is mindnyájan tehetségűk sze
rint kisérék a’ remeklőt, ’s jgy sem az éldelet sem a’ 
méltánylás gyöngébb nem vala a’ múltkorinál.

4 ) Gőzhajóink ketteje már kiállott a’ kikötőbe ; az egyik 
mint valamelly kalitkában volt madár, mintha kétkednék, 
váljon o i l mozgékonyok e még szárnyai, mint előbb vol
tak , kiindult helyéből febr. 22-én délben, számos részt
vevők és nézők társaságában, ’s egy kis próba sétát tön 
a’ két város között.

5 .)  A’ két várost összekapcsoló hid összerakásával szor
galmasan ’s folytonosan foglalatoskodnak, ’s minthogy az 
idei jég a’ karfákat sérületlen hagyó, a’ híd berakása an
nál szaporábban menend; leg jobban örvend ennek tisz
tes ősz matróna, Buda ő asszonysága; mert egyszer va- 
lahára ismét kebelére szorithatja imádott sans fazonját,

az ifiú, élénk, ’s lelkes Pestit.1 a’ ki, részéről, szinte 
alig várja, hogy tisztes kedvesének — kézcsókohísára in
dulhasson, ő tudja miért. Ah, ezek a’ liatal szeretők, csak 
a’ kézcsóknál maradnak !

KÜLHIREK.
1.) A’ „Beobachter“ február’ 12-dikéról írja, hogy az 

nap Párisban, Dr. Börne, hosszas, a’ grippe által még 
inkább súlyosbított betegségben meghalt.

2 ) A’ szabadabb és korlátlanabb kereskedés mennyire 
nem növeszti az áruk kelendőségét a’ Times a’ theat hozza 
fel például:

!835dik év 7 első hónapjában Angolországba 21,011,000 
font str. becsű thea vitetett he; és 1836-dik év ugyan azon 
hét hónapjában, midőn a’ chinai kereskedői egyedámság 
megszűnt, 30,050,000 font str-re rúgott fel. A’ vámokbóli 
jövedelmek is jóval szaporiták 'az ország pénztárát.

3.) 1835-ben 913,500,000 font czukor hozatott be Eu
rópába, és ebből Hamburgra 79 Vz millió font Am
sterdamra 70,100,000, Marseiliera 55,300,000, Antverpre 
41,800,000, Triest re 56,800,000, Angolországra 440,440,000 
font jutott. — Ugyan azon évben a’ k á v é  behozatal 
210,600,000 fontra ment fel ’s ebből Hamburgra 41 millió, 
Amsterdamra 36 millió, Antverpre 22 millió,  Havrera 
15 Va millió, Bordeauxia 4,100,000, Marseilera 9 
millió, Triestre 19,900,000 és Angolországra 28 millió 
jutott.

F igyelm eztetés.
Mai számunkkal küldjük, tisztelt uj előfizető Párt

fogóinknak , a’ kedveskedésül ige'rt 6 árezképet nem
zeti-képtárunkból. Kik akármelly tévedésből ez alka
rnál meg nem kapnák, méltoztassanak bérmentett le
veleikkel minél előbb tudósitni.

Megjegyezzük itt egyszer’smind, hogy nem ismert 
kéztől bér mentetten levelet, teljeséggel el nem fo
gadunk.

£3?* Rajzolatainkat képekkel együtt, még folyvást megszerezhetni.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .

MOMATfK LAMlBKRiV BETŰIVEL
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A’ SZÉP FÜLEK.

{Végi.)

Ez a’ holnap ma volt, mellyhen a’ kéjek legfensőbb 
lépcsejéről lezuhantam a’ mindennapi élet’ durva gö
röngyein. A’ meztelen valóság levonja gúnyarezáról 
a" fátyolt, szívemmel rút játék űzetett ’s ezen ma, ezen 
olly keveset jelentő két puszta betű , érezhetőkkel áll 
kivésve ez ideig utósó szerelmem’ sírhantján, a’ világ
nak, kinek egy szegény humoristáról tudomása van, 
hirdető, milly mulékouy vagy inkább milly ingatag az 
énekesné’ szerelme, melly egy elhibázott quint-fogá- 
soii épül.

Sok ember épen azt szereti tenni, mihez nem ért ’s 
miről igen kevés fogalma van; ezt mi irói világunkban 
magyartáneznak szoktuk elnevezni, mert leginkább köz
tünk divatozik és közönségesb nyavalyává lön, mint 
a' náthahurut. Merész állítás, de nem oknélkűli. A’ 
náthahurutot bizonyos gyógyszerek és rendtartások 
mellett el lehet hárítani; de nem úgy a’ magyarlázt, 
melly egyiránt szállja meg a’ könyveit szíjjal körül
tekerő iskolagyermeket, és a’ tudákosság’ főpolezát 
túlhaladni vélő coriphaeusokat. A’ dagadó költőér és 
a’ tudósér ritkán járnak egymással, mert mindeniknek 
külön arányzott folyása van; de ha mindketten kitör
nek a’ gereben és összekeverednek , akkor sajnálko
zásra méltók azon viruló földek, mcllyeket elöntenek; 
’s hol iszapgödörré változtatják a’ termékeny lapá
lyokat! —

Némellyik született lyricusnak tartja magát, mivel 
éretlen álmai’ ideálja, a’ terjedelmes szappanos Hed- 
wiga, minden szappanos képzelő erőt felül mulóknak 
vallá rímes turbékolásait; némellyik erősen hiszi, hogy 
fő hivattatása a’ meseköltés, miután bizonyos szertar
tás által juh-pásztorráruházta/tott; némellyik félre csa
pott kalappal lépdel föl és alá Melpomene’ cothumu-
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nusában, mert szomorú darabja alatt, mire a' német 
Trauer stuck igen jól illik, senki sem aludt el, ha
nem inkább elment; némellyik fülét igen csiklandoz- 
tatja a’ tudós név. ’s a’ t.El nem végezném, ha, hogy a t 
levelet megtöltsem, ide akarnám ezen láznak kórjelci 
tálalni az olvasó elébe, ki utójára kedvetlenül, mint 
Inving’ elbeszéléseinél, kérdezhetné, mit akart ezen 
unalmas ember annyi szóval ? — Illő, ha másokat vá
doltam gyöngeségökért , hogy magamnak is tartsak 
feddő beszédet; £a’ leczkét itt nem szeretem használ
ni, mert nagyon tudós szaga van,) ki, nem tudom milly 
rósz daemon’ sugallásábol, vagy a’ közönséges láz’ 
ráragadásából-e, hangszerzőnek szegődtem, miután 
ugyan több hangbirálatot Írtam már, de sokkal keve
sebbé , mint némelly fogalmazó a fogalmazaíoí, ér
tettem az ellenponíi tanítást. —

Első csók után az ember egész nap nem tud 
másról gondolni, mint ezen első csókról, mellyhez ha
marjában annyi édességek, vágyak, gondolatok és ter
vek csatolják magokat, hogy a’ boldog szerelmes, azo
kat feltámadni és nőni látván lelkében, nem tud, de 
nem is akar egyéb érzelemnek helyt engedni, és fe
szesen fclhaugolja örömlantjának húrjait, nem tartván 
attól hogy lepattanjanak. — Illy helyzetben valék én 
ma: főgondom Oliviát és az első csókot illeté, melly- 
nél természetesen el kelle mulasztanom napi dolgai
mat ; Ehlandot olvastam, a’ nélkül hogy négy lap’ el
olvasása után tudtam volna mit olvasok; szobámat, mint 
fogadott földmérő a’ tagosztályos szántóföldeket, ki
mértem ; szüntelen semmivel bíbelődtem; elfordított fe
leleteket adtam , szóval úgy viseltem magamat, miut 
nyakig szerelmes viselheti magát, ki azonfelül iro is, 
tehát ingerelhetőbb idegalkatu, és életében csak har
madszor lön illy szerelmes.

Korábban, mint Olivia várhatott, siettem hozzá. — 
A* előszobába érvén zongora hangokat halluttam,

f l 6 )
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mellyekben mindjárt énekem’ kíséretéhez tartozókra
ismertem; mély hízelgés volt ez reám nézve ’s már 
belépni akartam halkan és csöndesen, ’s a' kellemes 
játszónét — oh ezt olly szépen gondolám mar ki ma
gamban — csókommal ébreszteni föl engem’ tárgyazó 
hang - andalgásiból: midőn ezen szempillanatban a’ 
zongora elnémult és hangos’ nevetést hallottam. Fel
sőbb erő által lelánczolva, nem mozdulhattam helyem
ből , és mint a’ közben a’ szegény bűnös, kinek halál- 
itéletét olvassák, állottam elég közel az ajtóhoz, hogy 
minden szót, melly fejemre volt mondva, világosan 
megértenék.

,Nem de szív-és fülrepesztő ének, — monda Olivia 
egészen Bellini’ szellemében ?*

,Mint a’ versek Petrarkáéban; nevete egy ismeret
len leányszózat.—Rimes próza dudahang — kísérettel.* 

,Es halld csak — monda ismét Olivia — az alap
hang C dur, még is az ének A mollban végződik: nem 
uj iskola-e? Es ezen ellenkező quintfogás, ezen szűn
ni nem akaró Fermate , mellynél olly tüdőre volna 
szükségem mint a’ hamburgi éj őrnek, ki mindig egy 
egész negyedig, a’nélkül hogy lélekzetet venne, ki
abáló le ablakom előtt biszonyos óráit.*

,Szíves tanácsom az, hogy minél elébb adj ki a’ sze~ 
compositor-én, ha füleidet szereted. Honunkban minden 
narancsfa alatt jobb dalszerző heverész; ’s azonfelűj 
is igen szerencsés vagy, ha illy üres zsebü szerelem
től , miilyen többnyire a’ magyar költőké szokott leniig 
megmenekedhetel.*

,Ez nem olly hamar történhetik meg, — válaszola 
Olivia, — darab ideig még hálómban hagyom vergőd
ni mint egy sentimentális potykát, mert ezen irónéppel 
szerfelett vigyázva kell bánni, kivált egy énekesnőnek, 
ha epébe mártott tollhegyüket kikerülni akarja.*

,Az való, hogy az olasznőt el nem tagadhatod, ki 
még szerelmetességeiben is számoló I — Hanem kér
lek , énekeld csak el még egyszer az utósó versszakot 
azon hibás quintfogással.*

Es Olivia hangosan nevetve ismét oda űl a’ zongorá
hoz ; én helyemről nem tudtam mozdulni. Istenem, milly 
ének volt ez a’ tegnapihoz képest, milly elfintorított 
és elrútított. Nem, ezen megszégyenítést nem érdem
lettem három napi fáradságomért, ha azon ördöngös 
quint-et el is hibáztam; nem érdemlettem meg olly le
ánytól, kinek csak ezelőtt egy negyeddel is mindenemet

föláldoztam volna. — így állott a’ már elhunyt Bör
ne Németország’széleiu, elismerve, kigűuyolva, szám
űzetve. —

,Azt meg kell vallani ,* — szólala fel azon ismeret
len leány, miután Olivia még néhányszor eléneklé a' 
tactust, mellyben azon elhibázott quint fordul elő —
,hogy imádódnak nincs igen finom hallása, ha én len
nék azon szerencsés, kinek hódolatait teendené, ezeket 
inkább verseiben, mint hangszerzésében kívánnám, mert 
a’ rósz vers legfölebb álmot hoz, de a’ rósz hanga 
még az álmot is elragadja tőlünk.*

,Nem sokára eljöveud, mond Olivia; nevesd ki ma
gad’ most jó előre, hogy azután később komolyabb ar- 
ezot mutathass, ha hiúságának hízelgve elénekleia 
neki a’ dalt, mire olly örömtül sugárzó arezot csinál, 
mint valaha maestro Bellini, midőn első daljátékát igaz
gató.*

,Engdelrpeskedni fogok — lön a’ válasz, — ’s míg 
te a’ zongoránál énekelsz ’s ő hátad mögött sugárzó 
arezot csinál, én addig kényelmesen szemüvcgelem 
füleit, valljon nem találuék-e némi hasonlítást közöttök 
’s azon igen türelmes állatoké között, mellyek’ hátán a’ 
nápolyi virányokat olly sokszor beutaztuk.* —

Ez adá szerelmemnek az utósó haláldöfést. Esze
men kivűl rohantam ki az ajtón, ’s bizonyossá tehetem 
az olvasót, hogy e’ szempillanat óta szintúgy nőni ér
zem és hosszúkká lenni füleimet, mi egyszer’smiud 
azon igazságos félelemmel lepi el egész valómat, 
hogy ellenkező sorsom tán humoristábóli criticussá akar 
tenni,mitől a’ jó isten, azonban mint egy olaszéue- 
kesné’ szerelmétől, mentsen meg minden becsületes 
embert I —

F k a n k h n b u r g  A d o l f

A’ VILÁG’ VALLÁSA S HITEI.

E U R O  P A .

Nem lesz érdektelen olvasónéinknak, a’ világ min
den részében uralkodó vallást és különböző hitágaza- 
takat tudni: — először is Európáról szólunk.

Europa e’nevezetesebb nagy részekre oszlik: Scan- 
dináviára, melly Dániát, Norvégiát, Svécziát foglalja 
magába; Orosz-, Franczia-, Németországra, hová 
némileg tartozik: Belgium, Helveczia, Lengyel-,
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Spanyolhon, Portugallia, Olaszhon, Török, Görög- 
kis Tafárország ’s a’ Dunamelléki tartományok; to
vábbá az európai nagy szigetek, mellyek közt legne
vezetesebb Nagy-Britannia. Ezekben következőleg 
oszlik szét a’ vallás és hitágazatok.

Svéczia. Lakosi lutheránusok. A’ keresztény val
lást itt 829ben Ansgarus corvey barát terjesztette, ki 
azután brémai Érsek lön. Luther’ tudományát Vasa 
Gusztáv király állitá lábra. — 1741től fogva a’ ten- 
germelléki varasokban reformátusoknak is szabad tar
tózkodtok. Lieflandban vannak római katholikusok; 
Laponiáuak nagy részét még pogáuyok lakják, kik a’ 
napot, tüzet és kígyót imádják.

Dánia és Norvégia. Lakosi lutheránusok; nover- 
giai Finnmarkban még sok pogány van; éjszaki részei
nek pedig sok helyén, a’ keresztény hitüeket a’ po- 
gáuyoktól alig különböztethetni-meg. — Dániának 
Norstrand szigetében, úgy Koppenhágában , Frideri- 
czia- ’s Fridrich - Stadtban is a’ keresztény katholika 
hitvallást szabadon gyakorolják. A’ Dánok, legtöbbet 
tartottak-meg a’ római katholikusok’ szertartásaikból. 
A’ keresztény vallást a’ Dánoknak, a’ IX. században) 
Ebbo, rheimsi püspök prédikálta legelőször,

Oroszország. Lakosi görög hitüek. Az oroszok a’ 
boldogságos Szűznek és a’ szenteknek igen buzgó tisz
telői; ki hetedik évét nem haladá meg, annak az ur 
vacsorája csak egy szín alatt adatik. Prédikatziók ná- 
lok igen ritkán tartatnak, hanem helyettük a’ szent 
írásból valamelly szakasz olvastatik Basilius Liturgiái- 
jával ’s Chrysostomus’ Horniliájwal. A’ keresztény hi
tet itt a’ görögök terjesztők, kiket a’ X. században ide 
a’ konstántinápoli patriárcha külde.

Francziaország. A’ keresztény katholika hitval
lást tartja, és pedig a’ legújabb időben a’ francziák igen 
vallásosak kezdenek lenni. A’ reformátusok ’s egyéb 
hitüeknek Francziaországban számuk csekély.

Némethon. Törvény szerint a’ katholika hitvallást, 
a’ lutherana vagy augsburgi confessiot ’s reformata hi
tet tartja. Itt a’ keresztény hitvallást legelőször sz. Ta
más apóstól terjesztő. A’ reformatio kezdődött 1517. 
Luther által, mellyből támadott nagy zűrzavar és bel
ső háború 1552ig a’ passaui békeségig tartott. 1555. 
végeztetett, hogy a’ vallásért senki ne háborgattas- 
sék ; végre 1684ben ismét megerősítetek a’ protes
táns hit, a’ westphali békeségben.

Magyarország. Lakosi római katholikusok, görög 
egyesültek és nem egyesültek, reformátusok és luthe
ránusok. Erdélyben ezeken kívül vannak Socinianu- 
sok, vagy úgy nevezett unitáriusok: kik a’ Jézus 
Krisztus ’s a’ sz. Lélek’ istenségét tagadják. Ezek 
Laelius Socinusnak tanitványi, ki Olaszországból meg
szökött ’s Lengyelhonban kezdő tudományát nyilván 
terjeszteni. E’ tudomány Erdélybe Blandrata által ter- 
jedt-el, kit János ’Sigmond fejedelem Lengyelhonból 
hivott-meg udvari orvosának; ki a’ fejedelem’ udvará
rában felekszetét terjesztve, a’ fejedelem őket azon 
szabadságokkal ajándékozá-meg, mellyekkel a' ka- 
thoiikusok és protestánsok bírnak, ’s mellyekkel mind- 
ezideig élnek.

Hollandia. Egy országban sincs olly sok hitfcleke- 
zet mint Hollandiában, hol a’ kereskedés kedvéért min
den hitfelekezetüeket megszenvednek; uralkodó hit a' 
protestáns ’s Belgiumnak azon részében, melly Hol
landiához tartozott, vannak protestánsok is, noha Bel
gium’ többi része a’ római katholika hitvallást tartja.

Cseh és Morvahónban uralkodó hitvallás a’ katho
lika, vannak e’ két honban reformátusok és lutheránu
sok is.

Lengyelhon. A’ lengyelek jobbadán katholiku
sok, de ezek’ szabadságaival élnek az ó-hitüek, lu
theránusok, reformátusok és zsidók is. — Lengyelhon
ban, a’ keresztény hitvallás 963ban , Livoniában 
1200ban, Lithvániában pedig 1386ban kezdődött1

Poroszország. Uralkodó hite: lutherana ’s refor
mata, megszerezvedteínek a’ katholikusok is.

Spanyolhon. A’ spanyolok mind katholikusok, ’s , 
ezért országuk is katholika országnak hivatik. Régi 
hagyomány, hogy Spanyolhonban a’ keresztény hit
vallást sz. Jakab apostol terjesztő, Krisztus halála 
után négy évvel.

Porfugallia. Lakosi katholikusok.
Olaszország. A’ római katholika hitvallást követi 

’s az egész keresztény anyaszentegyháznak közép
pontja. Romában a’ zsidóknak szabad hitgyakorlat en
gedtetik, megtéritésökre azonban hetenkint egy pré- 
dikátzio tartatik, mellyen minden zsidó családból egy 
személynek jelen kell lenni. Olaszországba a' keresz
tény hitvallást sz. Péter apóstól vivő, Claudius császár 
uralkodása’ elején. Olaszhon’ Piemont (Pedemontium) 
tartományában, a’ sardiniai király birodalma alatt, sok

*
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református lakik, kik a’ Valdensesek’ maradéki. (Ne
vüket vevék, vagy a1 német Wald szókul hogy er
dőkben laktak, vagy valdesi olasz szóbul, melly völ
gyekben lakó embereket tesz, vagy végre T aldus Pé
tertől , egy lioni kalmártól, ki némellyek szerint a 
Vlldik, mások a’ Xldik, ismét mások szerint pedig a’ 
Xlldik században 1170dik táján, hitszakadást csinált, 
mellyet a1 Valdensesek követtek ’s melly a’ reformátu
sokéhoz hasonlít.)

Helvetia. Lakosi katholikusok és reformátusok.
Görögország. Lakosi ó-hitüek, vagy Mahummed 

követői.
Kis-Tatárhon, vagy: Crimea. Lakosi nagy részint 

Mahummed' követői; lakják katholikusok, görögök és 
örmények is.

A' Duna melléki tartományok. Lakják kereszté
nyek , zsidók, maliummedánok. A’ keresztények nagy 
részint görögök, vagy római katholikusok, lutheranus- 
és reformátusok.

Scotzia. Hite reformata, a’ presbyteriumi igazgatás 
szerint. A’ keresztény hitvallást itt legelőször azon 
keresztények terjeszték, kik Diocletian császár’ üldö
zései elől Nagy-Britanniának ez éjszaki részébe fu
tottak.

Angolhon és Irland. Ennek lakosi katholikusok, 
amazéi reformátusok ; az angolok a’ katholika anya- 
szentegyház liturgiájából és ceremóniáiból sokat meg
tartottak; eklézsiáikat érsekek és püspökök igazgat
ják. Vannak az angolok közt : Presbyterianusok, 
máskép Puritanusok vagy Non-Conformisták. (Kik
nél t. i. az eklézsiái igazgatás, világi előljárok ’s eklé
zsiái személyek közt meg van osztva.) Ezektől szár
maztak az Indepedensek: vannak ezeken kivül Ana
baptisták és Quakerek.

Islandia. Lakosi’ hite lutherana.
Azoria szigetek, Majorca, Minorca, Yvica, Cor

sica, Sardinia, Sicilia. Mindezekben uralkodó hitval-- 
!ás a’ római katholika.

Malta. Lakosi római katholikusok.
Candia és Cyprus. Lakosi mahummedánok és gö

rögök

(KövtthetiK- Asia.'}

SZÁJASI UH.

TOLLRAJ Z AZ É L E TUT AK.

Szájasi ur egyike azon szerencsés embereknek, kit 
egy egész sereg képviselőjének tekinthetni; mert nagy 
sereg hasonlít Szájasi úrhoz még pedig nem kevésbé 
mint egyik tenyér a’ másikhoz. Ő neme a’ fajnak, és 
faja a’ nemnek: ’S igy a’ ki Szájasi urat le írná, az 
az egész nemet fogná leírni; ki pedig a’ nem’ leirásá- 
hoz fogna, az bizonnyára Szájasi urat festené le. El- 
kerülhetlen ember! mindenütt felbukkan mint az örö
kös zsidó ’s mindenütt ugyanazon alakban mint a' né
majátékok' harlekinje.

De Szájasi ur talán nem néma? mentsen isten! a' 
némaság neki legnagyobb ellensége; a' beszéd, a’ 
szüntelen beszéd ez viz az ő malmára. Szájasi ur egy 
testes ige, tetőtül talpig szó, ’s talpától tetőig beszéd, 
egy szüntelen ketyegő malom, melly csak akkor áll el 
midőn alszik; de tulajdonkép akkor is csak látszatik 
elállni; mert álmában is szüntelen beszél, ’s ha vala
hogy véletlenül meg találna halni: a’ guta ütné meg 
boszúságában, hogy már nem beszélhet. Ez legna
gyobb csapás volna szegény Szájasira.

Midőn Szájasi ur született egy mesét mondott el 
anyjának, mielőtt emlőjét elfogadta, ’s keresztmámi- 
ját pedig, midőn ez a’ keresztelő papra várni kéntele- 
nitteték a’ londoni legujjabb ministerválasztással mu
lattatta, ’s azóta szája be nem állott; az abezét tanul
ván az iskolában, kedvencz betűi valának az á h k o ő 
u ű betűk, mert ezek kimondásában száját jól feltát- 
hatta; ellenben felette boszonkodott a, b, f, m, p, y, 
betűkre, mert ezeknél mindig össze kellett szoritaui 
ajkait.

Szájasi soha életében nem gondolkodott, ’s egyik 
legnagyobb boszúsága a’ világon mindig az vala, hogy 
ezen működés az észnek és nem a’ szájnak adatott. 
Életében mindig fenszóval tanult, fenszóval olvasott, 
és dictando irt. Üres óráit mindig a’ falu vénasszonyai
nál töltötte, miért, miért nem? a’ rósz világ azt be
széli, hogy ezek’ társaságában kapta a’ bacca laureát.

így nőtt ’s nevelkedett föl Szájasi nr egész életé
ben C9ak egyetlen egy gyönyört ismere — a’ beszél- 
hetést, csak egyetlen egy bánattól kinoztatva, hogy a’ 
római és görög utcza-szónokofc divatlanokkd lettek 
ezen nyomoru századunkban. Beteg csak egyezer
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volt midőn t. i. Pythagorást említette neki tanítója, an
nyira megundorodott e’ hallgató bóléstul hogy forró 
lázba esek. Na, akkor ugyan megboszúlta magát, 
volt beszed! összevissza keresztül, kosúl! ’s itt nem 
lehet nem látni a’ természet kegyét iránta, melly még 
betegségül is olly kór nemet ad neki, melly a’ beszéd- 
tül vissza nem tartja.

Midőn Szájasi ur társaságba megy nem azért megy 
hogy ott talán mulattasson vagy mulasson, hanem hogy 
beszélhessen. Szemrevetés az ki ekkor vagy ide vagy 
oda meuekedik elbontással fenyegető szóözöne elől, de 
jaj a’ szerencsétlennek, kit gallérénál vagy karjánál 
megragad, a’ szánakozásra méltó! keresztül meg ke
resztül ázik, ha bár vizellenes-csizmája castorkalapja 
’s gumielasticum köntöse van is. ’S ha a’ társaságbul 
valaki csak ugyan szóhoz juthat, elhallgat akkor Szá- 
jasi ur? Inkább tizezerszer meghalni, mint egyszer el
hallgatni! Ekkor Szájasi ur tökéletesen hasonlít a'du
da sípjához (csövéhez) mellynek a’ legbájosabb hang- 
vegyület közül is folytonosan kihallani mormogó egy
hangú bassusát: zsilibár, zsilibár!

De semmi sem mulattatóbb, mint mikor Szájasi ur 
egy szív — akarám mondani szájrokonával jön össze. 
Ekkor egyik sem jöhet szóhoz. ,Hát hogy van, édes 
kegyed;4 hol jár', mit csinál? . . . „De ugyan hagy
jon már szóhoz jönni, hiszen . . . .“ ,Páh ! nekem 
annyi mondani valóm van kegyednek édes barátom, 
hallja csak . . .4 „Hallom, holla de hisz arra ráérünk! 
fontosabb a z , a’ mit én . . .“ ,Ej fontos a’ monóba! 
ma reggel X* tanácsos . . .* „Hát tudja már, kegyed 
hisz épen erről . . .“ ,Ugyan ne vágjon egyre sza
vamba, biz isten . . „Beszéljen, beszéljen édes 
barátom! én szavába vágni? beszéljen! kérem! csak 
egy pillanatig, — egy nynlfark történetet hallgasson 
előbb . . .“ ,Xem! istenemre mondom, nem előbb míg 
. . .4 „Biz isten, megharagszon . . .“ ,Az ur gorom
ba . . . pedig épen kegyedet illeti . . .‘ „Villám és 
háború! . „Teringettét ez az ember siket! — „Ke
gyed pedig őrült.“ Es Szájasi haragosan tér a’ szög- 
letutczácskába, ott megragad jobbjánál egy ismeret
len embert . . .  a’ szájrokon oda ugrik, ’s az isme
retlennek balkarjába csimpalykózik. . .  ’s az ismeret
len egy félóra alatt az egész város’ újságait megtudja, 
's csak egyetlen egyszer sem szakasztja félbe a’ szó- 
áradokat.,Mondhatom derék egy ember!4 „Ceókoluiva

ló ficzkó !" „Tudják kegyetek, kicsoda az azúr ?44 kor
dém, ki az egész tréfának tanúja valék ,Kicsoda?4 
„Egy siketnéma44 kiáltám, ’s míg a két szavattyu egy
másra bámul, időt nyerek előlük elosonni, nehogy kö
zéjük kapjanak.

Garay

GYÖXGESÉGEK.

Minap a’ vácziutczában menvén véletlen egy tudóst 
láttam meg; én persze egy kevéssé megzavarodám, mint 
midőn valamelly nagy urnái előszeri beléptemkor — 
mert tudniok kell az olvasóuöknek, hogy én szörnyű 
respectussal viseltettem, viseltetem és viseltetendem 
is mindenkora’ tudósok iránt — annyi jelenséggel azon
ban csak ugyan bírtam mégis, hogy egy nagyot kö
szönhettem neki, de nem fogadtaték el tisztelkedésem. 
Ezt sajnáltam egy kévéssé; azonban azzal vigasztaltam 
magam, hogy a’ tudós nagy gondolatokban lévén me
rülve talán nem vette azt észre. Ha amúgy a’ sokaság 
közt néha nem veszek észre egy mellettem elmenő tu
dóst: egésznap levert vagyok, hogy illő tisztelettevé
semet elmulasztóm. A’ köszöntés’ einem fogadását — 
ha az különben észrevétetett — gyengeségnek nevez
nem. E’ szónál gyöngeség, az jutott eszembe, hogy jó 
volna némellyeket írni a’ Rajzolatok számára.

Eeirván e’ cziknek czimét, azaz leírván a’ fülebbi 
szót: gyengeségek, egy kissé gondolkodtam, hogy mi
ket kelljen gyengeségeknek nevezni, ’s miket lehessen 
ide sorozni; végig tekintettem csak igen rövid idősza
kon hogy az emberek cselekedeteit és nemcselekede
teit vagy elmulasztásait látva, tudhassam, mit leend 
szükséges e’ czik alatt elszámlálnom; az az mennyit 
vittek az emberek végbe mit nem kellett volna, ’s meny
nyit nem vittek végbe mit végbe vinniük kellett vala: 
és bámultam e’ tárgy nagyságát, rettenetes kiterjedt
ségét. Ezekről egész nagy könyveket kellene írni; 
gondolám, kevéssel elkezdeni nem érdemes. De hogy 
a’ fölebbi sorok hiában ne Írattak, valamiket csak el 
kell mondanom.

Azt kérdezhetni talán valamelly pipcrkőcz uracs, 
hogy mi köze a’ gyengeségnek ahhoz, mit az emberek 
végbe vittek, vagy végbe nem vittek? azt felelhetném 
neki, hogy épen csak e' kettőt visgálva tűink ki a 
gyöngeség.
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Ha a’ gyöngeséget — mit máskép tehetlenséguek 
mondunk — nem rendszerüleg vett tárgykiut akarjuk 
meghatározni: kétféle gyengeséget veszünk észre; 
egyik testi gyengeség, ’s tehetlenség, a’ másik lelki 
gyengeség ’s tehetlenség. Tudományos nyelven talán 
a’ tudósok amazt a n y a g i ,  imezt pedig s ze l l emi  
gyengeségnek neveznék. A’ gyengeség, mint kiki 
tudja, erőtelenség, tehát ellentétele az erőnek.

A’ testi vagy anyagi gyengeség az anyagrészeknek 
kevés menyiségében, hiányában, az izmoknak nem 
gyakoroltságában, ellenben a’ lelki vagy szellemi gyen
geség, mint természetesen következik, a’ szellemi te
hetségek kevesebb adagában, ’s kifejlődhetésré' nem 
gyakoroltságában áll. — E’ kettő ritkán taláítatik egy 
egésszé alakult anyag-szellemi lényben tökélyes suly- 
egyenes mennyiségben együtt ; hanem majd a’ test, 
majd a’ lélek haladja felül a’másikat.’S minthogy a’ lel
ki erőnek kifejlődése inkább függ tulajdon akaratunktól, 
mint a’ testi erőé, és minthogy annak kifejtése sok fá
radságba kerül: a’ testi erő akármelly fakint mintegy 
magától csak fejlődvén az elrestült embertömeg’ legna
gyobb része csupán a’ készet várva lelke rendszerint 
fejlődetlen azaz gyönge marad. Itt csupán lelki gyen
geséget fogunk mutatványul majd felhozni.

Némelly ember azt gondolja, hogy a1 ki húsz huszonöt 
iv papirost leír — akár maga, akár pedig más gon
dolataival — ’s azt kinyomatja, áruitatja, elajándékozza 
’s a’ t. abban már a’ lelki erő ki van fejtve, hogy az 
nem gyönge. Hibázol édes atyámfia ha ezt hiszed. Lám 
te magad is, ki ezt állítani mered, be tudnál annyi ivet 
Írni, — vagy talán be is Írtál már — ’s ha pénzed 
vau, ki is nyomathatod, nincs könnyebb ennél, és még 
sincs benned a’ lelki erő kifejtve, mig illyesmit állítani 
bátorkodói.

Igaz , hogy a’ te lelki tehetséged kifejlődöttebb 
azéiuál, ki tízig alig tud számlálni, ’s egy betűt 
sem képes alakítani; de azért bizony te csak gyen
ge vagy; már megengedj őszinteségemért. Milly 
nagy a’ köz, a’ te lelki tehetséged és olly férfiúnak 
lelki tehetsége közt, ki mint vallamely félisten jótévő- 
leg milliókat sőt nemzeteket boldogít! Minden kifejlő
dött lelki erő tehát csak aránylati, úgy az erőtelenség 
vagy gyengeség is. Csak úgy lehet akármelly ember
lény’ lelki erejének kifejlődőttségéről vagy ellenkező
jéről ítélni, ha az más emberlényuek lelki erejével

öszszehasonlítatik, és ha lelki erejének munkássága, 
sükere tekintetbe vétetik.

Milly nagy a’ különbség egy magyar tudós lelki 
ereje, és az istenlélek ereje közt!!! Ámbár mind a’ 
kettő hat, munkál. Amaz húsz huszonöt iv papirost 
beír—; imez száz meg ezer millió emberrel tesz jót. 
A’ valódilag kifejlődött léleknek az isteniélek felé kell 
közelítenie, ha milliókat nem is, legalább ezreket bol
dogítva.

A’ gyengeségnek elválhatian társa, vagy inkább 
talán okozata a’ gonoszság, mert henyeség vagy rest
ség nem ok nélkül mondatik az ördög’ vagy gonosz’ 
párnájának lenni, már pedig a’ gyöngeség főkép rest
ségen alapul, ügy vélem, nem vala fölösleges ezeket 
érintenem, mi előtt a’ gyengeségekből példákot hoz.- 
nék fel.

Igen sokfélének kellene egyszerre lennem, hogy 
sokféle rangú és sorsú emberek gyengeségeit elszám- 
láthatnám. A’ történeteket olvasva bámulandó sok em
beri gyengeségeket láthatunk ugyan, de ha minden 
secretarius vagy titokuok, minden inas, minden komorna 
és szobalány ’s más illy nemű emberek leírták volna 
azon gyengeségeket, mellyeket életükben láttak ’s ta
pasztaltak ; ’s ha mind azon porlepte irományok nap
fényre jőnének , mellyek deszkák, ládák, almário- 
mok ’s a’ t. között elrejtve vágynak, és ha végre min
den titkos szobafalak megszólamlanáuak, még sokkal 
több gyengeségeket tudhatnánk meg.

Azonban a’ temérdek gyengeségek közül csak né- 
mellyeket említek meg. Nem megyek távol vidékek
re, nem kezdem régen lefolyt századokbul mellőzök 
mindent, saját honunkat's nemzetünket, a’ szomszéd 
sok piczinyből álló nagy német hazát, a’ Franczia- 
hont, a máglyák és bikaharezok honát, a’ tengereken 
túli sárga érez’ hazáját mellőzöm minden népével 
együtt, hanem a’ gyengeségek iszonytató tengeréből 
csak néhány csöppet meritek, csak a’ magyar tudó
sok lelki gyengeségeikből említek némellyeket. — 
Mindjárt rájövünk már a’ dologra csak egy szikrát 
várjanak az olvasón ők.

Ki maga is olvas, és néha holmicskát ir is, az sok
kal jobban ismeri a’ tudósok gyengeségeit, mint más 
valaki. Ezzel azonban éppen nem azt akarom az olva
sókkal elhitetni, hogy én is tudós vagyok, mentsen 
isten, én a’ tudós nevezet ellen rettenetesen protestál
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nék, ha valaki tévedésből azzal czimezne, hanem csak 
azt említem meg, hogy az alsó rendű tudósokkal bi
zonyos érintkezésben vagyok minden nemtudósságom 
mellett is. Az első és másod rendű tudósok előtt ke
zeimet mellemre téve szörnyű reverendával meghaj
tok mondván: uram nem vagyok méltó.

Ha azok mindnyájan tudósoknak neveztetnének, kik 
írni tudnak: úgy az egész magyar kis olvasó kö
zönség tudósokbul állana, sőt több volna a’ tudós, 
mint az olvasó. En tudok írni, ha kedvem tartja azt, a’ 
mi eszembe jut leirom, ’s mivel szabadságomban áll 
azt ki is nyomatni, tehát kinyomatom, ha pénzem van, 
de azért — értem csupán azért — még tudós nem va
gyok. Ha talán olly gondolatok ötlenek eszembe mely- 
lyeket én jóknak, alaposaknak, és egyéb embertár
saimra nézve is hasznosoknak lenni megismerek azo
kat nyomtatás által közlöm embertársaimmal; ezt tenni 
kötelességem, ezzel az erkölcsi törvény szerint tar
tozom , ’s ez nem tudósság, hanem fejlődöttség, eré
nyesség. Tehát lehet valaki legkifejlődöttebb legeré
nyesebb, a’ nélkül hogy tudós volna.

De lássunk már végre némelly gyengeségeket. — 
Megvallom, hogy ezeket fokonkint kellene soroznom 
és osztályoznom, de megvallom azt is, hogy arra most 
nincs kedvem. Pedig ezt csak azért is jó volna tenni, 
mivel némelly gyöngeségek vétekecskékké és bünöcs- 
kékké változnak át. De legyenek csak vegyesen.

Olly idegen nyelveken irt munkára utalui ’s hivatkoz
ni , mellyeket nem értünk , gyengeség.

Mások gondolatait magunkéi gyanánt elmondani, 
gyengeség.

Valamelly igen jó idegen Írónak egypár hibáját ki
kutatni , ’s azt kürtölui, gyengeség.

Irotáiv-ra neheztelni, vagy épen haragudni, azért 
hogy az másvéleményen van, nagy gyengeség.

Arra haragudni, ki hibaiukra figyelmeztet, nagy 
gyöngeség.

Valamelly munkát ócsárolni csak azért, mivel annak 
szerzője nem barátunk, gyöngeség.

Munkát kiadni csupán azért, hogy általa jutalmat 
nyerjünk, nagy gyöugeség.

Erőnek erejével azon lenni, hogy az a’ jutalmat 
minden esetre elnyerje, akár érdemli akár nem, bű- 
uöcske.

Irótársunk szavait elcsavarni, vétek.
Azt hitetni el magunkkal, hogy mások semmit sem 

tudnak csak mi tudunk, nagy gyöugeség,
Némelly véleményadás végett ránk bízott munkát 

meg sem olvasni, ’s az Ítéletet róla mégis kimondani, 
»agy gyöngeség.

Tudós képet mutatni, ’s a’ néptömeg közé nem ve
gyülni, ’s azt hinni hogy az tudóshoz nem illik, gyön
geség.

Valamelly névtelenül kivánt ’s beküldött pályamun
ka’ szerzőjét a’ jutalom elítélőivel tudatúi, vétek.

Kritika alá a’ tulajdon nevet ki nem tenni, gyön
geség.

A’ kritikában nem okokkal harczolni, hanem sze
mélyes gyülölségből rágalmazni, bűn.

A’ literaturát előadva némelly munkákat készakarva 
sőt boszulólag elhagyni, nagy gyöngeség.

Tulajdon személyecskénkrül és munkácskáinkról 
név nélkül vagy álnév alatt magasztalólag szólni. 
»agy gyöngeség.

Literaturánkat a’ messze haladt német literaturával 
hasonlatba hozni akarni, nagy gyöngeség.

Menzel hírlapját követni a k a r n i  ’s majmozni, 
gyöngeség.

Mindig okokat kiabálni, ’s mégis azok nélkül állí
tani , gyöngeség.

A’ meg nem czáfolhatás esetében a’ meggyözetést 
el nem ismerni, hanem epigrammázni, gyöngeség.

A’ pártoskodás hasznát kimondani, ’s még is az igaz
ság mellett pártoskodókat kárhoztatni, nagy gyöu
geség.

Elveket emlegetni, ’s azokat nem is ismerni, gyön
geség.

Azt lármázni, hogy nem ki hanem mit, és mégis 
részrehajlással azt nézni, ’s a’ szerint ítélni hogy ki, 
gyöngeség.

Más által játszatni egy szerkesztő kezéhöz vala
melly czáfolni akáró cziket, mintha nem mi irtuk vol
na az t , gyöngeség.

Tulajdon hasznocskánkat a’ közhaszon rovására 
mozditui elő, vétek.

Valamelly munkát mivel az nem barátunktól került 
viszszavetni, nagy gyöngeség ’s a’ t. ’s a’ t. ’s a’ t.

T e s z k h i
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IHR- ’S DIVATLAP.

HONI um.
A’ hírneves Sobri Józsi' bandája, mint igen hiteles 

kútfőből tudjak, legközelebb Tolna vármegyében csatan
golt Szakos falú környékén közel Tamásihoz. Az ott szál- 
(ásaló osztály úgy tetszik február 16kán nyomukra aka- 
dott. — De az ügyes rabló csapat az erdő sűrűjétől fed
ve nagy ügyességgel, elszántsággal küzdött csaknem há
rom Iioszú óráig, noha mint mondatik 7-nél többen nem 
valónak. Végre kifogyván lassankint töltéseikbül’s egészen 
körülvétetve a’ kétségbeesés végső erejével harczolának. 
Egyike a’ legvitézebb küzdőknek, (némellyek szerint ez 
maga Sobri Józsi vala) látván, hogy semmi reménység 
már a’ szabadulhatásra, hirtelen kikapja oldala mellől utó
só tölt pistolyát ’s önmagára süti ki, hogy azonnal halva 
lerogynék ; társai részint a’ küzdő belyen maradtak, részint 
megfogattak. Febr. 20-kán egyike ez utóbbiaknak Szeg- 
szárdra hozaték a’ megye házához. Egy hiteles szem
tanú nekünk erről következőket beszélt el. Varga István 
szép, szálas mintegy 22—23 esztendős legény, bátor de 
mord tekintetű. Több évig gránátos katona volt, de el 
szökvén Vas megyében csikósnak állott; azonban retegvén 
hogy felfedeztetik, át akart jőni Tolnába valamelly szol
gálatot keresni ’s útközben Sobriékkal találkozván közi
bök állott; ön valomása szerint csak négy napig volt 
velők, midőn a’ nevezett támadás történt. Varga fején 
két vágást kapott, egy szúrást oldalába, balkezénél pe
dig négy' ujját veszté e l, ’s jobb karja is tetemesen meg 
van sérülve; de mindezek ellenére is egész nap erősen 
tartá magát lánczain ’s az oda sereglő néppel beszélge
tett sebeit csak egyszer sem fájlalta, mindenkinek vak
merőn néze szemeibe. Ruhája hasanló a’ Sobri féle viselet
hez, prémes ködmöny, nagy rojtos gyolcs gatya, kordo- 
vány csizma, három pisztoly, egy duppla cső, széles 
kalap ’s czafrangos nyakravaló. Ő nem tudá megnevezni 
ki volt legyen amaz öngyilkos társa; mert köztük ngy- 
mond, mindeniknek más-más neve van. Azonban még egy 
igen szép , aranynyal kivert drótcsövü duppla puska ho
zaték a’ megyéhez a’ küzdhelyrűl, ’s ez úgy látszik So
bri fegyvere lehetett.

PESTI HÍR.
Hangverseny. Vasárnap’ Februar’ 26án a’ nemzeti ca- 

sinoban délkor tartaték a’ muzsika, ’s előadattak : 1.) 
Mozart’ nagy quintetje (C dur) öt vonhangszerre. Ezen 
mű a’ felsőbb szellemnek szenvendélyekkell küzdését áb
rázolja, — ’s az első darabban a’ gyöngéd szelíd lélek
nek a’ vadindulattal vitt csatája világosan előtűnik, de 
végre a’ nemesb érzés nyeri el a’ pálmát. Majd utóbb di
adalát énekli a’ lélek,’s könnyű kedveltető hangokban lejt
el a’ nemtelen agyag-szülte érzelmek romj i lelett eme
zeknek fojtott dühe már csak egyes hangokban tombol 
közbe. De csak hamar mintegy föleszmél a’ nemes lélek, 
hogy égi valójával meg nem fér a" földi diadalgyönyör, 
az egekbe emelkedik az Adagio’ kezdetével, ’s ott an
gyalok’ karkiséretében ömledeznek fönséges érzeti. A’ 
végdarabban ismét derültebb szellem uralkodik, a’ szen
vedélyek ennyi fönségnek végre hódolnak ’s a’ nyájasan 
engesztelő magasb szellemmel békülésre lépnek. — Illyen 
képet fejtett ki a’nagy mester remekműve!— 2.) Szavalás 
,, A’ falusi kis leány Pesten“ Czuczortól. Lendcainé Asszony
ság által Kedvesen mulatott, csakhogy tán a’ kisé sza
pora előadás gyöngítő a’ hatást. — 3.) Hűmmel zongora- 
versenynűívének (As dur) első darabja. ( Allegro) Egy 
műkedvelő (Zerfi nevű) kisasszony játszá, ’s valóban 
nagyr Ügyességgel, szép ütéssel, és kifejezéssel, mert az 
erőnek és gyöngédnek árnyéklati szép idomban válták 
föl egymást. A’ jelen volt közönség nem épen nagy számú, 
de a’ taps közös vala. —

Ney.

F igyelm ezte tés .
Mai számunkkal küldjük, tisztelt uj előfizető Párt

fogóinknak , a’ kedveskede'sül igért 6 árczképet nem
zeti-képtárunkból. Kik akármelly tévedésből ez alka
lommal meg nem kapnák, méltoztassanak bérmentett 
leveleikkel minél előbb tudósitni.

Megjegyezzük itt egyszer’smind, ■ hogy nem ismert 
kéztől bérmentetlen levelet, teljeséggel el nem fo
gadunk.

Rajzolatainkat képekkel együtt, még folyvást megszerezhetni.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .

NYOMATIK LÄNDERER’ BETŰIVEL
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K Ö Z L E M É N Y .

II.

Mindig erényes légy , »' szent erény’ 
Kert ben a’ boldogság' legtökélyesb 
Virága nyílik.

Légy jótevő hol sorsod engedi;
Van a’ jótevésben ollymi isteni ,
Melly minden- ember érzeten felül 
Ragadja a’ le lket, ’s haszonleső 
Hitvány szívek nem érnek fel. soha.

G a r a y .

Egy szép kis vörös íorouy kukucsál ki az erdőből, 
épen úgy mintha láb új hegyeire ágaskodnék, hogy 
a' nem fölötte magas fák közül kifátszhassék, ’s az 
utasnak jelül adja, hogy ott is falu van, és benne em
berek laknak. A’ falu minden felöl körül vett hegyek 
közt létez.

Utczát nem vehetni észre a' faluban; nagy szabad
sággal bírtak az itteni első letelepedettek. Vörös tor- 
uyu picziuy egyházuk — ezt igazán mondhatni egy
háznak , mivel a’ többi nem is ház — a’ falun kivül 
egy magas halomra van építve, mint ez sok helyen 
szokás; ’s innét magyarázhatni meg mint kukucsálhat 
ki tornyuk az erdős hegyek közül a’ nem éppen köze
li országúira. —

En az olvasókat a’ falun kívül egy magányosan ál
ló kalibába vezetem.

Nem lehetne mondani, hogy az említett, rs még alább 
inkább említendő magányos lak a’ falutól egészen el 
rolna különözve, de azt sem állíthatni, hogy a’ falu
val egy; elég hogy a’ falu’ végéről el van szakasztva 
s leghihetőbb az, hogy egykor a’ faluval összeért, de 
az idő foga egy két házat közben lerágott, mellyek
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helyeit bozót nővé be, ’s így az érdeklendő kaliba ma
gányosan maradt.

A’ viskóhoz vezető ösvény begyöpesedett, mi azt 
mutatja, hogy a’ benne lakók ritkán jőnek embertár
saikhoz a’ faluba, innét pedig szinte olly ritkán me
gyen valaki az elhagyatott magányos lakhoz. E’ pi- 
cziny ház’ udvara egykor kapuval és sövénynyel be 
volt foglalva, de most az el van pusztítva. A’ kapu
félfának csak egyik darabja látszik, az is nagyobb ré
szint szét forgácsolva; a’ kapu maga ’s a’ másik kapu 
fél és a’ sövény nincs többé, a’ belőle itt ott megma
radt néhány rohadt és dűlő félben álló karó jelenti an
nak egykori hollétét; talán a’ harminczadik kegyetlen 
fagy égeté föl. Az udvaron zöld pázsit virult fel, a' 
miről következtetve nem lehete a’ házban emberlényt 
gyanítani; néha néha talán a’ ház födelén vékonyan 
elterjedt füst még is bizonyságot tőn arról, hogy ott 
emberi alaknak kell tartózkodnia. — Két picziny ablak 
van a’ sövény faion át, egyik utczára, másik udvarra 
— ha utczáuak és udvarnak nevezhetni a’ ház előtti 
gyöpes és bozótos térhelyet; — az utczára szolgáló 
rongygyal lévén bedugva, csak a’ másikon világíta be a’ 
nap. A’ ház végében néhány letördelt galyu szilvafa 
létez, azaz egykor gyümölcsös kert lehetett, de most 
a’ fáknak nagyobb része le van vágva, mint töveik 
mutatják.

A’ szobaajtó’ hasadásai posztó széllel és papirossal 
vágynak elcsinálva. Az ajtón belépve jobrul keraencze 
inkább kályha; ezt lóczák helyett sárpadka veszi kö
rül , mellyen egy sápadt de egyébként szép ábrázata 
gyermek ül félmeztelen, ez négy éves lehete ekkor. 
A’ szoba közepén egy másik egészen meztelen, egyéb
iránt ép és egészséges szép gyermek csuszkái, ki 
mint egy más fél éves lehetett. Ugyan azon job olda
lon előbre áll a’ nyoszola, mellyben a’ szalmát beta
karó vastag lepedőn kívül semmi ágynemű niucs. De

(1 9)
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,^azabban szólva a' nyoszola nem áll, hanem két fe
lül a’ szoba' sövény falai, más’két felöl egyéb táma
szok, ez övekek, duezok, kis székek 's a t, tartják 
fen, különben össserogynék. A’ szuette és rohadt ágy
lábak alatt tégla darabok vágynak, egy vagy több, 
mint a’ rövidebbre vagy hoszabbra elporhadt ágyláb kí
vánja. —

Az agyon egy el sorvadt asszonyalak, a’ Iegel- 
kagvatotfabb állapotban szenvedőleg fekszik.

Hét hónapja már, hogy azon asszony, kit fölebb a’ 
megtámasztott ágyon feküdni láttunk beteg. Annak 
Ricáig hogy megcsalódása miatt bújában sorvad, hét 
esztendeje. Csak maga a’ bugond képes még az erő
sebb embereket is földhez snjtani, ha meg nem szűnik, 
annál inkább ha még betegség, szükség, ’s főleg éh
ség járul hozzá. De ez még nem vala elég, a' kegyet
len cholerának kelle még hozzá járulnia! Férje nincs 
többé, gyermekei kicsinyek, és magokkal jót tehetle- 
nek. Szolgálója megijedvén a’ nyavalátol elhagyá. — 
A’ családnő — nevezzük őt csak igy addig, mig ne
vét vagy férje nevét majd alább megtudandjuk — lá
bait már a’ görcs összehuzá. Meg fordul a’ szalmán 
rettenetes erőltetéssel, .magához híja kis fiát, kit a’ pad
kán sáppadtan ülni láttunk; a’ kuczkóban fekvő nyo
morék nem mozdulhatott; a’ földön csuszkáiét a’ kis fiú 
erőködéssel anyjához az ágyra fölteszi. A’ szenvedő 
most majd az ablakra tekint, hogy nem érkezik e sege
delem , majd meg a’ kínosan elveszendő ártatlan ár
vákra tekint. Nem sirt, nem szólt semmit. Ah, ő most 
nem vala képes sírni! Ezen állapotában legkisebb 
gyermekét karjai közé szorítva, vagy nem is szorítva, 
mert nem vala annyi ereje, hogy az érzékeny édes anyai 
se ívnek e’ jelét adhatta volna — hanem mellére hajtva, 

A* másik kettőt repedező szívvel fájlalva, várta vala- 
melly segedelem érkeztét, vagy a’ hosszas szenve
déshez járult kegyetlen cholera’ kínai közt örökre él
sz enderedésé$.

A’ látvány szivszaggató vala. Egy édes anyát, egy 
őuvétke nélkül oliy soká szenvedő édes anyát puszta 
szalmán éhségtől és fájdalomtul elsorvadtan feküdni 
Játni, szeretett gyermekeit kínos árvaságra jutni ’s te- 
hetlenségők miatt mintegy bizonyosan elveszni szem
lélni, borzasztó jelenet. Mit érzett ekkor az anya, kép
zelni talán lehet, de leírni nem.

Csudálhoznak talán némelly olvasók azon, hogy e’

családnő mellett egy isten adta teremtés sem gyámko
dik , ’s óhajtják tudni okát ?

Ila a’ természet játékát velünk, vagy isten tudja mi
jét űzi; nem tehetünk róla ; azt mint megmásolhatlant 
tűrnünk kell, mit az erősebb lelkűck tűrnek is, de az 
említett nyomoréknak atyja, nem tűré, hanem agyon 
lövé magát. A ’ szegény férj és atyra több évig rej- 
tegeté kebelében azoni bánkódását és fájdalmát, hogy 
miért van ő neki olly csudás és nyomorék nemzedéke, 
végre elhatározd magát arra, hogy a’ szégyent tovább 
nem tűri. Nem tekintvén a' szegény árvákat, nem gon
doló az őt forrón szerető feleség és gyermekei édes 
anyjának jövendő sorsát, moráli erőtlenségében egy 
éjjel véget vete szerencsétlen életének. Mennyi rósz 
következék ebből, mennyi könyet folyata ez a’ búson- 
gó özvegy’ szemeiből!

Miért vala e’ csaladnő enyirc elhagyatva, talán most 
már gyanítják az olvasók, de ne gyanítsanak semmit, 
hanem tudják bizony ossággal, e’ következőkért. Eló- 
szer, mivel néki nyomorék gyermeke születők. Ugyan 
is azt állíták társnői, hogy olly asszonynak, kit az 
isten illy csuda szülöttel megbüntetni méltónak tartott, 
igen nagy bűnösnek kell lennie, következőleg vétek 
leendene vele társalkodni, ’s még csak háztájára is 
menni. — Másodszor, mivel nem az ő templomukba 
járt hova férje , hanem más faluba. — Harmadszor, 
mivel férje agyon lövé magát; ’s minthogy az szo
kás szerint, nem a’ köz temetőbe, ’s nem olly szer
tartással temetteték el mint egyebek. azon hiedelem
ből, hogy arra nem méltó : p’ szerencsétlen özve
gyet sem tartották arra méltónak, hogy lakába menje
nek. Negyedszer mivel gyermeke férje’ halála után 
számításuk szerint későre születők. Ezeken kívül még 
több okaik is valónak arra, hogy az özvegy családnő 
iránt részvétlenséggel sőt megvetéssel viseltetnének. 
Szegény gyámoltalan nő, neki azért kelle szenvednie, 
hogy a’ természet is már megbüntető; hogy félje ki
csiny lelkű vala. Milly szomorú és borzadalmas, hogy 
ezen esetek minden viszonyban és helyrczetben olly 
gyakoriak! hogy többnyire a’ már a’ nélkül is szen
vedő kénytelen bűnhődni! — —? —

Tedd magad szép olvasónő az érdeklett özvegy 
helyezetébe, ’s képzeld mit kellett szenvednie, milly 
kínokat kelle kiállauia! — Ha tulajdon gyermeked nincs 
ha olly szerencsés nem vagy, hogy egy kedves fiú
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édes anyjának nevezhetett volna, ha anyai szived so
ha sem olvadozhatott, öledben simuló tengyermeked 
dadogására, vagy ha magadéit napszámos dajkákhoz 
’s nevelő nevet viselőkhez bérbe adád, kérj a’ szom- 
szétlóktul kölcsön — ha vágynak olly szívtelenek kik 
átengedik — vagy az utczán szédelgő nyomorultakból 
vezess be magadhoz hárm atéheztesd őket legalább 
két nap, hogy sírjanak; aztán takaríts el' házadtul 
minden élelmet, hogy reményed se lehessen a’ sírók
nak adhatni; most hányd, ki nyoszoHádbul a’ selyemmel 
vagy finom gyolcscsal borított pelyhet, ’s feküdjél ai 
puszta szalmára; de ha más bajod nincs legalább éhez- 
tesd ki magad annyira, hogy ne legyen elég erőd a 
gyernn keket hozzád szoríthatni; küld eL férjedet, 
küldj el minden cselédet a’ háztól, aztán jajgass mint
ha valósaggal szenvednél, igy talán fogod egy kis 
részben képzelhetni, mit szenvedett az érdeklett csa
ládim,. —

Nem-nagy örömét leié Tordai abban, hogy egyik fo
gadókul a’ másikba, hirtelen átröpítethetik az utas , ő 
inkább az ország utón kívül hegyen völgyön keresztül 
kasul szerété csatangolni. Főkép olly kocsinutazást, 
mellyet szabadságán kellett voina megvásárolnia ép
pen nem szenvedhetett, tehát, mint fölebb látták az ol
vasók, a’ barkós urak kocsijáról leszólva gyalog bal- 
Jaga. —

Szép őszi, de hideg reg vala, midőn ő a’ kocsirul 
leszólva hátra maradt. Csak kevés ideig halada az or
szágúton, azonnal mellékre téré ki. Felhőtlen derült 
vala az ég, mint a’ tiszta lelkiesméretü Tordai lelke, 
midőn az elvesztett kedveseket pillantatokra feledé.— 
A’ nap dicsőén tűnt fel a’ láthatáron indulásakor, ’s 
most már magosakra emelkedvén föl, melegétől a’ dér
lepte fehér rétek és völgyek gőzölni kezdének. Az 
ősszegomolyodott gőztömegek felhőkké nevekedve a’ 
hegyek’ oldalaira, azután lassankint tetőire húzódtak, 
hogy onnét amiál könnyebben emelkedhessenek föl 
világukba. — Az ifjút e’ • látvány inkább gyönyör- 
ködteté mint a-’ pompás fogadók, ’& a’ bennük mozgó 
majomképek, tehát a’hegyre siote föl. A’ vörös torony 
templomával együtt’e a’ fala egészen szeme előtt vagy 
nak, — lemegy.

Midőn a’ családim fölebb leirt szomorú, de nem csak 
szomorú, hanem rettentően kínzó helyezetében hasz
talanul tekintgete az ablakra, hogy küld e a’ kínait 
és gyötrelmeit látó isten valahonnét segélyt; hogy ér
kezik e valamelly rokon' lélek , vagy jótékony ember
társ ; midőn a’ tehetlen árvák, részint anyjuk kínait 
látva, részint éhségtől' gyötörtefve sírni kezdenek, ’s 
midőn a’ kegyetlen görcs még inkább őszveráutja tag
jait: e* rettenetes szivszorongásaibaii rémítő hangon 
jajdula el: „Ah oda vagyok! igaz-sá-gos is-ten ne 
hagyd el-vesz-nl ez árvü-katu — kiálía akadozva. 
Éppen a’ kaliba előtt álla Tordai, ’s a’ körülfekvő he
gyeket és szűk de kellemes völgyet szemléli. A’ se
gedelemre kész ifjú.inkább repült mint ment be, a’-kiu- 
hangokat hallván. .Mint fölebb látták az olvasók, hogy 
az ágyon egy durva lepedőn kívül semmi sem v-ala, az 
ifjú-köpönyegét terítő a’ szenvedőre, ’s addig is míg 
tüzet rakhaía ’s történhető esetre — ha őt is az utón 
cholera érné utol — magával vitt gyógyfüvekből le
vet készíthetne : erősítve hevítő csöpppkből ada be ne
ki, mit szinte gondosságból magával szokott hordozni.- 

Tordai, a’ jótékony angyalkáit megjelenő iQu épen 
jókor jőve; Kevés idő múlva családnőnk a’ cholerából 
kiépült, de egyéb betegségéből is lábadozni kezde 
istenben helyezett bizodalma nem lön- sükeretleu. Ha 
valamelly kis lelkű némbernek kell vala ama’ szén vé
dési súlyt viselnie, melly e’ családilő’ vállait nyoma, 
leroskadott volna alatta, de ez reméllt, mind végig re*, 
méllt, ’s reménye valósult. —

Mi lehete azon varázserő, melly e’ családnőt illy- 
helyczetben csüggedni nem hagyá? kérdi majd talán 
valamellyik olvasónö, ki illy példa nélküli türelmei' 
szeretne tanulni,—  Csak egy kis csekélység ; keres 
szóval elmondhatni: tiszta»lelkismeret és moráli erő.- 
Arra az igaz szeretném megtanítani a’ kiváncsi olva- 
sonőt: mi az a’ tiszta lelkismeret és moráli erő, -de itt 
a’ hely szűke nem engedi. — Egyébiránt kinek szive 
ollyan , hogy azt erezni nem képes, esze pedig oilj 
szűk korlátok kö zé van szorítva, hogy erről fogalma 
sincs: azt tanítani majd sükeretlen’s haszontalan: an 
ellenkezőnek pedig nincs vagy legalább nem igen vau* 
a’ tanításra szüksége.

( TAege kötethetik .)'
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N É P D A L .

äOmentem éa a’ patakhoz 
Sajó-Ti/.e folyásához,
Sájá-vize megyen megyen ,
M euzt földre a' völgyeken

Gyönyörű nép lakik partján ,
Csak ott terem a’ szép leány i 
H int gyöngyvirág a’ vízpartján ,
Olly szép a’ sajó-vülgyi lány.

B k c t a íjü  E m il .

B Ö R N E ’ H A L Á L A .
S A P H I R T Ó L .

Börne, az óriásész mogyorohéjban, azon férfiú, ki 
semmi felsőséget sem akart elismerni, nem a’ menny
ben és nem a’ földön, nem az életben, nem művészet
ben; — Börney a’ minden felsőségek legroszabbiká- 
nak, a' balálnak , kezei közé esett

Börne, azon férfiú, ki fejét sem Ura előtt a’ menny
ben, sem annak helyettessé előtt a’ földön; sem a’ rab
bi, sem a’ prophéta’ szakála előtt meghajtani nem akará, 
meghajtá azt halvány arczulatja előtt a’ halálnak.

Börne , kinek az israélitismus mélyen süllyedt, a’ 
kereszténység igen magos; Némethon igen szűk, Fran- 
eziaország igen tágas, Europa’ törvényszeressége igen 
kicsi ’s a’ világ rende igen keskeny vala; B örne ott 
fekszik most már egy keskeny kézben, keskenyebben 
mint a’ frankfurti zsidósikátor, a’ sírban!

Börne , .................. , . „ . - ki lármájával az eget
és a’ tengereket verdesé,.................. Börne meghalt!

„Kérdezősködjetek holnap reggel, és egy elcsen
desedett férfiút fogtok benne találni.“

Minden ember sírjánál, a’ halál mint békefejedelem 
áll, hogy kibékítse a’ megholtat az őt átélőkkel. Ha a’ 
földalatti férgek az embert rágni kezdik, a’ földfö
löttiek megszűnnek azt tenni. Acheron az embernek 
nemcsak árnyát viszi a’ feledékenység folyójához, ha
nem annak árnyékba borított részeit is. Nemcsak föl
di testünkkel görnyedünk a’ sírba, hanem földi lel
kűnkkel is, mert mi az elmén és lelken hiányos és 
kártékony, az földi természetű; csak a’lélek’ és szív 
erényei ßldßtölti természetűek, esak ezek maradnak 
nekünk épülésül, vigasztalásul, és csudálásauí, ama 
Mindenhatóságnak, melly ez erényeket egy emberi lé
lekbe önté.

Ma, egy kétszer maghaltnak, de csak egyszer el- 
temettetnek, Bőrűének sírjánál állunk, ki á  literatu
re nemes irányára már előbb, most pedig az életre 
nézve is meghalt. A’ halót minden véleinénylepelt, 
minden politikai színezetet róla lezsurlott; a' halál 
élesen látó szemeit, keserűgúnyos száját bezáró; mit 
mi rajta feddettünk, azért nagyobb és bölcsebb bíró
ság előtt fog felelni; mit mi benne kárhoztattunk, azt 
a’ főigazsági bíróság mennyben aláiráudja, vagy félre 
vetendi; nekünk pedig, kik még mindnyáján a’ sötét
ségben járunk, nem marad más, mint a’ halott’ fény- 
részeit szemünk előtt tartani, az emberben az embert, 
Íróban az irót, nem a’ pártfelekezetüt és védőjét a’ 
megszakadásoknak, panaszokkal illetni és siratni. — 
Midőn mi emlékét tiszteljük, az emberiséget becsüljük 
magunkban, tiszteljük a’ teremtőt, ki elküldi a’ halált, 
hogy a’ pártok gyűlölségére ezt kiáltsa: „Csak ed
dig, és nem tovább!“ becsüljük a’kivizsgálhatlan lel
ket, melly minden világon túlél, tiszteljük a’ német 
literatura uemtőjét, melly illy csudás virágzást termesz- 
te , megmutatjuk ez által a’ felületes Franczhonnak, 
hogy literatúrai kincstárunkban becsülni tudjuk a’ gyé
mántot, habár fájdalommal ’s akaratlanul látjuk is, 
hogy brilliáutitott hegyeit , csak templomok és palo
ták ablaküvegei’ metszésére használó.

Börne sírján egy máglyát gyújtok, rá teszem Börne 
lelkiszellemét, ennek irányát és tévelygését porrá ége
tem, de azután, ha ez megtörtént, e’ hírneves lélek- 
szellemnek fahéjat és nárdfenyért gyújtok és raegfüs- 
tölöm őt nemes fűszerekkel, aztán virágillatba burko
lom, körülövedzem a’ legszebb szivárvónynyal, beborí
tom a’ legcsillagdúsabb boltozattal, megtisztelem ét 
megsiratom a’ leggyöngédebb dalokkal, és emléke fö
lött egy mély, indulatdús mennyet. egy hoszszau cse 
pegő könyzáporral töltet, emelek.

Eh ismerém őt, még mielőtt mélyboltozata, csillag- 
képdus humoristikai ege belsejében, éltének éles al- 
konyfeltegeitől szétszaggattaték, mielőtt körülményei
nek összezűdulása, elismertetése, hoszszu sora keresz- 
tűlható záporeseteinek, és végre hosszas betegsége, 
humora és érzemenyei virágkertjébeu feldúlva ’s szét
szórva romboltak, mielőtt ezer meg ezer nagy és kis 
megrázkódtatások és repedések,arany- és ezüststuták- 
kal telt léleküregét keresztül haták, ’s érzeméuye min
den oldalát összemorzsolák, annyira, hogy e’ siral-
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ana« öggzezuzásból nem vala más látható, impt dara
bos, szúró és sebesitő csípőségei ’s szögletességei.

Egy mennykőcsapás a’ másikat éré élte’ láthatárán, 
*’ humorisztikai villanyerő szétömlött, de a’ nyomott 
levegőt újító ’s permetező eső nem enyhité.

Ez volt fájdalma, ez betegsége, ez szétszaggatott- 
uága. Ezen fajdalmai, e’ betegséget, e’ szétszegga- 
tottságot, fájdalom, atvivé a’ tárgyakra is , és ez vala 
tulajdonkép a’ halál mellyel Börne már elébb hala- 
meg. De kettőshalálából kibékítve és kitisztulva emel
kedik most ki óriási talentuma és csillogó lángesze. 
Ha e.gy illy észtehetség hal-el, viráglejtőjén a’ lelki 
világnak egy csorba ejtetik, a’végetlen Aolhárfa össz
hangzása, mellynek húrjain minden lelkek együtt titkos 
hangolásukat adják, félbeszakasztatik; és egy hosz- 
szas fájdalmas szünet kerekedik. E’ szünetet töltsük- 
be egy könynyel a’ meghaltért, egy panaszdal éne
iével, egy halálkoszorú fűzésével, egy sírgyertya 
gyújtásával, azon szellemi kézszoritással, melly lá
tatlanéi kézrül kézre a’ világ nagy lélekösszefüggé- 
séu áthat, ’s a’ mellyel ő viszonozni fog, midőn ő és 
mi, kitisztulva minden földi tévelygésből és sejtések
ből , a’ jóságos könyörülő Isten’ bocsánatot osztó fé
nyétől átsugározottan, ismét egymásra találandoak, 
ott, hol minden lélek egyes csöpkiut foly össze az 
őrök szent fény’ tengerében!

C Z 1 R Ó G A T Á S O K .

A' „ karczolások“
Jtá/IRATBAX IJKVKKŐ II. FÜZKTÚBŐL

Pest, december’ 6dikán 1832.
Csaknem elfeledem uram bátyámnak megírni, hogy 

válunk,a’ múlt hónapban, égy állattömö-intézet (Schopp- 
Anstalt) létesült. Tulajdonosa ezen állattömő-intézeté- 
vel, belvárosi boltjában reggeli hét órától tizenegyig, 
a’ nagy érdemű közönségnek szolgálatát ajánlja; — 
hozzá teszi még ezt is : ausser diesen Stunden macht 
sichs Unterfertigter zur Pflicht, Jedermann in seiner 
Wohnung nach Verlangen zu bedienen. — Ezen inté
zet tulajdonosa Kayn András; — úgy e bizony édes 
uram bátyám, még azt sem tudta, hogy K á i n t  An
drásnak hívták? —

Pest, december 1 Odikén,
Édes uram bátyám! Holnap indulok Pozsonyba. Itt 

hagyom tündérzajgásu Pestünket; nincs, ki epedő sze
relmében utánam sohajtua. Ah, édes uram bátyám! ha 
eszembe jut Tündér Ilona’ szerelme, ’s látná illykor 
minő költői düh környékez, csudálkoznék, hogy rég 
valamelly Bimbókat vagy legalább Görcsöket nem írtam*

Igaz hogy néha kínozom még a’ musákat, hanem 
alig szorithatám szobámba , tüstént fölszaladnak sz. 
Gellért hegyére, ’s onnan aztán zabbal sem tudnám le
csalni őket. Mióta észrevevém, hogy ezek a’ musák 
más embert itt Pesten nem is igen látogatnak mint Vö- 
rösmartyt, azóta komolyabb dolgokkal vesződöm. Mo
re patrio, heverek, vagy elbeszéléseket irok szabadon 
csinálva, azaz úgy, hogy szabad csinálni, szabad elol
vasni , hanem ember legyen, még pedig vasfejű, ki el
olvashatja.

Ha novellám elkészült, akkor uram bátyám’ számá
ra meséket irok, a’ minap is elkezdtem egyet; Volt 
hol nem volt, még az operenczián is túl volt egy sze
gény ember. — Annak a’ szegény embernek volt négy 
fia, annak a’ négy fiúnak nem volt semmije, mert a’ 
szegény embernek sem volt semmije4 — »igen, de ha 
nem volt semmijök miből éltek?“ — uram fi a, hát nem 
látott édes uram bátyám számtalan szegény embert, ki
nek nincsen semmije ’s még is él. — De most nem 
érek rá elmesélni a’ többi semmit, mert útra készülök. 
Éljen egésségbcu édes uram bátyámI —

Csaba, december Ildikén.
Édes nénike! Tegnap éjjel a’ musákkal vesződtem, 

’s ma egy bájos nymphára, édes nénikére emlékezém 
vissza. Gyakran hallám nénikétől, hogy az ártatlanság 
mai világban divatból egészen kiment. Juczi néni is 
mindig erősítette, ’s az öreg Dörmögi kapitány, ki 
Juczi nénihez már akkor sok év óta járt, azzal toldá, 
hogy a’ mai ifiuság [nem ér egy hajtófát; — az ő ide
jében a’ leáuyok és suhanczok míg meg nem házasod
tak , jóformán azt sem tudták, mellyik fán terem a 
esók ; ő már a’ burkus háborúkor szerette Juczi nénit, 
’s oda nem adta volna uram bátyámnak legjobb hajtó- 
kopójáért: — terem a’ lelke, Juczi kisasszony! pedig 
csak derék kopó ám az a’ dudás, most is od'adnám 
értté legszebb fakó lovamat, — de biz edes kapitány
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ur , belevágott aram bátyám, a' fakón vásárt nem csi
nálunk. — hanem a nagy tajtékpipáért azért csak 
cserélnék, ’s aztán, mea pace, akár Juczi húgom, 
akár dudás. — —

E' furcsa udvariság , aztán urojn bátyám , meg du
dás, a’ hajtókopó, a’ kapitány ur, a’ fakó, a’ tajtékpipa, 
meg mindenféle magyar erény jutott eszembe , midőn 
itt Csabán az ártatlanságot megpillantani. Csaba egy 
kies vidékű-helység, a’ Nádoré ’s a’ herczegnek itt 
egy pompa nélküli de csinos falusi lakja vau. Csaba 
nem messzeesik ugyan Budától, de ezek a’ fanyar 
bérkocsisok minden dűlőn egy fogadóba bukannak..— 
Beszállunk Csabán, ’s ebédig a’ hózivatar miatt nem 
tudván mit csinálni, a- fogadós’- ritkaságait vizsgálga- 
tám ’» képzelje édes néni mit látók? — egy metszett 
lányalakót, — mint a’ közönséges életben is szokás 
kifestve, ’s alatta,hihetőleg a' vándorok’ értesítéséül ez 
utasítást: Die Unschuld; zu  finden, bei Anton Tessaro 
in Wien. — Látja édes néni hogy az ártatlanságot még 
megtalálhatni, csakhogy néniké nem tudta hol. —

A Zh É J S Z A K I  F É N Y .

(KING UTAZÁSÁBÓL.)

A’ mint beestveledik,, az éjszaki fény az ég' határ
szélén elterül, mintha általa az isteni gondviselés az 
éjnek hosszú sötét óráit ki. akarná világitni. Mindig azt 
vettük észre , hogy mintegy két órával éjfél után leg- 
fényesb ’s legélénkebb majd nyugatról keletre, majd 
viszont, majd éjszak felé >vonult, ’s néha fénylő iv 
alakjában megfoghatlan .gyorsasággal az egen szétter
jedt, 's valami kígyó’ tekernyós mozgalmihoz hasonr 
lita. Rögtön eltüne, ’s meg hirtelen,.ezer meg-ezer vi
lág csillaga a’ látkörön, mellyek mindenféle lehető- 
alakokra szakadtak. Bél felől ritkán jelent meg; úgy 
Iátezék mintha az ég azon.részén valamihez nem mer
ne közelítői; de néha a’ keleti vagy keletdéli láthat 
táron kezdődők, a’ zeuithen keresztül nyugatra villant, 
különböző, alakokban a’ föld’ éjszaki része felé le
szállóit , ,’s az ürteke ezen egész szakát fényes, viliág
gal boritá el,m ég a’ félgolyónak másik,része homály
ba hurkolva maradt.

Az éjszaki fény ugyan leggyakoribb kemény hi
deg —. ’a szélcsöndkor, de szélvészkor is egyaránt

élénknek találám, szokott szabály-túlzásával ide ’» 
tova lobbant, legkevésbé se követve a’ szél’ irányát. 
Nem is vala épen felhőtlen égre korlátolva, és sok
szor szemléltük, mint tűnt elő valami fekete felhő meg
ül. E ’ sajátságát Capell Brooke Hammerfeslen vévé 
észre, ’s nekünk Novemberben 1*888 volt .alkalmunk, 
szint’ azt Fort Reliance-ban láthatni. ’S azt i s , mit 
Parr, vettük többször észre, hogy bizonyos közegye- 
nes síkok vágtak a’ kivilágított egen keresztül. Sok
szor látám, mint üzé el rögtön egy fénytömeg a’ sö
tét ködöt, melly azután az egész eget úgy kivilágitá, 
mintha a’ légkör egyszerre meggyúladt volna, mire az 
ég sötétkék, csillagokkal behintett színbe borult, midőn 
pedig az éjszaki fény elenyészett, ismét beáila az 
előbbi szürke köd. Nincs kétség többé, hogy e’ lég
tünemény fénye erejével a? csillagokat homályba szo
rítja; és szint’ oily bizonyos az-isf hogy nappal, mi- 
dőjuJénye a’ napnak engedni kéutelen , az eget fehér 
fellegek alakjában elborítja. October 28án fehér fel
hőtömeget vevénk észre ̂  alakjára nézve a’ múlt est 
éjszaki fényével tökéletesen hasonlót, és szinte azon- 
helyen ; a’ nap tisztán süte, Bach hajónagy (capitain) 
egy fenyő árnyába állott, ’s a’ felhőből egy halovány 
ívet kifelé terülni vélt látni; a’ mint a’ dolgot figyel
mesebben vizsgáld, a’ fellegtömegbó! egy halovány-sár- 
ga ívet láta nyugat felé villanni, azután délkeletre, 
terjedezett széljel. Utóbb több felhősugarak látsza
tának, mellyek véleménye szerint több Ízben külön
böztek világuk’ fokára nézve.

Azokra nézve , kik ez égi tüneményt villanyos,, 
okoknak,tulajdonítják, mindig érdekes kérdés, váljon 
hang vagy zaj hallatszik-e mellette. Franklin hajónagy, 
V Richardson tanár azt álífják, hogy soha semmit se 
hallottak légyen, ámbár az éjszaki fényt 200 náj több
ször láták; Hood hadnagy ’s némelly mások ellenben, 
tapasztalásaikról máskép nyilatkoznak. Thienemann, 
k4 az éjszaki fényt Jolandon 1820 és 21ben vizsgá
ld, egyenesen vallja, hogy semmi lármától nincs ki-, 
sérve; Landt ur Faröekrőli tudósításában Qiol 7 évig 
tartózkodék) azon észrevételt teszi, hogy az éjszaki, 
fényt néha-lüktetve következő zaj kiséri. Saner a’ föld- 
irási’s csillagászt' kiküldöttségnek ( oroszföld éjszaki 
részeibe) történetében azt jegyzi meg, hogy az éj-, 
szaki fényt néha tovavillanni hallá; Henderson, kills-, 
landról irt,sttstorgó zajt halta, hasonlót ahhoz, midőn
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a' villanygépböl szikrák ömlenek elő. Stewart Eduard 
herczeg1 szigetellek leírásában azt állítja, hogy csön
des éjjelekben az északi fény fellobbanásait világosan 
hallani. Hearne bizonyítja, hogy nyugalmas éjszaká
kon az éjszaki fényt suhogni és zörgeni hallá, mint 
midőn erős zászlók lengenek a’ szélben; ’s ebben, a’ . 
mi nagyon nevezetes, a’ houszülüttek’ bizonysági is 
megegyeznek. Parrys és tisztjei ,,vigyázva hallgatóz
tak , de nem vonnék semmit észre,“ hasonlólag sem 
én sem Back hajónagy nem hallhatónk semmit.

Hogy színváltozásnak helye vau, csaknem minden
ki megengedi, ki e’ tüneményt vizsgáld, éu azt mind- 
azáltal csak ritkábbinak tartom; mert két öthavi télen 
á t, meilyben alig múlt éj, hogy szép égijelenetet ne 
vizsgáltak volna, csak nyelcz ízben volt más mint tűz 
és szalmaszinű, ötször t. i. vörös, a’ többi ízben pe
dig indigo nagy narancs-színű. Hasonló időmenyiség 
alatt Parry csak háromszor látá változni, kétszer ugyan 
is lilaszinre, harmadszor zöldre.

Az éjszaki fény’ feltűnésének van e befolyása a’ 
mágnestűre, vagy nem, még kétséges, mert különb
féle vizsgálók egészen egymástól elütő következeteket 
tapasztaltak. Minden esetre még elégséges tettdolog 
nincs gyűjtve, melly eldöntő ítéletet biztosítna.

Back szerint, ki e’ légtünetet Franklin és Enterprice 
erősséginél szemléié, Fort Reliance-uál nem csak 
fényesb vala,, de a’ világcsikok is gyorsabbak voltak, 
miből azt lehetne következtetni, hogy a’ 62ik széles
ségi fok a’ jelenetre nézve kedvezőbb, mint a’ 65ik. 
Ha, mint allitatik, alacsony mérséklet kedvezőbb az 
éjszaki fény’ fényes és élénk fellobbanásának, úgy a 
nagy Sklavtónak keleti szélére kellene menni, mert 
itt a" hideget tiz fokkal erősbuek találtuk mint egyéb- 
ütt azelőtt. Mielőtt e’ körülmény tudva volt,uémellyek, 
kik Parry és Rósz vizsgálatit összeállítók, azon kö
vetkeztetést tevék, hogy a’ legszigorúbb hideg nem lé
tez az éjszaki sarkon, hanem a’ mágnes-sarkon, ’s ki 
az éjszaknyugati átkelhetést a’ tengeren keresi, an
nak sokkal magasbra kellenne éjszak felé hajózni; sőt 
azt állíták, hogy az éjszaki sark körül messze kiter
jedő nyílt tengernek kell leuni. Ezen theorcticusok’ 
szerencsétlenségére Fort Reliauce-nál molly a’ magnes- 
sarktól igen távol fekszik, keményebb hideget találtunk 
mintRosz.ki ahhoz igen közeljárt. —En a’ mágnestűt

sokszor egészen nyugalomban látám , midőn azegész 
ég beborult világgal,’smás ízben meg több foknyira él- 
forgott, az éjszáki fény’legkisebb nyoma nélkül, melly- 
nek a' sötétkék egen naponkint láthatónak kelle lenn’- 

Az éjszakamerikai lakók kézt közönségesen azon 
vélemény terjedt el, hogy az éjszaki fényben elhalt 
barátaik’ szellemei mutatkoznak, mellvek a’ felhők
ben tánczolnak. — Szint ezen hiedelem uralkodik a 
lappoknál is. — A’ tungusok azt hisfcik, hogy lel
kek harczolnak a’ légben. A’ finn szélekben az al
sóbb osztály közt igen erős azon vélemény, hogy az 
éjszaki fényt a" töméntelen heringtömegek okozzák a' 
sarki tengereken, mellyek midőn nagyhalaktól űzet
nek , rögtön megfordúlnak, hogy igy a’ fénycsillogás, 
mellyel a’ víz mozgása előhoz, és netalántai phosphor- 
villogása az egen visz-sugároztatik, ’s a’ fényes tüne
ményt tei-emti. Emlékszem, hogy hasonló véleményt 
hallék egy Tschippewaitől: minden esetre bizonyos, 
hogy a’ messze éjszakra lakó indiaiak a1 tenger phos- 
phor-villogását nagyon jól ösmerik. —

EGYVELEG.

1.) Azon 118 beduin közül, kik Marseilleben fog
va tartattak, már csak 94 van ott; 17 visszaküldőiéit 
4 franczia váltságául, ’s négy más meghalt. A’ töb
biek jól és vígan vannak. Naponként 3 soust kapnak, 
's még többet is keresnek mint napszámosok.

2.) Az egyptorai basa egy múzeumot ’s egy könyv
tárt alapít; ennek elnökévé Scheik Refah neveztetett. 
A1 gépek, minták, könyvek, földképek, bélyegek, mű
szerek ’s á’ t  Parisból hozatnak.

3.} Furnari dr. Siciliából-, ki több év óta Parisban 
lakik azt födezé-fel, hogy * z  indiai fügéből (a’ cactus 
apuntia gyümölcse) is lehet ezukrot csinálni-, ’s hogy 
ez mennyiségre és minőségre nézve solíkal'félülmulja a 
fehér czéklából sajtoltat. Azonkívül készítési mod* 
sokkal egyszerűbb. Fehérsége égjegedése szépek -
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HER- IS DIVATLAP.

PESTI HÍREK.
I. Vasárnap Február 26dikán délután fel ötre Vieux- 

temps Henrik liarniadik Versenyét adá. A’ terem ma is 
tömve mint egyébkor. Előadattak : I) Ouvertura Mozart 
,,Titus“ábói 2) Közkívánata ismételtetett az első ver
senyben játszott Vieuxtemps saját szerzeménye, verseny
mű hegedűre. 3} Búcsúzás a’ kedvestől Heyne költemé
nye .H.íckl* muzsikájával, — énekeié Olserhoffer ur. 4) 
Váííííiiatok a’ „Tengeri rabló44 daljátékbóli motivak fö
lött; s z é n é  ’s játszá a’ versenyadó 5) Szavalás, felső 
osztriai szájestésben, — a’ költemény Raicstól; előadá 
ltott pesti színész. 6) Változatok, magyar nemzeti dalok 
felett, hegedűie és zongorára Fest számára szerzék ’s 
elóadák Erkel ur ’s a’ versenyadó — Vieuxtemps játéka 
ma is bájló ’s elragadtató vala; erő és gyöngédség, tűz 
és lágy érzelem ismét csudásan ’s meglepőn válták föl 
egymást, ’s örömest jelentjük k i, hogy darabjainak vá
lasztása is egy átaljában ina szerencséb vala a’ múltkori
aknál, mit akkor elhallgattunk, mivel akármit is fölsége- 
sen játszik ugyan, de ama múltkori darabok nem vol
tak annyira a’ külhatásra irányozva. Mi szerzeményit il
leti , világosan kitetszik müveiből , hogy e’ tekintetben 
is nagyot válhat tőle a’ világ. Oberhoffer jól énekelt. 
Erkel nagy ügyességgel játszék ; csak az egyet nem él t
jük teljesen, mint férhet meg illy'magas Ízlésű hangával 
a’ szavalt költemény , mellynek nyelve a’ legalsóbb szó- 
ejtésből van merítve, ’s így ugyan csak nem igen ae- 
stheticai.

II. Csütörtökön Martius 2-kán Taberszky karmester’ 
jutalmául a’ pesti színházban hangverseny7 adaték , melly- 
ben Vieuxtemps Henrik a’ jutalmazott iránti különös szí- 
veskedésből két hangszerzeményt játszék. A’ verseny’ el
ső osztályát tévé, Don Juan nagy daljátéknak első felvo
nása. A’ második osztályt kezdé Weber Károly Mária, 
Eurianthe daljátékának gyönyörű ouverturája. Ezután 
Vieuxtemps játszá »aj átszerezte vejsenymiivét , mellyet 
most harmadszor hallánk, ’* melly még is mindig újabb 
s újabb varázsolattal lep meg. — Következők felső osz

triai népdal Weber K. M. utósó gondolati szerint Schrit- 
tol. Énekle Kaler ur. — A’ jutalmazottnak 10 éves leánya 
Gabriela kezde egy rundot Kalkbrennei tói játszani , de 
csak bamar rosszul lévén nem végezhető el szépen kez
dett játékát. — Végre ismét Viuextemps játszá Einst’ 
változatit, meilyeket szinte már első versenyében hallot

tunk. — A’ ház már régóta nem Tolt illy tömött, annyira 
hogy több hölgy magán a’ -színen és az orchestrumban is 
helyet foglalni kéntelenek vala. Vieuxtemps minden 
játéka után háromszor tapsoltatok elő. Mi ,Don Juan4 
előadását illeti, az több kisebb hiánynyal, több gyönge 
hibás hanggal zavartaték, nem említve a’ nagy végza
vart,— hogy időnek előtte eresztetek le a’ függöny, ’s a’ 
küzdő hevületben álló Don Juan , (Oberhoffer) midőn az 
ót Üldöző Ottavio ellen párbaji a akar kelni, a’ függönyön 
kívül egyedül maradt. A’ végjelenet ugyan ismételteték, d« 
Don Juan boszus szerepét csak ueietve énekelhet«.

Ney.

DIVATKÉP.
8. sz. Bécsi divatöltözet.

F igyelm ezte tés .
A’ „Rajzolatok“ áprilistól kezdendő ’s június vé

géig tartandó évnegyedi folyamatsára, postán küldve 
3 fr. 30 krj. pp , helyben 3 írtai pengőben előfizet
hetni. Kik, mint nj előfizetők óhajtnák e’ divatujságot 
pártfogolni, ’s évnegyedi diját, tévedésnek elhárí
tása tekintetéből egyenesen a’ szerkesztőséghez kül- 
dendik, azoknak eddig kedveskedésül adott hat arcz- 
képhöz, a’ nemzeti-képtárból, ez év első negyedéről 
is hárommal ingyen fogunk szolgálni.

A’ Rajzolatok 
S ze rk esz tő ség e .

Javítások. A’ múlt szám’ 137d. lap. lső hasáb 
3d. sor. göröngyein, helyett olvasd: göröngyeire. — 
13d. sor magyar táncznak helyett, magyarláznak. 
— 3d. hasáb, 5d. sor. kórjelei helyett, kór jeleit — 
138d. lap. 34d. sor lső hasáb, sze — compositor — 
én helyett, szerelmes componitoré-n. — 39d. sor. 
3d. hasáb. humoristáboU helyett, humoristából.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .

JHQMATJK. UtNDKWlK’ BETÜTTEL
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Megjelen e ' divatnjság 
hetenkint 2szer, esztendő 
alatt legalább t>4 képpel. 
Helyben félévi dija 4 fr., 
egész évi 8 fr. Postán 5 fr. 
és 10 fr. pengő.

A’

TÁRSAS ÉLET
ÉS

DITATV1LÁGBÓL.

8 1 Jik s z á m *

Előfizrtiictni helyben a 
kiadónál u j-v ilág  ntcza- 
lan K e is  in g e r  iiazbaa
554 ik szám alatt. Pesten  
kivid pedig minden cs. k.
posta-hivatalnál.

H arm adik év9

S Z I K L A - K I R Á L Y ,

N O V E L L  A.

KATONA ANTALTÓL

I .

Komor volt a’ természet mint keble a' száműzött fiú
nak ; rémesen tüutek ollvkor ki kárpát’ bércziu a' fakó 
szirtfalak az éji alkonyból, ’s hasonlón az alvilág tor
kához tátogott itt ott egy két üreg a' sűrű villámok’ va
kító fényénél: menydörgés felelt menydörgésre, ’s az 
elszórt völgyek’ viszhangjai meg nem szűnő morajjá 
tevék a’ borzasztó hangokat. „Durva a’ vihar mint sor
sa a’ magyarnak“ sóhajta Tivadar ’s megállitá a' bérez 
mászásban tikkadt lovát: „Durva“ morgá utána egy 
vastag hang „durva“ echozák a’ repedezett szírt üre
gek. „Halld Bodól magok a’ természet’ vadonjai, ma
ga az ősz Kárpát nyögéssel felel a’ lesújtott magyar’ 
panaszira“ — ismétlé a’ hontalan , "s fojtott szívvel tán
torgott hű szolgájához. ’s két hű kebel siratá a' sze
gény hazát; „hol és ah! merre keressünk egy csön
des hazát egy háborítatlan lakot, — hol van a’ hely 
mellyben bántatlanul sirathatjuk az elgázlott Hunniát, 
’s földönfutó magzatit“ sohajtának egyszerre „Itt — 
itt,“ zugák vissza a' hamvas szirtfalak, ’s jóslólag böm
bölt reá a’ mennydörgés. — „Természet! értem szent 
szavadat, melly ünnepileg szól hozzám a’ mennydör
gés országából, — értem Ts fogom azt követni; itt ma
radok hazám’ földén, érjen bár mi csapása a sorsnak, 
könnyebben viselem azt ’s enyhitend azon édes érzés, 
hogy hazám’ egét lélekzem, 's szent porával fognak 
egykor vegyülni elszórt hamvaim — Bodó édes öre
gem, mindenkor gyöngéd vonzalommal függött rajtad 
lelkem, ’s te szeretted a’ gyermeket, — bábot nyujtál 
kezeibe, ’s vesszőn lovagoltatád , — ifjúvá erősödött 
a’ gyermek, tegzet ’s kardot forgatni oktatád; — tom- 
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bolva járt alatta vért büszke ménje a' vészek mezején, 
te mérsékelted nemes tüzét, 's hü karral védted éle
tét; — borostyánt aratott ’s te részt vevél örömében.
— Fordult a’ koczka, — Tivadar mindenéből ki fosz
tott földönfutóvá lett, de uem hagytad te őt el, ’s meg 
osztád véle mindekkorig a’ bú köuyüit. — Xékem sem
mim sincs, az egy kardom, ’s szívem, én hűségedet 
meg nem jutalmazhatom, ’s így nem tartoztatlak menj 
vissza,ép még egy része Magyarországnak, ’s találni 
fogsz pártfogót, — én itt maradóké vadon bús magáim
ban ’s elszigetelve az emberiségtől fogom siratni el
gázlott hazámat.“

így szólt Tivadar nehéz kebellel, ’s a’ bánat könyüi 
nedvesíték arczát — elkeseredetten válaszolt Bodó: 
„Édes ah! mindenkor édes lelkűnknek a meghálálás. 
’s idvezítő a’ hatás, midőn látjuk a’ másokkal éreztet- 
teket csak kis részben is kamatozni, — édes ez mon
dom mindenkor és szivemelő, de mennyivel inkább 
akkor midőn a' vészek között, az élet zivatarjaiban 
halljuk a’ hálás kebel’ e’ szavait: „Te vélem jót tet
té l , eszközt nyújtói felsegitésemre, én érzem ezt, 
’s rokonilag veszek részt b a jo d b a n — midőn már 
süllyedőknek nyújtja egy hálás kar a' kimentő evezőt
— ekkor ismeri meg az ember ember társát, ’s ekkor 
a’ bölcs alkotó felséges rendelését, melly emberért al
kotott embert. — Tivadar fél századja] épen, hogy 
atyám mint áldozat esett el a’ haza' oltárán és magával 
vitte mindenét, mert csak karja, és nem ezen érező 
szive volt, ’s én nem az övé hanem a’ honé valék; öt
ven éve mondom mióta az atyáin név nem hangzott 
ajkomon; — eleste beteges anyámat alkalmatlanná té
vé nevelésemre. — Elhagyottan mint a toll úti au ke
selyű fi állott az árva honában, híjával a szükséges 
nevelésnek; jön egy fiatal hős, meleg érzettel keblé
ben minden emberi iránt. meg szánja az elesendöt » 
szárnvai alá fogadja: — atyád volt ő a’ húsz éve*

C * 0

A' dicsőség fénysugara 
Lengjen a ' M agyariiazára
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Kende, — gyámolom, s ved angyalom leve— gyer
mek voltam, — de tudtam érezni, 's megismerni a 
vélem éreztetteket, — óránkint térdeltem elvonulva a' 
világ’ szemei elöl, 's esedeztem jóllétéért gyámomnak- 
— fogadást tettem, szentet mint nemzetem őrangyala? 
egész létemet néki szentelni, ’s meghálálni nagy lel- 
küségéí, — számos év röppent el ez idő óta, de min
den év erősííé fogadásomat; atyád a' nagy lelkű meg 
szűnt már lenni, de esküm kiterjed redd is , melletted 
voltam mig tündöklőn reszketett feletted csillagod ? 
melleted lészek letüntével is, — álljon bár előttem a’ 
vérpad minden szörnyeivel, álljon az enyészet, ostro
mával, én melletted leszek, még lelkemnek is kell té
gedet követni.“ —..Ittmaradsz itt öregem!“ kiáltott Ti
vadar elragadtatva ’s a’ leghűbb érzés' konyáit hul
láid hű barátja keblére.

I I ,

Ki tisztult lassan a' ború, ’s as hasadó hajnal első 
sugarai pompásan villantak szét a’ kopár csúcsokon, 
’s lecsókolták a’ tölgyek’ lombjain, reszkető cseppe
ket. — Xénián állott a’ két barát mélyen ihletve, néző 
a’ szép természet remek scéuáját; — de szomorú volt 
»z ihletés, mert nincs édes kép a’ hazáját, ’s igy min
denét vesztett előtt. — „De nem igy volt ez hajdan! só- 
hajta Tivadar, midőn kéjörömbe úszva nézte a’ hon? 
alkotó magyar e’ bérczekről az aiatta elnyúló síksá
got, melly bókolva hódolt fegyverének, — akkor szép 
jövendőket áimoda az űj hon felől, de ah! csak álom 
volt a' szép jövendő, — mint beteg álma kit fájdalom
ra serkent a’ reggel bájos szenderéből; azonban a 
sors mérte a’ csapást reánk — bűnhődni az elmultaka- 
kért; — nyugodjunk meg szent végzésin.“ — Nyugod
junk Uram! tán ad egy csendes lakot, egy háborítat
lan rejíeket e’ puszta vidék a’ vándoroknak, hol leél
hetjük rozsatlan napjainkat ’s ha netán szebb idő vi
rul a’ magyarnak, közel lesz a’ hon ’s részt vehetünk 
f; szabadulás hajnalának legszebb örömeiben; — szólt 
JJodÓ. --

- vadai a’ messze ég kékjébe meresztvén pillanatit 
nem szólt, de ünnepi komolysággal mozgó ajkai jelen
ték , hogy túl a’ föld homályán, túl a’ küzdések’ ho
nán szállong lelke a1 Serafok’ zsámolya körűi, le-víui
a’ miudeut adó segélyét;------ kék tűzzel kígyózott
taost egy villám keleten az aranyos fellegek között, ’s

jelentőleg viszhangzott a távol bérezek között tompa 
hangja a' dörgésnek — „Hála néked uram, meg hall
gatód könyörgésemet,“ rebegé — „lesz még szép reg
gele a’ magyarnak, 's e’ porba gázlott szép haza fel 
fog virulni még, — szólt — ’s vidám arczezal fordult 
Bodóhoz „Keressünk hajlékot, melly az elemek’ zudu- 
lati ellen védjen, kis helyen meg fér, Bodóm. két ba
rát, kiket hajlandóság ’s egy sors köt össze.“

III.

Mélyen, egy kies völgyben, királyi tölgyektől ö- 
vezve óriás szirtek között.feküdött egy tágas öblű bar
lang, — sűrű fenvérvirág, ’s vad rózsa gályák födék 
torkolatját, ’s egy keskeny nyilás a’ szikla repedések 
között vezeté szűkén a’ nap sugarait az üreg beljébc 
de megtörve az árnyos lombok által, inkább gyönge 
homálynak mint világosságnak leheíe ezt nevezni; — 
déli oldalán kúp formában magányosan állott egy ver- 
henyes sziklafal, 's az ebbül csendesen ömlő patak’ mo
rajjá rohant a’ barlang előtt elnyúlt lapályra ’s végig 
futva a’ termékeny völgyet, eltűnt a’ mérhetlen föld
önül sok között. —

E’ helyet választó tanyául a' két vándor; — kard
jaikkal mennyire tulajdon bátorságba maradások en
de megbőviíék a’ barlang nyílását, — puha fa mohá
val kényelmesebbé tevék a’ kopár kő fenekét s nem 
pompás ugyan, de egy pár szerencsétlennek még is 
alkalmas lakává forrnálak az örök idők óta lakatlan 
üreget. — — Itt éltek ők elszigetelve az emberiség
től , meg fosztva a’ társas élet örömeitől, vadon mint 
a’ teremtés első fiai, — idegenek kárpát bérczei közt, 
’s hontalanok a’ hazai földön, — étket a’ termékeny 
völgy, — italt a’ fris patak nynjta nékik, — a’ nap 
nagy részét vadászat, az unalmas esívéket pedig köl
csönös heszélgétések közt töltötték ; — gyakran ültek 
együtt a’ magas bérczekcsúcsain, ’s epedve néztek a" 
kedves honra le, mellyben emberiséget tapodva dő
zsölt a’ durva ta r ; gyakran a’ völgyek sötét rejtekein 
’s itt is ott is a’ hazát siratták; gyakran vitte fohászun
kat a’ távozó nap az éjek’ országába, gyakran vitte 
a’ felkelő magával az ezer világok’ végetlenségébe. 
Két eve lön o’ Sajói esésnek, két évig dúlt a’ tatár 
Magyarországon, vérben, lángban úsztak a’ termékeny 
telkek ’s pogány kéz aratta a’ zsarolt föld’ népe’ mun
kája gyüm ölcsét, — a fészket vert a’ bitangéit hazá-
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nan. — Egy napon sokat jelentő ábrázattal lépe Bodó 
a' vadászatból haza érkezett Tivadar elébe, — némán 
ragadá megjobját’s a1 szeretet1 minden jelével mosoly
gott szemébe: Urain! szólt hozzá gyöngéden egy 
kérésé van hozzád Bodódnak, ígérd jóvá hagyását?

inkább szeretlek öregem, mint kérésedet meg tagad
hatnám, ha az mind kettőnk érdekével nem ellenkeződ 
— nem ! — és ha apró veszedelmekkel is van össze 
kötve? ekkor megosztom veled a1 veszedelmeket.“

De, — de, — mindenre kérlek uram engedj kéré
semnek — egy szent czélom van, ’s te ebbe nem ve
hetsz részt. — ,,A’ mi előtted szent — szent előttem 
is! ’s mit kívánsz?“ — Ne kisérts Tivadar! ezen ősz 
fültökre, mellyeknek minden szála szolgálatodra van 
szentelve — ezen ősz főre kénszeritlek — engedj 
kérésemnek. —

„Mint mondod Bodó, és mint meg vagjrok benne győ
ződve inkább szeretsz, engem mint sem magad nyil
ván} os veszedelmeknek tedd ki, — igy ám legyen ki- 
vánatod.“ — Halld tehát! két éve mólt, hogy e’ rejtek- 
ben tespedünk, midőn tán reánk szüksége lehet a’ ha
zának, — elhatároztam tehát hogy levándorlok e1 he
gyek közül ’s hirt hozok a’ dolgok1 állása felől, — 
ehhez kértem egyezésedet. —

„Helyesen, e1 volt az én szándékom is , válaszolt 
Tivadar együtt fogunk menni Munkács' tájára ott bi
zonyosat hallhatunk.“ — Tivadar az Istenre kérlek! 
hagyj fel szándékoddal, ’s bocsáss magamat, — te fia- 
lal — te heves vagy, könnyen elárulnád magadat, — 
nincs benned azon ügyesség, melly e1 dolog kivitelére 
elkerülhetetlen — ’s ha egyéb nem, arezod is elárulna 
bennünket. —

Minden előadása — minden törekvése haszontalan 
volt a1 hű szolgának Tivadart reá vehetni szándékára, 
—- napok, hetek, ’s hónapok múltak — mig esdeklés- 
sel, ’s tanácsadással kivíhatta szándékát, azon Ígéret 
mellett — hogy kevés napok alatt visszatér. —

IV.

Feltűnt az elindulás reggele. — Bodó vidám arcz- 
<%al lepett Tivadarhoz, hőn csókolta meg az ifjú hom
lokát , ’s néhány perczig egymáson dobogott a1 két hű 
hebei. Isten veled — Isten veled hangzott a’ két ajak
ról, ’s el vált a’ két barát— Bodó messze útjára, Tiva
dar vadászfegyverével a’ sütet völgyek’ árnyaira. —

Epesztő a1 kietlen magánosság, ’s szomorú éltünk 
egy rengeteg vadonján, távol feleinktől, távol a1 tár
sas élettől tespedőn a’ kevés örömöt nyújtó elszigetelt
ség tövisei között. — Epesztő ez mondom kivált fiatal 
kebelnek, melly minden órán minden perczen új tarka
ság új képek után eseng, mellynek egyedül a’ száz
szoros zsurlódások — a1 társasélet’ egymást váltó örö
mei ’s viharai adhatnak elégítő cldeletet; — vesd öt 
az egyformaság igája alá elhervad, elveszti rúgó ere
jét, — mint a’ sivatag homokra lökött rózsa, mint & 
nagy elme a1 tunisi kalóz hajón. — De enyhül e1 sors 
ha felese vau nyomorúságinknak, van részese küzdő- 
sínknek — ha van egy hű kebel, mellybe részveyö- 
leg sirhajtjuk konyáinkét, mellynek biztosan nyöghet
jük! „Ah! édes, nyomasztó sorsunk, mint az elátko
zottaké;“ — édesül ekkor a’ bánatpohár > ’s elveszte 
töviseit a1 kietlen pusztaság. — Tivadart egy hű ba
ráttal űzte sorsa, ki kölcsönös válakkal emelé közős 
bajaikat — ’s ma érzé először két év alatt Bodó távol 
létét, ma a’ magány sorvasztó unalmát, — fej csüggve 
járdala az előtte annyira kedves tájakon; — megereszt
ve függött válán tegze; — fürtjei bomolva kavarogtak 
az alkonyszélben, — szög fürtjei, mellyeket olly gond
dal rendezett minden nap a’ kedves öreg; — nem egy 
őzfi iramlott el észrevétlenül a1 máskor fürge vadász 
előtt, ’s szokása ellen ma tért üresen tanyájára; — 
gondtalanul veté magát a’ puha mohára; majd ismét 
nyílként pattant fel nyughelyéről, ’s meredt pillanata 
a’ felhő ölelte csúcsokon, — majd a’ járhatlau sűrű er
dők’ homályán tévelygett — ’s mintegy tört pillanatta’ 
át hatni azoknak kékes egén. —

Csendesen emelkedett a’ teli hold ezüst fénynyel az 
ormok megül ’s elragadó scénát varázsolt elő a1 kelle
mes májusi estén, — lassankiut világosodtak ki a 
mélyebb völgyek isr 's az ezeken kígyózó csermelyek 
brilliánt fényben ragyoglatták a1 hold ’s az ezer égi 
testek képét. — Ünnepélyes susogással rezegtek az 
esti széltől ingatott tölgy levelek, ’s a’ sűrű lombok 
közt enyelgő fűlmile pár édes begyéből isteni hangok 
üdvözlők a1 kellemes estét, vidáman csörtettek az er ős 
iuú szarvas ’s őz önök a’ völgyi forráshoz r ’s vicz- 
kándozva legelték a’ virágos réteket. — Tivadar egy 
ormon űlvo nézte a’bájjeleuetct, Bodoját kisérték gond
jai, — ’s ollykor szokatlan érzetek rebestek keresztül 
lelkén, — remény, félelem — öröm ’a bú vftták keidét

te



Egyszerre szokatlan édes hangok ütődtek füleibe — 
felállt, — ’s lehelletét visszatartva merengett a’ táj 
felé, hounét a’ kedves hangokat jőni vélte, — igézőén 
hatottak azok ismét felé visszhangozva az ormok kö
zött ’s varásilag enyésztek el a’ sülyedt völgyeken. 
Bűvölve lett az ifjú—magasan dobogott keble, fcnynyel 
égtek szemei, ’s szent borzadás lengett egész valóján 
keresztül: „Hóimét ez isteni hangok e’ kietlen szirtek 
között, melly ügyes kezek érinthetők ez össze hangzó 
húrokat? KI ez! mi ez! Ah! nem lehet, csak füleim 
csaltak — képzelődésim’ szülemennye — de, — még 
is“ — most ismét hangzottak a’ pengő rezek, — ’s az 
esti szél szárnyain a’ legszebb hárfa - szó repült a’ 
bámész ifjú füleibe. — „Való ’s nem álom a’ hallott, — 
nem egyedül vagyok e’ kietlenben, vau ismeretlen társ 
legyen az földi, vagy szellemi valóság. — Itt világo
sat kell tudnom, — ismernem kell e’ hangok’ okát, 
kerüljön bár mibe; — legyen bár jó vagy rósz lélek, 
fel kell őt kutatnom, fel — ha keresztül fúrom is kár
pát kebelét, — megmászom az égbe ötlő csúcsokat, 
— le bocsátkozom a’ feneketlen üregekbe, le a’ föld 
gyomrába, hol az elemek rémítőn csatáznak — ’s vég- 
harezot viv az élet a’ halállal — semmi nem fog há
tráltatni utainban—esmernem kell e’ hangokat ha maga 
az enyészet küzd is ellenem. — Tivadar nem fél, Ti
vadar bátor mint a’ havasi sas, mint a’ tarka tigris 
kölök.“ —

így őrjöngött a’felhevült ifjú; — lassankint hegyek 
közé vonult a’ hold, ’s elhomályosult a’ táj, — 5 is 
barlangjába tántorgott, de csak a’ reggel szenderíté 
a’ nyughatatlant csendes álomba. — — Tündér képe
ket,szeráfi hangokat varázsolt elébe a’ nyugtató álom 
’s ő egy boldogabb föld lakója, páratlan szerelem kar
jain feledé a’ történteket. —

(Folytatása kövtlketik )

BÁRCZASÁa

A Bárczaság, (Barczia-Czare Burczi) vagy is 
Brassói kerület Erdélyben, nevét a’ rajta keresztül futó 
kis folyótól (Burcz-Barcza} veszi, és Erdélynek szél
ső részét képzi.Délről Havasalfölddel határos, melly- 
től magas bérezek választják el,*hol is a’ tömösi és 
töresvári hegyszoros vau, keletre a’ sepsi székely

földdel, — éjszakra a’ fogarasi kerülettel’s a’mfklós- 
vári székkel, — ’s nyugatra ismét a’fogarasi kerület
tel. E ’ föld igen szép, terjedt ’s magas fekvésű völgy, 
melly csaknem egészen erdős hegységgel van körül
véve, 33 négyszögmérföldnyi térföldön van 1 városa, 
4  mezővárosa és 36 faluja, mellyek közül két kato
nai, — több 100,000nyi népességgel, — követke
zőleg egy négyszögmérföldre átalánosan 3,135 lakót 
számítva.

Bármilly kicsin is e’ földecske, térnagyságát tekint
ve, még is számtalan jelességeket egyesít magában. 
Az égaly ugyan mérsékelt, mindazáltal az uralkodó 
keleti szél miatt (melly krivicz-nek hivatik) néha zor
don és csípős, főleg a’ hegyek közt, mi okból is a’ 
szőlőtermést akadályoztatja. Ellenben a’ róna föld any- 
nyi bájt nyert ügyes és munkás gazdaság által, hogy 
tán a’ Nagyherczegség minden egyéb pontjait felül
múlja. A’ németek, kik e’ föld’ nagyobb részét lakják, 
jeles és példás gazdasági intézkedésük valóban pél
dául szolgálhat minden egyéb népnek, melly hasonló 
földet bir. Mindennemű gabona, u. m. búza, rozs, zab, 
tatárka (pohánka czikszár), tengeri ’s főkép az árpa 
igen jól terem, ’s az ottani len, kivált a’ czeydi jósá
ga és finomságáról igen hires ’s a’ kereskedésnek egy 
fő czikke. A’ pirosító buzér ’s a’ dohány e’ tartomány
nak rég ösmert termesztményei. Erősen űzetik a’ méh- 
tenyésztés, mire a’ táj igen alkalmas, minthogy füvek 
és virágok minden felé bőven vaunak. A’ méhkasok 
száma átalában 30,000 megy. — A’ folyók ’s pata
kok jó izű halakat 's rákokat adnak; házi és vadapró- 
marha bőségben van, — a’ hegyekben ’s erdőkben 
nagy és kisvad ritka mennyiségben íaláltatik; szint* 
ott szarvas marha ’s több' ménes ’s tetemes juhtanyák 
tartatnak, — minthogy e hegységben a’ legjobb hava
sinövények, a’ legfűszeresb füvek és fűszeres gyökök 
teremnek; egyátalában e’ tartományka’ életmüves ter
mészete igen dús és sokoldalú. Czernestnél ezüst és 
ónbánya van, mellynek jövedelme nem csekély. Ellen
ben a’ Nuszbachuál kezdett bányászattal fel kelle hagy
ni , minthogy a’ csekély nyereség alig hozá be a’ költ
séget. Az ottan hempelgyő patak fövényében aranypor 
találtatik, de ez nem mosatik. Újfalu mellett különbö
ző agyagnemek vannak mellyek közül nevezet szerint 
a’ fehéres föld tűzálló csuprok’ készítésére ’s más 
czélokra is használtaltik. Mészkőbányák sem hiány-
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lanak, — az egész czeydi hegység különös jó mész
kővel bővelkedik ’s a’szászhegyen Szaisonuál tetemes 
csigamárvány-rétegeket találni, ’s a’ fénylő kovács
ban szücsigákat is. Szaison és Tátráiig faluknál sava
nyú vizek bugyognak, ’s az úgy nevezett brassói 
gyepen a’ tanulók’ hegye emelkedik , mellyet mon
da szerint egy vajda a’ brassói tanulóknak ajándéko- 
za, mert azt haramiáktól megszabaditák. Ezen tanu
lók még ma is évenkint azért örömünnepet üllnek. A’ 
Burcz, a’ Fűzpatak (Weidenbach) és a’ Temes öntö
zik egyéb kisebb patakcsákon kivül a’ földet. Olta fo
lyama a’ székelyföldtől választja el. —

A’ Bárczaság főlakói szászok, oláhok, ’s magya
rok. Azonban görögök, örmények, czigányok és ka- 
libások is tartózkodnak közöttük. A’ szászok azon né
meteknek ivadékai, kiket Ilik Géjza királya’ ISik 
század köz epén az ’alsó Rajna tájairól Erdélybe hitt, 
és sok szabadságokkal ajándékoza meg. E’ nép még 
most is erősen ragaszkodik ősi szokásaihoz; mindaz- 
által ma sokban közeliinek a’ magyarokhoz, ’s több
ny ié  is ezen nemzet’ ruházatát használják. Nyeivök 
olly németség, melly az alnémethez ’s a’ zsidó-német
hez igen hasonló; de a’ miveltebbek igen szépen s’ 
tisztán beszélik a’ német nyelvet. Az oláhok rónia1 
telepedettek’ maradványai, kiket Traján ’s más ró
mai császárok Dácziába vezettek; résznyire az utóbb 
csapatonkiut az országba jött Oláhoktól származnak. 
Ók magukat Rumunyo-knak nevezik, mi által római 
ivadékoknak jelentik magokat. Végre a’ magyarok 
igazi magyarok, ’s azért törzs-társaikkal szokásokra ’s 
nyelvre nézve teljesen egyenlők.

A’ legrégibb országalkotmány szerint a’ Bárcza
ság lakói nem ősmertek el más fö-birót, mint magát 
a’ királyt, mire nézve is saját biráik voltak, de király- 
birójok nem. Utóbb még is találni, hogy a’ Székelyek 
grófjai brassói grófoknak (Comites de Brasow) is ne
vezők magokat, de midőn a' szász nemzetköz kapcsol
tattak, a' királyon kivül hasenlólag elösmerék amazok’ 
gró Íj át és a’ nagyszebeni királybírót, fő birójoknak. 
Ezen szép és áldott tartományka gyakorta siralmas 
jelenetek’ színhelye volt, mellyekről itt röviden emlí
tést teszünk, 1 4 2 1 ,1 4 3 2 , 1438ban a’törökök pél
dátlan ékteleuséggel garázdálkodtak rajta, ’s egészen 
feldúlták. Alig pihegett e’ balesetek után a' szegény 
lartomáuy, 1480 és 1495ben újra meglátogattaték

ezen ellenségtől. A’ moldvák berontásakor 1829 és 
a következő évben 1530ban az oláhoktól ismét ke
ményen sanyargattaték , minthogy ezen vad népek tel
hetetlen kincsvágygyal rablottak és pusztítottak. De 
már sokkal ezelőtt kelle e’ földnek vad csoportok’ be- 
rohanásitól szenvednie , mivel a’ második András ki
rály alatt segítségül hitt német rend lovagai, — kik- 
rőli emlékezet már régótá elenyészett e’ vidékeken, 
vagy csak erdélyi oklevelek által tartatott fen kevesek5 
körében, — e’ tartományt rövid időre hűbérül teljesen 
bírták, mialatt határain több várat építettek római vár
romokon. Ezek dombokon vagy hegylejtőkön úgy va- 
valának építve, hogy mindegyikről a’ többit ’s a’ Bár
czaság legnagyobb részét át lehete tekinteni. Ezen 
egykori hegyvárak közül már csak kettő áll fen, t  i. 
Ditrikvára, vagy mint ma neveztetik Törcsvár, és Má- 
riavára, mellyek ugyan nem léteznek ősalakukban, 
minthogy amazt a’ brassóiak újra épiték, Máriavára 
pedig mezővárossá változtatott, ’s az előbbi erősség
nek már csak kevés romait mutatja.

Törcsvár kopár, földiül egészen meztelen szikla
kúpon fekszik, melly a’ hátrésznek hegysoraitól nagy
részt el vau szakasztva, úgy hogy a’ várhoz feljutni 
akaró több száz lépcsőnyi nagyon fárasztó fahágcsóu, 
melly az egyetlen feljárás, kéntelen felvánszorogui. 
Maga a' vár, mellynek tornyáról fölséges kilátás kínál
kozik , nem igen tág , és szükség idején csak csekély 
őrsereget vehet be, melly azonban elégséges volna 
minden támadást visszatartani, annál is inkább, ha a 
hozzáférheted megakasztatik, s’ ez előkészületek által 
minden pillanatban megtörténhetik. Ezen kivül van a’ 
várnak kápolnája is , fegyvertára ’s egy az egész szik
lán keresztül vágott kútja, melly iszonyú mélységből 
adja fel vizét. E’ várat a’ bárczaiak nagy Lajos ország- 
lása alatt építették, ki is ez okból 1377 nem csak 
megerősítő ősi jogaikat és szabadságaikat, hanem azo
kat még újakkal is bővítő. E’ várnak, mellyhez 9 fa
lu jobbágyilag tartozik, most is saját várgrófjai van
nak, kiknek tisztét Rákóczy rendeletéből mindig egy 
brassói polgár és egy magyar váltva hónaponkint vi
selik. Az ő törvényszékük alá tartoznak egyszer’smind 
a’ kalibások, kik e’ várról nevezett kerületet lakják, 
700 családból állanak, ’s eredetükre nézve oláhok. 
Környékükben van egy sziklabarlang egy magas he
gyen , mellyben három pópa az ottani hegylakó olá-
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hókért az isteni szolgálatot naponkint végzi, onnét is 
kaleguria — vagy remeteségnek neveztetik. Ezen szik
labarlang , mellyet alább bővebben remetelaknak fo
gunk említeni, a’legnevezetesebbeknek egyike Erdély
ben, számtalan ürege és menete van, mellyeknek vé
ge meg eddig föl nem födöztetett.

M A N T E L I
VAGY:

M Á S O D I K  D I O G E N E S ’

ÉLETÉBŐL LEGÚJABB.

(LEGHITELESEBB KÚTFŐBŐL °)

Mandel Dávid Pozsonyban, birtokos israélita szü
lőktől származott, kiknek hat gyermekei közt legö
regebb vala. Atyja Mandel egy jámbor, Talmud tu
dományában gyakorlott férfiú volt. A’ mi Dávidunk 
atyjától’ az akkoriban szokásos nevelést nyerd. Tal
mud; szorgalmas tanulmányával tölté tanuló óráit. — 
Dávid 12 éves kora után szüleitől Rakendorfra (Po
zsonyhoz néhány órányira fekvő faluba} küldetett, 
hogy az ottani Rabbinál talmudi tanulmányait folytas
sa. Észfogata ’s emlékezete jó vala ’s Manteti előme
netelt tön. Mintegy esztendeig marada ott, ’s szülői’ 
kívánságára Pozsonyba ismét visszatért. Ottani tartóz
kodása kevés időnyi vala. Azon lelkében ébredt von
zalma, messze menni, tudomány ’s kiképzés által 
magát híressé tenni, rá birá hogy atyja’ házát titkon 
elhagyja. Első menete Trieschbe Morvahonba vivé. 
Első, zsidónyelven irt leveléből (1798ró l), melly

Sapiiir ,,Hu>noristi<ÁjÁbólt niellyben. ez életirati váz
lat hiteleségéről a’ szerkesztő ur jót áll; de maga 
e’ vázlat előadása is a’ teljes hitelt magában hor
dozza, mellyhez e’ jegyzet bővebb felvilágosításul 
szolgál:

Munich’ éltének mindeddig egészen ismeretlen- 
kutforrásához. unokaucscse Dukes Leopold ur által 
jutottunk , ki itt Bécsben szülőinél tartózkodik ’s
ki szives vala azt nekünk átengedni.-------Manleli'
családi- neve tulajdonkép Mandel volt, de mivel e’ 
nevet Pozsonyban sokan viselek , Mantel? atyja 
Dukes névvel cserélte-föl. Manleli pedig e’ minden 
tekint -tben eredeti ’s furcsa nevet, n’ Mandat név
től vivé-fi:L

nagy stilistikai mesterkezet árul el, valamelly nagy 
tett után égő vágya csalhatlauúl kitüuik, ’s ugyan eb
ben szülőihöz azon jelentést olvashatni, hogy Prágába 
szándékozik, melly akkor a’ zsidó miveltség’ főlakja 
volt, és 1799ben már valólag Prágában tartózkodék. 
E’ városból egyik levele előttünk fekszik, melly tele 
talmudi sophismákkal és ábrándos tervekkel. A’ tudo
mány már akkor egész önjét annyira elíoglalá , hogy 
miatta magamagát elfeledé. E' levél mellé egy kis ezé- 
dula atyjához rekesztve, kitől kevés pénzt kért,mely- 
lyet itt fordításban közlünk, mint egy szép bizonyít
ványát akkori tetteinek. — „Nem pénzgyűjtés végett 
hagyám el házunkat, hanem epedő lelki szomjam ol
tásáért, sok tudományt tevék magamévá, és ha nem is 
eleget, de még nincsen minden napnak vége.“ — 

Mantelit ISOOban, déli Poroszországban Tirschíu- 
zelben találjak, hol ő egy honfiúra Jelt. Első levelé
ből mellyet onnan irt, azt mondja, hogy vágya, idegen 
országokat láthatni, ellenállhatlanul ingejrli. Még ak
kor bizonyos elhatározottsággal nem bírt. Egy másik, 
szülőihöz irt levelében Manleli ügyekezvén őket meg
nyugtatni, szülőinek czél nélkülieknek tetsző kalan- 
diról 's azon körülményről hogy tőlök pénzt kér,e’ ne
vezetes sorokat írja: „Elveim vannak, mellyek tetteim 
vezérei — — — — csak egy hibát érzek magam
ban, melly ingerem ’s ifjúságomban lopózék belém, e' 
hiba: H í r v á g y .  Már gyermekségemben hatalmas 
vágyat érzék, iskolatársaim fölött kitűnni, h i r  után 
epedek ’s k i t ü n t e t é s  után szomjuzoml“ — Ezen 
Berliniül nem messzefekvő helyen, öregbedett benne 
határozata, a’ nagy tudományos várost meglátogatni’s 
tervét ott tovább folytatni. Ugyan ezen levelében iljabb 
öcscséhez írja: „Még most van alkalmad velem be
szélhetni, később nem lesz — ha tervem’ létesíthetem, 
nem gátolhatsz benne, ellenkező esetben, velem töb
bé nem beszélhetsz, egy távol világrészbe vonulan- 
dok, és testvéredet sohasem látandod többé. Többet 
nem irhatok neked.“ Az idő’ lehetőleg szigorú haszná
lása, melly későbben bálványoskodó tisztelésig emel- 
kedék, már itt kitűnik. „Köszöntelek minduyájotokat — 
esek tulajdon szavai — barátaim, igazat mondok, min
denkinek külön szeretnék tiszteletet teuui, de a’ drága 
idő!“ — Valóban meg is tartá tervét ’s Berlinbe ment, 
és itt egy hézagot találunk életében. — Csak egy le
vél fekszik előttünk 1803ról, mellybeu teli forró gver-



meki szeretettel atyját szeretve vigasztalja az akkori 
rósz családi viszonyok felett. Néha néha megindító 
tőredelem csillámlik írásából, hogy atyjai házát titkon 
elhagyá. Egy kis levélke Berlinből 1804rölnem tesz 
ugyan ösmerósebbé körülményeivel, de mindig szor
galmasan tanulni látjuk őt, még testi betegségben is, 
a’ felgyógyulás szakában minden embertől elhagyat
ta]), egyedül könyveitől környezve. Berlinben, hol 
több évig tartozkodék, úgy látszik, fő alapját veté ké
sőbbi nagyszerű műveltségének. Mint egy földiétől 
hallottuk, ki akkorban hasonlókép e’ városban tartoz
kodék, ez időben majd kizárólag csak nyelvekkel fog- 
lalatoskodék. — Különködés már akkor hatalmat vön 
rajta; mint MantelV földije beszélte, annyira hogy' 
egyszer szemőldeit is leberetválta. — Életmódja már 
akkor nagyon szigorú volt, midőn az említett először 
meglátogatá őt Berlinben, igen kis szobájában találta, 
melly könyvekkel volt rakva, az ágy alatt nagy mennyi
ségű burgonya volt, mi akkor egyedüli napi eledelét 
tévé. ISOőben Offenbachbs.il leljük öt, készülőben, 
egy nevelői hivatalt elfogadni. Igen nehezen esék ne
ki , mint ő maga írja, „szeretett könyveitől válnia,“ de 
a nevelői helyzet eszközöket vala neki szerzeiulő, hogy 
későbben a' nagy egyetemen — mellyel nem nevez- 
meg, de melly kétségkívül Paris — függetlenül él
hessen. —

Lassankint elmaradoztak levelei és neve elhangzott 
egészen. Szülei és baráti holtnak hivék. Midőn vala
mi húsz év előtt egy zsidó tudós Magyarországból Pá- 
risban tartozkodék . ídchtegel született Mendelsohn 
asszonyságtól megtudd, hogy egy tudós földié ott la
kik 's házát gyakran látogatja. Meglátogató öt ’s ben
ne Mandel Dávidunkat találta, ki akkor már a’ theo- 
riai eszméletek sikamlós útainálla; Mandel rövid sza
vakkal szóla neki: ha Pozsonyba jut kegyed, köszön
ésé szüléimét, egyébiránt egészen zárt vala. így lé
pett ő ki a’ világból, önmagából, mindent kitépe szí
véből, mi az emberi kebelnek drága és kedves, kere
sendő azt, mi előttünk üsmeretlen. December1 22kén 
1836 meghalt Manleli, valami ütvén éves korában, 
Parisban, szerencsétlen eset által. Mint szókása volt, 
két korsóval a1 Szajnára ment, azokat italára vízzel 
megtöltendő, e’ közben egy meg nem erősített csónak
hoz támaszkodék, melly azonban elszála a1 partról, ’s 
a' szerencsétlen a1 habok közt tünt-el. — A1 párisiak 
Mautelit közönségesen magyar Diogenesnck nevezék, 
a' párisi köznép a’ „fegyvertáii vadnak.“ Halála után 
a' dicsérettel ösmerctes franeziu író Xodier Charles, 
ki Mantelivcl darab ideig együtt lakott az ó fegyver
tárban , rövid életirási vázlat által egy kis emléket e- 
mele néki. Manteli egyike vala korunk’ első nyelvé

szeinek ; ő a' világ legtöbb élő és halt nyelvét tudá, 
azonfelül jeles történet-, törvénytudó, orvos, theolog ’s 
több eíF. volt. A’ philosophiában Plátó volt bálványa; 
ezt majd könyv nélkül tuda, ’s gyakran idézgeté őt 
tudós beszélgetésében. A’ tettleges életben azonban 
nem a’ csinos Piától, hanem a’ cynikus Diogenest 
vévé mintául. Ruhatára egy régi katonaköntösbül ’s 
egy pár régi lábbeliből álla. Majd kizárólag katona
kenyérből táplálta magát, mellyhöz néha némi nyers 
füvet és gyökeret csatolt; főtt ételt soha sem evett Pá- 
risban. Soha sem fütött—be. Házi bútóra egy fa karos 
székből, egy lábpadkából, durva asztalból, egy kis 
szekrényből, mellyben könyveit és írásait tartogatta, 
egy szalmazsákkal borított deszkából, mellyen aludt, 
kalamárisból, egy lámpakint szolgáló cserépből, két 
vízkorsóbul ’s egy számolótállából álla, mellyen külö
nösen mathemafikai számolásokat tön, papír-kímélés 
végett. Hetenkint egy görög órát adott, mellyért har
madfél frankot fizettetett magának, ’s ez élelmére 
elég volt. Valószinü dolog, hogy valamelly fanatis- 
mustartá-fen őt azon hallatlan mellőzések közt, mely- 
lyeknek magát aláveté. 0 barátságos és jó lelkű em
ber vala, ’s nem hiánylott egy kis büszkeség is tőle, 
mellyet rongyai közt senki nem keresett volna. Sem
mivel nem hasonlíthatni őt, mint egy Fakinal vagy 
Sennaseyxal (fáz ábrándozó szerzeteseknek egy neme 
Nyugatindiában, kik magukat a’ világtól elkülönzik 
’s az eszméleteknek élnek. Részint testök' kegyetlen, 
és nevetséges kínzásaival iparkodnak táplálaiot és 
tiszteteletet szerezni maguknak a’ nagy tömegnél,) csak 
hogy fanatismusának tárgya a’ tudomány nem pedig 
a’ vallás volt; velők közös vala teste’ kínzásaiban és 
feláldozásának gyümölcstelenségében , semmit nem 
nyomtattatott. Hátra hagyott irományai nehezen fejthe- 
tők, minthogy bennök a’ legkülönfélébb nyelvek’ za
vara létez. Manteli második Diogenes volt. Sajnos, 
hogy Diogenes úgy mint Manteli az emberi termé
szet’ örök talányai lesznek, az emberi szív’ meg nem 
érthető hyerogliphjei, miket semmi philosoph sem fog 
soha kifejteni, minthogy nincs a’ psychologiai kulcs, 
mint és mi módon lettek azokká, a’ mik lettek. — 
Mindazáltal van illy életben valami megindító ; hibái 
olly neműek voltak, mellyek kevés követőre akadnak, 
és jó tulajdoni éles ellenszegülésbe jőnek azzal, a’ 
mit az embernek illy kiucsvágyas és felületes időben 
igen is gyakran meg kell tartania a’ litteratúrái világ
ban. Manteli’ halálával, kinek egész élete egy áthat- 
hatlan mystikai sötétségbe volt burkolva, egyszer's- 
mind egy más férfi’ halálát is gyászoljuk, ki bárha 
egy szerencsétlen tévelygés által volt meglepetve, egy 
kisértetes phantom által kinzatva, ’s egy lelki taran- 
tela által csipeteít-meg, mindazáltal még is nemes 
charakterrel birt, forró szeretettel teljes szívvel ’s oily 
lélekkel, melly munkáiban halhatlanul élni fog. — 
Béke hamvaikkal!
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g in -  ’S DIVATLAP.

PESTI HÍREK.

Hangvtrienyek. I. Kedden Mártim 7-én Vieuxtemps 
.Henrik a’ városi nagy táncteremben nagy hangversenyt 
adott a’ pesti jótevő asszony-egyesület ’s az itteni vakok’ 
intézete’ javára. Eloadattak a’ többek közt: 1.) Ouvertura 
Prometenshoz Beethoventől; — ’s e’ fölséges mű előadá
sára a’ hangászkartól méltó figyelem forditatott. — 2.) 
Előszó, melly különösen e’ verseny’ alkalmára készült; 
szavald Kalis-Padjera asszonyság. 3.) Ének kar’ kísé
rettel Rossinitól, — éneklé Oberhoffer nr ’s nyolcz kar
dalnok. Az előadás sikerült. -  4.) Tartini álma — Pan- 
serontól, énekszóra 's hegedűre zongora kísérettel. Elő- 
adák Mink asszonyság, a’ versenyadó és Erkel urak. — 
(Tartini, szül. 1692. Istriában, azon időkorban legjelesb 
hegedűs volt. E’ hangszerzeményt, vallomása szerint, ál
mában az ördög játszá előtte). — Nehézségére nézve va
lóban ördögi mű, — ’s ezt még is bájos hanggal ’s kel
lemes harmóniával lelkünk elébe állrtni a’ művésznek leg
főbb diadala. -— 5.) Rondo, zongorára Kalkbrennertői; 
játszá a’ 10 éves Taborszky Gabriela ; szint’ azon darab 
ez, mellyet minap atyja versenyében a’ színpadon rosziil- 
léte miatt félbenhagyni kéntelen volt. Szépen, ügyesen, 
's éldeletre játszék.

II. Csütörtökön Martius 9-én délutáni ötödfélkor a’ vá
rosi tánczterem előcsarnokában a’ 10 éves Adler Vincze 
házköri versenyt adott. Játszék versenyrondot zongorára 
Herztől; azután Trio-t (Es dur) Beethoventől Taborszky 
’s Wagner kíséretével; ’s végre versenyváltozatokat zon
gorára egy a’ báléjből vett thema felett. Közben Ober- 
hofFer ur énekle két csinos éneket. A’ fiatal versenyadó 
szép ügyességet ’s tehetséget mutatott játékában, mellyek 
haladási fejlődésével szép reményeket gerjesztenek.

Ugyan az nap a’ színpadon adaték hangverseny fensé
ges Nádorunk születésnapja’ előestéjén kivilágított né
zőhely mellett. Adaték első szakaszul a’ „Párisi János“ 
első felvonása, mellyben Bayan kisasszony a’ navarrai 
herczeghölgy szerepében első színi próbáját tévé. Elfogult
sága szembetűnő vala, — hangja mindazállal szép fejléssel 
biztat. A’ daljáték fénypontja Oberhoffer volt. A’ máso
dik szakaszt kezdé 'Weber K. M. Oberonjának ouvertu- 
rája, — ’s a’hangászkar tapsokat érdemlett. Ezután Vieux- 
temps játszék változatokat Pechatsek-től, elragadtató re
mekléssel. Végzetül ismét Vieuxtemps játszá Erkel úrral

Pest számára szerzett magyar változatait. A’ közönség 
sasokága hasonló volt ahhoz, mellyet minap Taborszky 
jutalom-versenyére csődíte a’ művész.

Ne t .

KÜLHIREK.
l i )  Két igen szép gőzhajó építetett, mellyek a’ tavasz 

kezdetével rendes közösülést eszközlendnek Páris és Lon
don közt. A’ vállalat czíme : Kir. gőzhajói társaság.

2.) Azon észrevétel tétetett, hogy soha sent folyt olly 
kevés bűnper Párisban mint most. Ez bizonyítja, hogy 
vagy a’ bűnösök kevesbülnek, vagy hogy a’ törvények szi
gorúbban őrködnek.

3 ) Az oportoi bűnitélőszék egy halálra ítéltet megke
gyelmezett azért, mivel a’ hóhér megürült tisztét felvá- 
lalni ajánlkozék.

4 ) Aire vidéke rövid idő óta bohó körülménytől nyug- 
talanítatik. Egy fiatal ember szüntelen leveleket kap egy 
év előtt elhunyt mátkájától— a’ túlvilágból, mellyekkel 
a’ boldogult őt fenyegeti , hogy éjjelenkint egész síri-toi- 
letteben meg fogja őt látogatni ’s lábait rángatni , ha ké
szülőben lévő új házasságra lépend. 14 nap lefolyta alatt 
a’ kínzott illyen 9 iratot kapott, mellyek hozzá a’ kémé
nyen át jutnak.

5 ) Egy vasárnap a’ London-Greenwich-i vasút’ gózko- 
csijain , ámbár isteniszolgálat ideje alatt szünet tartaték, 
6500 személy utazék. A’ koesibér teljes 180 fontott hoza be.

F igyelm eztetés .
A’ „Rajzolatok“ áprilistól kezdendő ’s junius vé

géig tartandó évnegyedi folyamatjára, postán küldve 
3 fr. 30 krj. pp , heljben 3 frtal pengőben előfizet
hetni. Kik, mint uj előfizetők óhajtnák e’ divatujságot 
pártfogolni, ’s évnegyedi diját, tévedésnek elhárí
tása tekintetéből egyenesen a’ szerkesztőséghöz kül- 
dendik, azoknak eddig kedveskedésül adott hat arcz- 
képhöz, a’ nemzeti-képtárból, ez év első negyedéről 
is hárommal ingyen fogunk szolgálni.

A’ Rajzolatok
S z e r k e s z t ő s é g e .

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .

NVOMATÍK LANDKRER’ BFTU1VEI
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kívül pedig minden cs. L. 
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M artnadik év9 A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a’ Magyarhazára Első fele .

S Z I K L A - K I R Á L Y ,

NOVELLA.
[Folylatús.}

I .

Magasan járt a’ nap Kárpát feleit ’s fény szomju- 
hozó keselyük csattogtatok felé verhenyes szárnyai
kat mikor felébredt Tivadar szendéjéből, — frisülve 
lépe ki barlangjábul 's üdvözle a’ szép természetet; — 
némánveté szemeit a’ hamvas falra, mellyen ülve teg
nap este a’ felzavaró hangokat hallotta, ’s látatlan 
erő tünék őt ismét oda vonni — néhány perez múla- 
’s ő a’ meredek csúcson állott; — epedve függeszté 
szemeit a’ távol bérezek felé hóimét a’ lágyan folyó 
hangok ömöltek — csöndes volt minden, — csak az 
ollykor felriadó vércse zavarta a’ puszta némaságot
— ’s az epedő ifjú megcsalatva szált alá völgyére. — 
Jött az este — azon pompával ragyogott ismét a’ hold;
— új szerelmeket csattogott a’ fülmile, — csörtetve
száltak alá a’ hegyi szarvasok, — Tivadar balja do
bogott, — szikrát szemei löveltek, — ránezos homloka 
határzottságot tüntetett elő, — vállán tegzek, oldalán 
széles karddal állott a’ csúcson, epedve váró a’ bűvös 
hangokat kész azokat bár merre követni. — Órák 
folytak le, — néma volt minden,------ homályba vo
nult lassan Luna szemérmes arcza, — éj feküdt a’ 
tájra, — semmi hang semmi jelenet — ’s az Ifjú el-
tikkadba ment nyugalomra.------ így folytak el több
napok minden ügyelése haszontalan volt, ’s kezdé 
utoljára hinni, hogy az egész esti jelenet csalatás volt.
— Nyugottan folyt ismét a’ vér ereiben, — örömmel 
látogatta az ernyős ligeteket, mélazva nézte a’ kristály 
patak’ gyűrűkben kígyózó csöpjeit, — feledve] lett min
den , csak Bodó miatt nyugtalankodott ollykor, — tized 
napja lön elmenetelének. — Tivadar kétségek közt
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sóhajtozott utána — ’s gyakran mászta a’ meredek
ségeket , de szűk kört engedtek látásának a’ százados 
bérczekkel tornyosult sziklafalak — „hol maradtál 
Bodó*4 nyűgé a bérczeknek ’s ezek echózva adák a’ 
szomszéd halmoknak e’ szavakat — ’s Bodót hangzott 
a’ messze táj. —

Tivadar — Tivadar! hallatott cgyszere mögötte, ’s 
a’ két barát a’ viszonlátás örömeibe úszott; — karölt
ve siettek le a’ völgybe; — „hogy van a’ hon ?*4 kérdé 
Tivadar epedve; — egy pár könyr csillogott e’ szavak
nál az ősz pillákon — „legázolva*4 nyűgé keseredten 
Bodó ; feldúlva a’ vérén szerzett ősi birtok ’s bilin
csek közt a’föld népe; — honossá lett a’ pogány árva 
hazánknak, — kétségbe esett a’ szegény nemzet, sem
mi remény szebb jövendőre. — Esztergom, ’s a’ Pan
non halmi kolostor áll még szabadon, de kevés a’ re
mény ezek’ megmaradására is — láng, vész, gyilok 
pusztitnak a’ gazdag telkeken, — ’s örök éjben tes- 
pednek a’ haza reményei.44 Mélyen illetve zokogott a’ 
két szerencsétlen ’s keserű könyüket, mert ah! mást 
nem lehete szentelniek a’ vérben úszók emlékének; — 
„hát te uram mint voltál távol létem alatt44 kérdé az 
urát vigasztalni akaró Bodó. — Tivadar elbeszélte az 
esti jelenetet, — mind inkább nyugtalan lön az öreg, 
’s aggódása minden szónál nőttön nőtt. — „Mi szer- 
rencsétlenek44 sohajta a’ beszéd végeztével, „még ez 
is ellenünk;44 — „Bodó! te tudsz vallamit? kiálta Ti
vadar „ szólj kérlek! melly hangok voltak azok.44 — 
„Csendesedjél uram44 A’ szikla király volt az, ő akart 
csábítani de légy nyugott, — én mosttikkadt vagyok, 
holnap mindenről felvilágosítlak. —

v i .

Gyenge pírral boriták a’ hajnal’ első sugarai a ko
pár bérczeket. — Tivadar talpon állott ’s felkölté még
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alvó barátját, ’s ösztönző az estén ígért történet el“ 
beszélésére — megfogd Bodó a' kiváncsi ifjú ke
zét, kivezető az ormok közé, ’s leültek egy kiálló 
csúcsra, — hóimét eleven színben látszott nagy ré
sze a’ tájnak. — Bodó hallgatott némán nézve maga 
elébe, ’s gondolatit látszék rendbe szedni. — Tiva
dar mélyen nézett az öreg7 szemei közé ’s mutatko
znék arczári. a’ kíváncsiság ; — most felvető az ósz 
szemeit, keletre függesztve azokat, ’s a’ megnyílt 
ajakról e' szavak ömöltek :

„Nem mindenkor magyar hirta e’ földeket, idegen 
keverék nemzet országlotí e’ vidékeken; — forgott 
az idő kereke, — nemzetek emelkedtek ’s országok 
hanyalottak a’ változás’ vas igája alatt. — Jött egy 
hatalmas nép vérpályát izzadva elüzé a’ pulyábbat a’ 
bitangolt földekrül, trónt emelt magának a’ füstölgő 
romokon ’s törvényeket alkota; — jött más erősb ’s
megbukott előtte az előbb hatalmas n é p ; ------ igy
volt hazánkban is, — egy pár század alatt visi-’s ostro- 
gothok ’s vandalog lakták a’ Duna ’s Tisza környé
két, jött a' hadbontó Attila a’ kaczagányos Hunnokkal, 
s Scytha fajt plántált a’ termékeny földekre ’-s vezér- 

jéire bizá az apróbb tájakat, ’s ezek zabolázák a’ ki
csapongó keleti nemzetet.------Egy e’ vezérek kö
zül Csalnia meghitt embere ’s bajtársa Attilának, a’ 
kedves vizű Balaton mellet nyert jószágokat szolgá
latáért, — a’ táj hegyes fekvése ’s az akkori villon- 
gós idők ösztönzők őt ’s fejedelme egyezésével várat 
emelt magának az emelkedettebb szalai parton; — 
büszke pompával állottak a’ goth falak a’ Balaton’ tük
re felett, ’s a’ táj lakói tisztelettel pillantottak jó földes 
urok’ lakára. — Boldog volt Csalnia kegyében feje
delmének, halmozva dijjavakkáí, — de ürniös minden 
öröm, "s méh lappang többnyire az édes méz alatt; — 
boldog volt ő a’ világ szemei előtt, — de a’ házi kör, 
ez dúlta mennyét.— Eg ajándékának nevezzük a’ gyer
mekeket s azok is ők, — de csak akkor ha édesi- 
tik keserű napjainkat; — ha nemesen ver keblük, — 
bennük a’ haza leendő jó polgárait reméllhctjük, — 
ellenkező esetben lassan ölő mérgek ők mellyek ész
revétlenül de még is súlyosan rágják bennünk az él
hető részeket.— « St V

Csalnia szerencsétlen volt, —- gyermekeket adott 
neki az ég, de gyermeke megfosztotta gyermekeitől, 
s vad kézzel kíméletlenül érülté az atyai kényessel!»

részt ’s feldúlta ennek paradicsomát. — Hangár volt 
ezen szörnyeteg ifjabb fia Csalmának, — durva, — 
irigy, engedetlen ’s vérengező ; — viszonozta atyja’ 
feddéseit’s irigyelte nemes bátya Talabor' érdemeit,— 
kinek lelkét imádta a’ táj , — kardját becsülte a’ feje
delem , ’s kit boldogított Ilma' szerelme. — Ilma aty
ja, szeretett barátja Csalmának, áldozatul maradi a’ 
csatatéren, *s a’ gyenge leányt Csalnia vette szárnyai 
alá. —

Koronája volt Ilma a' táj leányinak — dísze ne 
mének, ’s anyala a’ szegényeknek; — szerelmére 
csak Talabor volt méltó; — nemtelen tűzzel hevült 
Ilmáért a’ vad Hangár is, — kész őt bár nemtelen 
utakon is bírni. — Bátyja, a’ mindeukitül tisztelt, ál
lott útjában ennek kellett esni ’s a’ testvéri órgyilkon 
elvérzett a’ nemes lelkű. — De — czéltalan volt a’ 
nemtelen tett. — R,émalakkint borongott iszonyú tette 
lelkén a’ testvér gyilkosnak, — boszút kiáltott az 
ártatlanul csörgött vér. — Hangár földönfutóvá lön;
— elhagyatva mindenkitől, — megfosztva léleknyu- 
galmátol, ’s üldöztetve a’ fenvitő igazságtól, — őr
jöngve tévelgett Kárpát hérczei közt több évig, — 
rémülve futott előle a’ hegyi szarvas ’s fog csattogtatt- 
vaczammogott árnyékától az agyaras vadkan. — Egy 
zivataros őszi éj után szét .tagolva lelte őt néhány 
jámbor szénégető egy meredek szirtfal tövénél; — 
bűnös lekétől megfosztá malaszaját az igaz ég ’s a’ 
völgy lakói gyakran lálák őt a’ bérezek felett lanttal 
tévclyegni, előpóstáját valami történendő szerencsét
lenségnek ’s ma is műiden jó retteg a’ „Szikla kirá ly1 
nevétől. —

VII.

Most végző az ősz reszkető szavait, ’s mély lé- 
lekzetet véve veté magára a’ vészűző keresztet. — 
Tivadar feszült homlokán sűrű ránczok ültek, — nem 
volt ugyan ő azon kis lelkek közül, kiket egy vén 
asszony koholt meséje rettegésbe hoz , — de az 1 lik 
század homályos lepleit — ’s a’ tán fonák nevelés hi
báit nem irthatá tökéletessen ki a' lélekjelenség, ’s a’ 
természeti okosság.—,,Csudálatos -egy történet Bodóm!
— csudálatos — de eleven rém tanúja a’ mennyei 
igazság feu-yitő kezének; — úe, — még is — hátha 
'csak költemény, — oily meg foghatatlan, — olly ter
mészet feletti.“
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„Ne vétkezz aram í három század repült el Kárpát 
bérczei felett mióta íírol lira, ’s unokáról unokára 
száll e’ hír a’ tájlakói között, — a’ közvélemény, — 
’s több történeti példák igaziák ennek valóságát. — 
Atyádtól az Istenben boldogult ól nem egyszer hallot
tam vitézektől környezve őrtüzek mellett lelkesítve, ’s 
lelkesülve az ősi tettek közt ezt is említetni. — Őriz
kedjél tehát uram ’s kerüld azon csábító hangokat, 
mellyek a’ pokol borzasztó üregéből csalogatják a’ 
föld gyermekeit; — tartsd tisztán lelkedet , hogy 
minden kisértést, — minden félre lépést eltávoz- 
tasson a’ mennyei malaszt. — Tivadar hallgatott — 
némasága erőtetett volt, ne hogy hű szolgáját ellen
vetéseivel búsitsa. „Fel Bodóml feli rég czammog 
már bántatlanul az agyaras kan, ’s szökik félelem nél
kül a’ bérezi kecske; — fel öregem fel az ormokra 
„szerencse já r  ma velünk ’s ejt sok vadat fegyve
rünku — szólt ’s nyilkint pattant fel ülő helyéröl, — 
felkelt Bodó is , — nem azon könnyűséggel ugyan 
’s egy perez alatt fegyverkezve állott a’ vadász a’ 
barlang előtt. —

v i l i .

Elérte főpontját a’ míliárd világok körül futó nap, — 
függő sugarai hőn lövettek a’ cser- ’s bük lombokra; 
— árnyak közé vonult a’ tollas sereg ’s homályos rej- 
tekikben emelgeti háboritatlan szerelmeket ; — a’ ké* 
vadász távol a’ csendes laktól/egészen ösmeretleu vi
déken , egy magas szil t tövében pihené a’ heves va
dászat fáradozásit, pompásan emelkedének felettek a 
hamvas szikla falak, ’s az elnyúló térség mennyei ki
látással kecsegteté szemeiket. — Jobra a’ hegy oldal 
nyugati ’s alacsonyabb részén királyi tölgyek rezgő 
gályáikká! , ’s óriási 'fenyők égre nyúló sudaraikkal 
hajlongtak a csendes nyugati szélben. — Elragadva 
Iára fel mellét Tivadar a’ szabad természet kellemei- 
nek ’s epedve szívá a’ virágos bérczekröl repülő bal
zsamillatot. — „Milly szép vagy isteni természet i milly 
tttánozhatlanok kellemeid, — milly egyszerű, ’s mégis 
milly pompával kel ki minden alkotó kezeidből, — ’s 
mégis csak kevesek ismernek téged; — elrejtve a’ föld 
kába fiai előtt vadon táplálod remek müveidet, hogy 
annál édcsbek, annál meglepőbbek legyenek azok ép 
lelkű fiad előtt, ki meg vetve a-’ tompító testi ürömöket 
rojtekedbe fut, ’s istenülve idvezöl tégedet. — Milly

boldog az ki könnyű kebellel, szemlélhet, — kit te 
neveltél ’s ki csak tenmagadat ösmer — de oh ! én 
szerencsétlen! — engem egy nagy hon nevelt, ’s ma
gának nevelt ő engem; — ő elveszett ’s én nálad ta
láltam menedéket, de oh I még kebeledben is utána foly
nak könyüim; — az ő képét látom minden harmat 
cseppedben, — nevét hallom legelvonultabb rejtekei- 
den, — nevét hangozzák füleimbe játszi visszhangjaid
— ’s minden — minden csak honomat varázsolja el
mémbe.“

így érzelgett a" nemes ifjú 's keblét az öröm ’s fáj
dalom egymást váltó érzései fenliordák, — túl az ezer 
világok végetlenségein — Bodó a’fáradságos vadászat, 
's a’ kor zsibbasztó terhe alatt eltikkadva édesdeden 
szendergett. — Tivadar édes érzelmek közt nézé a’ 
derült homlok körül lecsüngő ősz fürtöket, — a’ csen
desen mozgó ajkat, ’s a’ még álomban is tiszta lelket 
tüntető szemeket. — A’ lankadt test álomra serkent- 
gété őt is, — csendesen ereszkedett hú szolgája melle 
nehogy ennek álmát háborítsa; — csakhamar érzé a' 
test diadalát, — többszer záródtak le lankadt szemei,
— de egy látatlan erő ismét feltáró azokat.—

Nyugtalanul változtatá fekvését ’s szokatlan érzés
repdesé lelkét körül, — hasonló ahhoz mcllyet a’ ka
landos estén tapasztalt; — felült ’s epedve függeszté 
szemeit a’ felette elnyúló bérczekre ’s úgy tetszők 
mintha az akkor esti hangokat hallaná. — Erősen rázá 
meg alvó szolgáját, — de mint egy bűvölt mozdulat
lan maradt ez , — még egyszer veté szemeit a’ bér
ezek felé;— bájosan hatottak innét füleibe a’ már egy
szer hallott hangok, — mellyeket most ollykor kelle
mes emberi hang követett. — Tivadar reszketett, — 
Bodó beszédje, — a’ kellemes hangok ’s tett fogadása 
egy ostrommal zúdultak lelkére. — „Mit cselekedjem? 
Bodó! Bodó! erősebbek lönnek most a’ hangok— men
nem kell követnem kell e’ hangokat, — Bodó alszol
— én megyek.’4 — BŐszülten ragadó e’ szavaknál 
fegyverét — ’s Bodót ordítva, villámkint rohant a' han
gok után. — Jíudó ki mély szendéjéből fel eszmélt — 
rémülve veté fel először is urát kereső szemeit — 's 
a’ mint azt a’ szirtek közt fél-őrülten futni látta ijed
ve iramlott utána. — „Megáljuram! Tivadar; Tiva
dar!“ — de ez semmit sem ügyelve zergekinf rohant 
a’ borzasztó mélységek felett, — eltikkadva a futás, 
még inkább a' rettegés miatt , megállóit egy perczig

ft



»’ hív öreg' urának megfoghatván viseletén tépelő- 
dött. — Egész pompával pengettek most az össze- 
hangzó húrok. — Bodó inindept tudott, — elszörnyed- 
ve ordított egész erőből Tivadar után, — ki csak olly- 
kor vala már a’ süni lombok nyílásai közt látható. „0 
megy — elvagyunk veszve, mindegy már késő — 
követnem kell őt, egy csapással temessen el bennün
ket az enyészet.“ — Uj erőt, új tüzet löveltek e’ sza
vak lankadt tagjaiba, ’s ifjudott inakkal követé urat; 
— felhágott már Tivadar a’ bércztetőre, ’s meg állva 
egy ormon, félelem ’s remény közt meresztő szemeit 
a’ körűlte elnyúló pusztaságra. —- Alatta egy ösmeret- 
len völgy feküdütt szilt falak ’s erdőkkel övezve, ’s 
a’ lapály mélyéből bájolón ömöltek felé a’ bűvös han- 

- gok. — Érzékei bilincselve lönnek, — leült a’ kopár 
szírire ’s arczczal a’ hangok felé fordulva epedve fo- 
gá fel azokat, — itt lelte őt Bodó. —

Uram, az istenért, mit cselekvői, — miért rohansz 
őnkint a’ kárhozatra, folytatá az öreg;— jer fussunk 
e’ vészek honából, hol már is érzem a’ pokol lehelle
tét. — „Nem Bodó az nem lehet; — halld csak e’ lá
gyan folyó hangokat, — ez érzéssel teljes asszonyi 
szót, ez nem lehet csábítás, — de nézd-nézd egy 
emberi formát látok, — egy hozzánk hasonló alakot
amaz üregből ki jőn i.------ Jer vonjuk főre magunkat
’s észrevétlenül lessük ki öt.“ — Bodó reszketve 
törlő meg szemeit — ’s a’ két kalandor lélekzct fel 
tartva szemléié a’ történteket.— Csendesen lépdelt az 
idegen vizi edénynyel kezében a’völgyi forrás felé,— 
gyönge járása, ’s a’ még lehetősen kivehető ősz für
tök, megismérteték öregségét, — gondolkodva merité 
meg edényét a’habzó patakból, ’s görbedve mentvisz- 
sza az üreg felé. — Egy — kereszt forma állott nem 
messze a’ bejárástól, mit kalandorink csak most vettek 
észre — buzgón térdelt le ez elé az ősz ’s imádkozni 
látszott. — Néhány perczek után felkelt, ’s meg ön- 
tozc a kereszt körül levő csemetéket, — megszűnt 
most a’ zene is ’s egy alak könnyű lépésekkel jött 
az öreg elébe. — Nehány szót látszottak váltani, mi
ntán az öreg a barlangba, ez pedig a’ kereszthez mene 
’a buzgón ölelve át virág koszorúval övezd azt ’s tér
delve csakolá az alatta lévő hantokat, — jeléül mi 
drága kincsét fedi a’ sir puszta éjjé. —

Bűvölve lett e’ szokatlan jelenés által a’ két szem
lélő, — hosszú pillákat vetett Bodó urára; — ez még

sem lehet kisertés, — a’ kereszt, — a’ tördelés, — 
ah ! uram bocsásd bűnömet ez nem kisértés—mit vélsz 
uram? „Jer Bodó“ vága közbe Tivadar — „egy pár 
hozzánk hasonló szerencsétlen lesz ez — ’s a’ térde- 
löt asszony személynek nézem, — a’ zene, — az bi- 
zonyossan tőlök jőve, — jer siessünk.

(Urge követhetik.)

B Á . R C Z A S Á G .

( Folytatás cs Vége.')

A’ lovagság egyéb épület emlékei között a’ hős vi
tézvár, közel az jOltához, minden esetre a’ legneve- 
zetesbfek’s tisztelet-ébresztőbbek egyike. Büszke fejét 
hajdan föílegekig emelve, csaknem körösded függőle
ges meredekségű töméntelen sziklán trónolt legfestőibb 
helyzetben a’ leggyöngörübb kilátás ölében, — de most 
hasonlón a’ többihez, nagyobb részt omladék. Néhány 
évtized előtt még a’ kőfal nagy része állott, azonban 
ez is ledőlt áldozatúl a’ közelfekvő Krizbak falu lakói 
kincsvágyának, kik a’ kincs találhatás hiedelmében a’ 
földet össze vissza túrták, ’s az által az utósó falma
radvány alapját is feldúlák; holott egész találmányuk 
egy porhadó ivócsésze, miilyenek keleten divatoznak, 
’s egy szablya volt, mellyből patkókat kovácsoltak.— 
Most az egész erősségnek már csak egy négyszögü 
tornya áll fen az előrészen, egyébiránt ölnyi széles
ségű falakkal, mellyeken egy már most ugyan telje
sen eltörlött fölirás, melly szerint a’ torony 1160ban 
épült. Alatta barlang van, mellynek nyílása szűk, bel
sője mindazaltal tágabbra terjed, ’s messze benyúl a' 
sziklába és a’ nép mondája szerint tetemes kincseket zár 
magában, mellyeket haramiák, kiknek e’ barlang haj
dan tanyául szolgált, ástanak el benne. Korlátlan és 
bájoló, mint már említők a’ mindenfelé terjedő kilátás 
a’ torony’ ormáról, melíynél szebb alig találtathatik 
egész Erdélyben. Több 50 mérföldnyire áttekinti a’ 
szem a> legdicsőbb hegytájat legnagyszerűbb ’s leg
változóbb álakaiban mély báju völgyekkel, terjedt le
gelőkkel, és fenséges őserdőkkel, mcllyek közül szám
talan csudásalaku, feketeszürke sziklatömegek emel
kednek óriáskint, mellyoknek iszonyú üregeit ’s bar- 
langait régi népmondák és babonahit mindennemű ször
nyekkel , hegyi manókkal és rémekkel népesítek. —
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Sokalakú ó szellemű építmények és védgátok koszo- 
ruzzák a’ szirtek kúpjait ’s a’ festői csúcsokat, a’ völ
gyekből pedig számtalan helység’ templomtornyai te
kintenek élőnkbe. A’ néző lábai alatt mutatkozik mint
egy lejtő-távolidomlatban (Sturz-Perspective} a’ re
gényes termékeny Oltavölgye, a’ széles folyamtól a’ 
legkülönbözőbb kanyarodásokban átkígyózva, gyön
gén emelkedő dombsoroktól szegélyezve, rnellyeken 
túl magosb hegytömegek színi kör-sorozatban tornyo
sodnak. E’ pompás panorámát berekeszti a’ kéken szür
külő Kárpátok láncza, mellyeknek ritka és nagyszerű 
alakú hegyszarvai nagy félkörökben húzódván el az 
éjszaki és nyugati láthatárt környezik.

A’ Bárczaságban van még két hires hegy-szoros is; 
egyik a’ tömösi szoros hasonnevű folyó mellett, másfél 
órányira Brassótól. Az itteni út nagyon keskeny,’s alig 
fér rajta egy szekér. Karózatos négyszögsáncztól fö- 
döztetik. A’ másik a’ törcsvári szoros, öt órányira nyu
gat felé Brassótól. Itt az ut meglehetős jó, kivevőn 
az oláh részen, hol a’ szekerek egy magas meredek 
hegyre köteleken húzatnak fel, és szint igy eresztet- 
uek is le. A’ brassóiak ez okból többnyire a’ bossói 
(Posau) szorosan járnak ; melly ámbár egyr kisé mes
szebb is, de alkalmas szekéruttal bir a’ boroknak oláli- 
földröli hazaliozatásra. E’ két nevezetes szoroson kí
vül délkeletre Brassó mögött még ósánez nevű mellék
szoros is van, melly rómaisáncznak is hivatik. — Ez 
mindazáltal csak lovasnak X gyalognak való, ’s több
nyire clzáraíik, midőn Törökhonban a’ dögkór ural
kodik. —1

Politikai tekintetben a’ Bárczaság vagy is brassói 
kerület hat járásra osztatik, mcllyeket itt mindazáltal 
csak nevezet szerint emliteudiink, mivel nem lehet c* 
lapok’ czélja, tökéletes helyirást (topographia) e’ föld
ről , vagy már ösmert tárgyakat előterjeszteni. ’S im 
ezek: a’ földvári, fekete halmi, hermányi, hétfalvi, 
rosnyói és törcsvári járás. E’ járások nevöket főhely- 
lyeikröl viselik; mellyek úgy nevezett szabad helysé
gek, mellyeknek mindenikében lutheránus pap van, a’ 
törcsvári járást kivéve, melly, mint említők, nagyobb 
részt kalibásoktól lakatik. Az egyetlen 's egyszers'- 
mind fővárosa a’ Bárczaságnak Brassó (Corona, Bras- 
sovia, Stephanopolis) de nem mintha valami István ki
rály építette volna , hanem a’ görög se’yum  szótól, mj 
annyit tesz mint, koszorú, korona, — oláhúl brascho,

minthogy nagy Lajos király oklevele szerint, kitől na
gy on pártoltatok, a magyar szent koronáról vala sza
bad nevet viseli, a hőimet is czimerében arany ko
rona van mellyen keresztül fagy ök van húzva. Brassó 
egyszer’smind sz. kir. város, és jelenleg Erdélynek 
legnagyobb legnépesb s kivált kereskedő városa. Igen 
festői fekvése van, — keletről ’s nyugatról széles- 
bülö, több pataktól öntözött völgyben, — ’s a’ legin
kább szászoktól lakott belső városból ’s három külvá
rosból áll, mellyek amattól 100—200 ölnyi hosszú 
tér által elválasztalak, ’s azzal együtt 3408 házat,
’s 36,000 lakót számlálnak. A’ belső városnak alaka 
egy ferde négyszög, falakkal, tornyokkal ’s védárok- 
kal öveztetik, van öt kapuja, hat fő utczája, mely- 
lyek meglehetős egyenesek, szabályosak ’s éjjel ki
világítottak, — főtéré (melly vásártérnek hivatik) két 
jól épült nyilvános kúttal, ’s kisebb térrel. A ’ nyilvános 
épületek közt leginkább jeleskedik, a’ pompás luthe
ránus anyatemplom szent Máriához; — a’ vásártér 
ny ugati szélén. A ’ kaíholika-kori templcmnév megír r- 
tása a’ legtöbb erdély protestáns templomnál szokás.*) 
Nevezetes volt e’ templomban a’ fal-krónika, melly 
rendes korszerinti időtáblákban egész 1145ik évig 
vezete vissza. Be a’ mint (fájdalom) gyakran történik 
a’ régiség tárgyaival, hogy tekintet nélkül pogányái 
elrontatnak, úgy ez is hihetőleg tudatlanságból, az 
épületnek megújításakor eltöröltetett ’s bemázoltatott. 
A’ vásártérnek egy másik dísze a’ tanácsház, melly jó 
stylben épült ’s derék tornya van; 's az újépület, vagy
is a’ kereskedőhöz, hol Brassóval közösülésben álló 
minden nemzetek’ kereskedői, u. m. magyarok, örmé
nyek, görögök, törökök, oláhok, bolgárok, török és 
galiczi zsidók, czigányok ’s a’ t. árúikat eladásra ki
rakják. E’ nagyszerű és az adás-vevésre igen cze’l- 
szerü épület egy polgártól allitatott fel, ki a’ várost 
sok ideig bírói hivatallal kormányozó ’s azt 1546 sa
ját költségein épiteté. Említésre méltók még a’ kór
háztemplom, ’s Jánostcmploma, mellyeknek elseje lu
theránusok’ utóbbi katholikusoknak tulajdonuk, ezelőtt 
Klára-apácza-kolostor utóbb Jesuita-monostor volt;

*) E’ templom stylje tiszta’ góth charaktert visel,
lábnyi hosszú és 177 lábnyi széles, 22 tosrani soro
zató oszlopon nyugszik, ’s van 25 ölnyi magas erős 
tornya.
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most pedig1 Ferencz szerzetesitől tartatik az isten 
szolgálat. A’ sz. Péter és Pál nevű katholikus tem
plom a’ monostor-utczában sem kevésbé nevezetes épü
let tágas kolostorral, melly régibb időkben a’ Domi
nikánusok szerzetéé utób a’ Jesuitáké volt. — A’ vá
ros lakházai többnyire két három emeletiiek, ’s né- 
mellyek a’ legdivatibb ízlésben épültek. Az óváros 
(Braso) nevű külvárosban, melly a’ belvárostól éjszak
ra esik, ’s három negyedórányi hosszú ’s hatvan lé
pésnyi széles főutczábol ’s több mellékutczából áll, 
még két lutheránus templom találtatik , a' Bertalantem- 
ploma a’ kőbányahegy lábánál, ’s Mártontemploma ha
sonnevű hegyen. Ezen külváros nagyon népes, ’s ré
szint németektől, részint magyaroktól ’s aláhoktól la- 
katik. Egy nem egyesült görögök temploma a’ déli 
vagy is felső külvárosban van, oláh ízlés szerint van 
kiczifrázva , ’s az oláh és moldvai hospodárok’ kegyes 
segéllésiböl épitetett. E’ külváros bolgárvárosnak is 
neveztetik, melly nevet a’ bolgároktól, leg régibb la
kóitól nyeré , kik azonban most igazi oláhokká vál
toztak át. Fekvése igen kies, mivel a’ házak részint 
a’ lapályban részint a' hegyek lejtőin fekszenek, minden 
felől konyha- ’s gyümölcskertektül környezteinek. A’ 
harmadik ’s keleti külváros Bolonnya (Blumenau), fek
vése felette kies virágrétek ’s ligetek közt. Ezen kül
város is tulajdon templomaival bir mellyekben a’ szá
szok és magyarok isteni szolgálatikat végzik. Ezen 
külváros ’s az óváros között zöld domb emelkedik az 
úgy nevezett várhegy, mellynek sziklás tetején egy 
igen régi de jól megóvott erősség á ll , mellyben je
lenleg cs. k. őrsereg tartózkodik.

A’ lakosok’ mfiipara igen élénk; merre csak tekin
tünk , mindenütt szorgalom és munkásság uralkodik. 
Gyolcs-pamut- és gyapjuárukbani kézmüvek, neve
zet szerint pokrocz-rása, és posztóra nézve fő czik- 
kei azon kiterjedt kereskedésnek, mellyet Brassó 
Moldvával, Bolgárfölddel és Havas Alfölddel üz. A’ 
második fontos kereskedési czikk a' harisnyakötők és 
poszományosok’ áruiban áll, mellyeknek készítésével 
az oiáhkülvárosban 600 nál több gombkötő ’s úgy ne
vezett zsinorverő foglalkozik, ’s évenkint mintegy
200,000 darab gyapjuzsjnortkészít, wellyek azután 
görög kalmárok által egész Natoliáig ’s a’ török hi
dalom egyéb tartományiba clküldetnek. A’ kivitel ne
vesetek tárgya továbbá a’ hajó-görfák és csutorák,

mellyek juharfából faragvák, ’s 30,000nél több ada- 
í tik el évenkint magyár- tót- és török országba. Egyéb, 

valami városban szükéges mesteremberek sem hiáuy- 
lanak, mert asztalos 3 0 , cserzővarga 42  és szeg- 

j műves 95 mester van. Van még több kalló is, egy 
, papírmalom, két vashámor, nehány vörös-festőműhely 
j és méhserfőzés , három őrlőmalom, ’s két viaszfehéri- 

tő. — Kiváítkép emlékezetre méltó egyébiránt a’ szállí
tási-kereskedés , melly az ittenni 18 tagból álló sza
badalmazott társaság által nagyon elömozdítatik, — 
a’ tagok görög kereskedők de jobbára osztriai jobbá- 

j gyök. E ’ kereskedésnek legfoutosb részét ostriai ’s tö
rök áruk teszik, főleg marha és bor melly oláhföldröl 

j vitetik-be, továbbá különnemű gyármüvek és gabona, 
só , mész, viasz ’s. i. t. Es bárha a’ kereskedés a’ 
legújabb időkben egy kisé csökken is, még is eléggé 
élénk az, ’s a’ közösülési pénzforgás általányos szá
mítással mintegy 6 millióra megy évenkint. Ezen fe
lül e’ kereskedési társaságnak még ügyviselöségei is 

j vannak a’ határos országok több fővárosiban, mint 
Pesten, Tríestben, Semlinben, sőt Odessa- Alexandri-

I , ,aban is. A’ brassói kalmarhazban több valtóbank is lé
tez, török osztriai ’s más arany és ezüst pénzek fel
váltására. Végre közösülés előmozditására Brassóban 
két évi vásár tartatik, egyik űrnapkor, a’másik mind
szentkor.

Mi nevét illeti, az regélik, hogy az oláh vajda 
Mirtsa (Móricz) midőn a’ 14 század végén a’ törökök 
földeibe berontottak, asszonyait és gyermekeit Brad- 
sobu, hegyére vivé bátorságba. E’ hegyről tehát a’ 
város is vévé nevét, mint Schäsius is írja: Ilaec (ci- 
vitas) Brassovia, a monte Brassobo vocatur. E’ név 
alatt hihető a’ város melletti sziklahegy , melly az or- 
mok neve alatt ösmeretes ’s az előtt egy várat hordo- 
za, értethetik. Rajta most csak egy kis kápolna van. 
mellyet néha búcsujárók látogatnak. Nem messze et
től a’ déli részen van egy kis barlang, melly apá- 
czalyuknak neveztetik, mellyben az oláh monda sze
rint iszonyú kígyó tanyáz. — E’ barlang közelében 
kies domb emelkedik, mellyen ősszokás szerint a" 
görögök és oláhok minden évben a’ husvétünep utáni 
szerdán ünnepélyes módon muzsika és táncz között a’ 
húsvéti bárányt elköltik ; a' nri azonban néha sólyona- 
kövén (Salamons-stein) is történik, melly alatt liu- 
sonlóiag barlang van. — Ha igy áttekintjük a’ vá-
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rost festői fekvésében, csinos házaival, pompás tem
plomival’s tornyaival, a’ bájoló kertkörnyéket árnyas 
gyümölcs és gesztenye berkekkel, szép ízlésű mezei 
házakat, a’ két felől színi-körsorozatban emelkedő 
hegyláuczokat keletre ’s nyugatra , a’ buján zöldellő 
völgyeket, a’ surge munkás életet minden felől, ’s 
végre a’ jóindulatú ’s barátságos lakókat, úgy méltán 
nevezhetni Brassót vagy is Koronavárt Erdély’ ko
ronájának.

A' G Y Ö N G Y .
%

A’ gyöngy majd gömbölyű, majd hosszas, körtve- 
forma, vagy görcsös és egyenetlen. Utósót a’ fran- 
cziák perles bnroquesnak nevezik. Áruláskor darab- 
gvőngy, szám-, lat- , göringy- és kártyagyöngyre 
osztatik-föl. Az első rendű egészen egyforma és szép 
gömbölyű, de a’ göringygyöugy egyenetlen, szögle
tes azonban még is tetemes nagyságú, ’s értékre néz
ve az első rendbelinél jóval hátrább áll. Kártyagyön- 
nek az neveztetik, mellyr egyik oldalán lapos.

A’ gyöngy’ tökéletessége szép gömbölyegségben 
áll, aztán sok fényének és tisztaságának kell lenni: 
ezt szép víznek nevezik. Európában a’ fehér gyöngy 
e’ neme leginkább becsültetik; de Arabiában ésNyu- 
gatiudiában azt szeretik, melly a’ sárgásba vág; me
gint inás tartományban a’ feketést keresik. Rendkívül 
nagy darab parangon gyöngynek neveztetik. Egy illy 
gyöngy adatott által Fülöp spanyol királynak 1579én. 
Körtvealakú vala ez, ’s egy galambtojás nagyságával 
birt, értéke 14,400 aranyra becsültetek. 1633ban 
az Ázsiában utazó nagy Tavernier (jei drágakő-árus 
volt} egy gyöngyöt láta Perzsia' királyánál, mellyet 
az 610,400 talléron vett egy arabtól. Kleopatra’ 
nagy gyöngyét Plinius 500 ,000  tallérnál többre be
csülte. —

Apró nagygyöngy, melly még nincs átfúrva, lat
jával 18 garasért árultatik. Szép nagygyöngy, melly 
hímzésre használtatik , lat számra 2 — 3 tallérért 
adatik. A’ göringyes vagy bnroques-gyöngy, ha 250 
darab megy egy latra , körülbelül 5 talléron k é l; de 
ha csak 15 megy egy latra, akkor 125 tallér jár 
értté. —

Tökéletesen kerek számgyöngy, hasonlókép mér
ték szerint adatik és pedig következő módon. Az V* 
nehezék egy garason; egész nehezék 1 '/a garason, 
két nehezéknyi gyöngy 10 '/a garason , 8 nehezék 
vagy két karatnyi 75 talléron, 6 karatuyi 275 tal
léron, 8 karatnyi 750 talléron, 10 karatnyi 1000 
talléron. A’ körtvealakuak, bárha szépek, még is 
sokkal ócsóbban adatnak.

A’ PARADICSOM MADÁR.

Cantonban, — igy szól Bennett ur , az . australiaí 
utazó — azon ritka örömben részesülök, hogy a’ pa- 
radicsmadár’ szokásait és módját egészen közelről fi
gyelhetem meg. Ezen csinos teremtménynek felette 
könnyed kellemes, enyelgő mozgásai vannak, ’s ra
vasz és merész tekintete. Mihelyt valaki kalitkája 
elébe áll, szökdelni kezd ’s örvendezni látszik, hogy 
csudálásnak tárgyává tétetik. Májustól augustusig, ’s 
igy egész négy hónapig vedlik, Naponkint rendesen 
kétszer fürdik, ’s miután ezt tette, gyengéd tollaza
tát csaknem feje föléig felduzzasztja, ’s tollai oliy 
sajátságosán alkotvák, hogy e’ mozgást felette köuy- 
nyedén teheti. Étke élő bogarakbul áll, névszerint 
mezei tücskökbül (^gagóezákbul); ha Hlyeket az em
ber oda vet neki, nagy ügyességgel fogdossá meg 
őket orrával; holt bogarakhoz soha sem nyúl. Ritkán 
jő le kalitkája fenekére, ’s csinos tollozatára olly ké
nyes , hogy rajta a’ legkisebb szennyet sem sziveli 
meg. Tolláit és szárnyait igen gyakran terjegeti ki, 
minden oldali ul megvizsgálja, nézegeti, ha váljon 
mindenütt tiszták e. A’ tél e’ madarnak Macaoban nem 
igen ártalmas. Szózata felette sajátságos; örvendező 
hangja uémüleg a’ holló krákogásához hasonlít, de 
változatokat tud neki adni ’s ekkor mintegy igy ki
ált; hi! hi! ha ! ha! melly hangokat igen gyakran kö
vetkeztet egymásután , 's közben szüntelen szökdé
csel a’ felső rúdon; azután leszáll a'másodikra,hogy 
magát csudáltassa , ’s mintegy idyezleni az ide
gent , ki őt látni jött. Igen gyakran fel is emelkedik 
hangja, ’s akkor olly erős hangokat ad, hogy nagy 
távolságra hallhatni, ’s szinte hihetlennek látszik, mint 
jöhet illy gyengéd állat torkából ez erős szózat,



176

HER- ’§ DIVATLAP.

PESTI HÍR.
Vasárnap martins’ 12dikén a’ nemzeti - casinó hangverse- 

íyen adattak: 1) Haydn Jó’seP Quartetje (G dur). 2.) „Az 
özvegy.“ Ballada Vörösmarty tó i: szavalva Egressi ór áltál- 
3.) Onslov Gj’örgy Óik Quintetje (E moll). — A’ Quartet 
Haydn legszebb miiveinek egyike, és szóló bizonysága annak? 
mit teremthet a’ művészi szelem magasb irányzata ott is, hol 
töretlen őslényeken jár. Haydn oll)r biztosan haladt a’ művé
szet’ e’ nemének előtte még járatlan utján, hogy nemesen és 
gyöngéden érző lelke föllebegvén a’ hangok’ felsőbb körébe 
olly egészet teremte a’ jelen Quartetben, melly szükségkép 
rokon érzetekre ébreszti a’ figyelmes hallgató lelket, ’s azt 
a’ földi poron felülemelt ömlengő hangjainak ölén mintegy 
észrevétlenül a’ szellemek’ világába átszenderiti. Előadása is 
ina különösen sikerült; minthogy a’ mű lágy anyaga Tá- 
borszky’ szép, gyöngéd játékával teljes összehangzásban áll. 
— Egressi’ lelkes előadása a’ gyönyörű miihez illő vala. •— 
Onslov’ jelen Quintetje az ujabbkori szellemnek megható szü
leménye ; benne a’ tűz és mély érzelem, olly idomegyenre 
elegyül, hogy az erőteljes buzgó léleknek ábrázolata gyanánt 
tekintethetik, melly mindenen túlhatva nemes vágyainak utat 
kiván törni, de egyszer’smínd körültekintve földi társainak 
nyújtja segédkezét, inkább közöttük használva maradandó , 
mint régi útjait csak saját éldeletére követendő, — ’s igy a’ 
munkás mérséklet’ határai közé lép vissza. — Ennek előadá
sa is igen szépen vitetett, ’s köztetszéssel fogadtatott.

BUDAI HÍR.
Szinte vasárnap Budán adott délután fél ötre hangversenyt 

Vieuxtemps Henrik az országházi nagy teremben. Előadat- 
t ik : 1.) Mayseder’ Es-dur-Sextetjének első darabja; első he
gedűt a’ versenyadó játszék. — 2.) Ének, előadva Stoll pesti 
ddszinesztól. — 3.) Kettősmű, hegedűre ’s zongorára az 
„Álomjáróné“ból vett themára Beriot- és Benedict-től, — 
játszák Erkel ’s Vieuxtemps. — 4.) Ábránd ’s változatok fu
volára Túlontúl; előadá Pfeiffer Adolf. — 5.) Magánydal a’ 
„Mátka“ czimü daljátékból, — éneklé Stoll úr. — 6.) Vál
tozatok hegedűre, a’ „Tengeri rabló“ból vett thema felett,__
előadva a’ versenyadótól. A’ Sextett előadása remek volt. __
Stoll s zép hanggal énekle. — A’ kis Pfeiffer szép hangot 
csala ki fuvolájából, ’s azt mutatá, hogy ügyességét, mely- 
yet már több éve ösmcriink, mind inkább tökéletesbi'ti. __

A’ versenyadó szokott miivészséggel játszék, ’s kivált nérnely- 
lyeket, kik itt először hallák, rendkívüli elragadtatásra birt. 
— A’ közönség száma negyed része sem volt annak, melly 
Pesten szokott versenyem megjelenni.

N k Y.

KÜLHIREK.
1. ) Néhány nappal ezelőtt Mainzha egy borjukkal megra

kott szekér koczogott be a’ város egyik kapuján; a’ borjú
fejek megolvasása után, t. i. fejenkint kell vámot fizetni az 
állatokból, eszre veszi a’ vámos, hogy néhány borjú megdö
gölve van. Sajnálkozással a’ parasztnak ezen kárán a’ dolgot 
közelebbiül vizsgálják, ’s ime kisül, hogy a’ vélt döglött bor
juk csak bőrök, de a’ mellyek igen mesterségesen valónak 
összevarva; kibontatván a’ férczművek azokban tiltott áruk 
találtattak.

2. ) A’ hídépítés ha nem mindig fáradságos de mindig fe
lette költséges vállalat. Angolországban ’s névszeri nt Lon
donban , mint tudva van, a’ hidakat speculansok építik, ’s 
kinek-kinek fizetnie kell, ha rajtok át akar menni. Azonban 
a’ speculansok nem mindig szerencsések. — A’ Waterlooliid 
felállítása 500,000 font sterlingre becsültetett, ’s csaknem 
1,200,000 ftba került, mellyből az eredetileg aláírók egy fil
lért sem látandnak már. A’ southvvark hid 300,000 fontra té- 
teték ’s 700,000nél többe került; a’ nyereség nem több mint 
a’ Waterlooi hídnál. A’ vauxhall-hid 265,000 font sterlingbe 
került, ’s az egész mostanig bejött dividende évenkint épen 
8 '/a schilling. A’ hammersmith-hidra a’ részvényeket felá
ron adják, ’s az osztályrész egy-egy részvény számára nem 
több 10 schillingnél.

5.) Egy elszaszi asszony minap Párisban törvényszék elé
be idézteték, mivel szabadság nélkül énekelt gyermekivel az 
utczán. Ő azzal menté magát, hogy szokott kereskedése le
gyezőkkel, a’ mostani évszakban nem divatoz, férje pedig be
tegen fekszik az ágyban, ’s hogy illetlent nem énekelt. A* 
megindúlt bírák a’ legcsekélyebb büntetésre 1 francra itélék, 
egy hallgató a’ szerencsétlennek kezébe öt francot nyoma , ’s 
a’ tömeg közt eltűnt

DIVATKÉP.
9. sz. Párisi divatöltözet.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .

NYOMATIK LANDEKKK’ BKTÜ1VKL.
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Meejelen e’ divatujság 
lietenkint 2szer, esztendő 
statt legalább (Í4 képpel. 
H el)ben félévi dija 4 fir., 
égéii. évi 8 fr. Postán 5 fr. 
és 10 fr. pengő.
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DIVATVILÁOfíéL.

KlőíizeHjéfni helyben a 
kiadónál uj-v ilág  utczs* 
ban K e is in g e r  házban 
5ő4ik szám alatt. Pesten 
kívül pedig minden ci. k. 
posta-hivatalnál.
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S Z I K L A - K I R Á L Y ,
NOVELLA.

(Vége.)

IX.

Szótalau, ’s különböző gondolatokkal foglalatos
kodva ereszkedtek hőseink a’ völgybe alá. Bodó a’ 
nap kalandjain jártaid elméjét, Tivadar lelkét a’ tér
delő alak, — a’ hallott zene ’s ezer új megfoghatat
lan képek környezék. — Közel voltak a’ czélhoz, ’s 
az idegenektől észrevétlenül, ott térdelt még az ös- 
meretlen; — előtte virágokkal koszorúzott fa kereszt 
’s ennek tövénél egy zöld pázsittal fedett sirhalom.— 
Arcza mellyel el volt fordulva a’ szemlélőktől nem va- 
la kivehető, — termete, — ruházatja — ’s a’ vál- 
lain lebegő szögfürtök, asszony személynek ösmer- 
teték ; — csendes léptekkel közelitének fele’s az imád
kozásba elmerült semmit sem sejdite. — Idvezlüuk 
téged, kellemes hölgy, királynéja e’ vadonnak,“ — 
szólt Tivadar, ’s a’ rémült nő reszketve tekintett a’ 
két idegenre. — Elnémult Tivadar ajakán a’ kelő szó,
— a’ bájos arcz, — a’ leverő szemek látására. — Meg 
engedj , dadogá, ha tán kellemetlen jelenésünk za
vara néma csendedet. — Bátorodva veté fel szemeit a’ 
szép Leány e’ gyöngéd szavaknál. „Vitéz! szóla 
üdülve mint látom, keresztények ’s barátok közt va
gyok.“ Mi magyarok vagyunk — kétszeressen sze
rencsések az által ha barátidnak ösmcrsz bennünket,
— válaszolt Bodó, míg ura bűvölve a’ kedves alak ál
tal , érthetetlen szavakat rebctett. — Megjelent most 
az öreg is ’s félelmes pillanattal méré a’ két idegent.
— „Mi szerencsétlenek két év óta lakunk ez idegen 
rengetegben, elszigetelve az emberiségtől — ’s ti vagy
tok elsők kiket ez idő óta látunk“ — szólt az ősz resz
kető szavakkal, ’s némán torié le arczárol a’ fájdalom’ 
könyűit. — „Szerencsétlenek, monda Tivadar, úgy

1837.

E l s ő  f e l e .

egy sors köt bennünket össze, 's enyhül a’ keserv, 
mert többek közt oszol meg.“ — „Nemes ifjú! szólt a’ 
deli nő, 's arczán az ártatlanság ’s szemérem liliomi 
ültek, neuies ifjú annyival is kedvesebb jelenésed mint
hogy mi gyöngék benned védet találtunk , mert az én 
hű szolgáin elaggott elerőtleuült, atyámat pedig nézd 
ama hant födi. — Bő cseppek ültek e’ szavaknál a’ 
barna pillákon. — Más fél éve mióta ö meg szűnt 
lenni, a’ bánat a’ keserűség ölék őt meg, — te ifjú 
olly jónak látszol, olly részvevőnek sorsom iránt mond
ja szívem, hogy te rósz nem lehetsz.“ — Mennyei 
teremtés rebesé Tivadar — »igen védlőd akarok len
ni, ’s büszke a’ gondolatra, hogy téged gyámolíthatlak 
— mi édes leeud c’ szívnek ha látom könyüidet szá
radni, ’s elnémul hús panaszod forró keblemen“ — 
szeméremmel süté le e’ szavaknál a’ hölgy epedő sze
meit, ’s Tivadar elragadva szíva észrevétlenül az 
édes mérget; — feje keringett — 's egy soha sem' 
tapasztalt indulat dúlta érzékeit. —

X.

Véres és kitörülhctetlen hetükkel van több nemze
tek év könyveibe iktatva az 1141dik év, — olly idő 
szak ez, mellynek emlékére borzadva szörnyed vissza 
az érzékeny olvasó. — Vaunak a’ történetek táraiban 
véres jelenetek, — de alattok találjuk az indító oko
kat, — látjuk az ötödik század villongás borúit, — 
de látjuk azt is , hogy' hont alkot a' vándor nép, vagy 
oda hull ’s magával temeti emlékét. — Nem igy van 
ez az érintett időszakban, — felkel világ rázkódtató 
hatalommal egy vad nemzet ’s lábbal tapodja az em
beriség jogait; — országokat hódít, — vagy nem hó
dít, hanem forgat fel, — pusztitó dühvei gyilkolja a’ 
gyenge népet, elragad kisdedeket az anyai emlőktü! 
’s gyermek kezeket fertőztet az aty ai vérrel. — Feí 
vau dúlva eery ország, egy köztársaság, földöu fató-

C*» )

A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a’ Magyarba/ára
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vá téve a‘ lakos, — még nem elég, — más van czél- ’ 
ba, — más nemzet tárgya a’ pusztulásnak, — esik 
ez is, — a’ füstölgő romokon — egy harmadik, ’s 
egy negyedik trónja, ’s nemzeti léte tapodtatik szent-
ségtelen lábakkal.------ lm képe a’ 12dik század
elejének. — Felkel keleten pogány nép ’s a’ Vad Bet
tii zászlói alatt, vér ’s szákmány vágytól ingereltetve 
förgetegkint csap a’ békés telkekre, — összeroskadt 
a’ nagy erő alatt Brussia, ’s a’ tatárhienakiut szíváa’ 
gázlóit nép’ életerőt. — Megrázkódott e' jelenetre a’ 
szomszéd lengyel nép, mint gyönge őzfi az óriás Boa 
élőit, — egy csapás és vérben fetrengett a’ nemes 
nép; — lánczra fűzé a’ pogány a’ föld’ lakóit ’s ba- 
romkint hajtá azt mészárszékre. — Az elfogattak köz^ 
volt Wersmczky fő lengyel nemes és leánya Júlia. —

Prédát ’s vért szomjazott a’ tar nem hont keresett, 
s igy Lengyelország’ düledékin áttört honunkba is. 
— Bátran veié a’ Nádor magát, ’s csekély népét a’ 
gyülevész csorda ellen, Kárpát bérczeiközt, — — 
heves volt a’ csata különböző erők' ellenére is ’s -alka
lom nyilt több foglyoknak az elszökésre, — ezek közt 
volt Wersinczky is leányával ’s szolgájával. — Út 
nélkül ösmeretlcn vidéken bújdossott,-hazájába vissza
menni rettegő ’s egy puszta völgyben voná meg ma
gát. — Itt töltött fél évet, a’ három Vándor, nem bol
dogul ugyan, de béke közt. — Gyakran vezető Ka
ron fogva az öreg leányát az ormokra, ’s könyező 
szemekkel mutatta néki a’ távol hazát; de enyhült is
mét keserve, ha fontolva vető össze a’ rabigát jelen 
állásával, ’s ha Juliá lantjával (mellyet meghagyott 
nála a’ pogány vezér, ’s az ősz szolga.a’ szökés éj- 
jén magával hozott) édes hangokba vegyítő nemzete 
daljait, — azonban a’ titkon ölő bánat alatt a’ gyönge 
testalkatú leroskadt, ’s magyar föld zárá keblébe a’ 
hontvesztett lengyel nemest. — Leánya ’s az öreg 
szolga könyekkel öntözők a’ néma porokat, ’s ez ál
lapotban leié őket két kalandorunk. —

XI.
Julia nyájas szavakkal vezető vendégeit kisded vis- 

kójokba, ’s frisitő gyümölcscsel szolgált nékiek. — 
„Mind ez mii adhatok nemes magyarok, — jöttetek 
volna bár egykor honomba a’ gazdag Julia máskint 
vala benneteket megvendéglendő.“ Kedves gyermek, 
te rózsája e’ kietlennek; — mézizüvé varázsolja jelen

léted az erdő vad gyümölcseit, liliomos kertté raarczo-

na völgyét. — „De agy e ifjú, nem hagytok el többé 
bennünket — ah! én annyira rettegek a’ Tatárok
tól , — de hol is van a’ ti lakástok ?“ Túl cdesem a 
ma bérczeken, mellynek fényűi délezegen verődnek 
a’ fellegek’ csoportiba egy csendes völgy felett mely- 
lyet nefelejtsülte patakok kígyóznak át. De-mi itt ma
radunk nálad, — védlőid akarunk maradni, — e’ tájon 
termékenyebb a’ vadgesztenye ’s szebb dalokban eped 
a’ fűlmile, — itt bájlót b minden, — kétszeres díszt 
nyervén általad.

Ifjú! te hízelegsz, olly szokatlan hangok ezek fü
leimben, — de nem neheztelek reád, te itt maradsz, 
nézd emez üreget a’ szikla nyugati oldalán, ti ketten 
el lakhattok ott, mert én nem akarok elválni Gábrie- 
lorntul— szólt az isteni lányka, ’s földre szegzé lán
goló szemeit. Bejött most az öreg Gábrieli, ’s egy 
öblös fa kéregben habzó vizettett elébek. — „Jer, öreg 
ülj közibünk, szólt Tivadar, ’s beszéld el a’ veletek 
történteket. — Engedelmeskedett az agg lengyel, — 
’s két vándorunk, az általam fenn einlitteket hallá. —

Kölcsönös bizodalom, ’s viszousors minden órán, 
minden perczen erősítő a’ két fiatal szív’ egymáshoz 
ragaszkodását, — erős indulattá, ’s utóbb forró sze
relemmé edző ezt az idő. — Lassankint száradtak Jú 
lia pilláin a’ kények, — tavasz derült liliom homloka 
körül, — ’s Tivadar, a’ boldog szerető, mindent felede. 
A’ két öreg ifjúdva e’ boldogságtól áldá a’ végzetet.

Megeléglé a’ természet, hazánkon vett véres adó
ját. — Fensőbb parancs vissza szólítá Batut fészké
be. — Hangos öröm, ’s háladás hirdető a’ szaba
dulás hajnalát. — Csoportokba tértek viszsza a’ ki
vándorlótok , ’s a’ rejtekekbe vonultak, — visszatért 
Béla is és gyöngéd kezekkel ápolá a’ hon sebeit — 
Eljutott e’ hir a’ boldog völgybe is, — álmából sor
ként fel a’ szerelem ittas Tivadar ’s láng fénybe de
rült lelke elé a’ hon képe. — Visszatérést határozott 
— nehéz volt Júliáját elvonni az atyai sírtól, de a- 
kisztető szerelem győzött. — Fojtott kebellel vön bú
csút a’ három barát a’ csendes laktól ’s a’ hü lengyel
től kit ura poraitól, elvonni nem lehete, ’s öröm riadá- 
sok közt tértek vissza, Tivadar ön fészkébe, — pusz
ta volt, de megújító a’ szorgalom, s fényessé tevő 
a’ boldog szerelem.

Katona Antal. ..
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KIS ÉS NAGY LEÁNY.

Mig gyermek volt a’ lány 
Járt csak játék után,
’S ha voltak bábjai 
Jól folytak napjai.
Öröm mosolyga rá ,.
A’ bút még nem birá 
’S mert ártatlanka volt.
re
O sokszor ekkep szolt:
Oh mondd meg jó anyám!
De meg ne csalj aztán, —
Mért van a z , hogy felém 
Ha int egy szép legény,
Vagy mellém, közel ül —
A’ lelkem úgy örül,
És félek, reszketek 
Felé ha nézdelek,
Hideg bánt és meleg 
Mintha volnék beteg,.
És érzek valamit,
De nem tudom hogy mit.

Most hogy felnőtt a lány ,.
Ó jár legény után 
S ha ez ölelte át 
Ajkára csókot ád.
Lángkcbléhez simul,
Forró kezéhez nyuí 
’S ha őtet nézdeli 
Vonznak tekinteti,
’S nem kérdi az anyát 
Síi bánthatná lányát,
S ha érez valamit,
Jól tudja már hogy mit.

F öldit

EGY TíTOKTELJES KALAND

Egy lyoni journal következő reudkivűli történetet 
beszél-el ’s kezeskedik az egyes adatok valóságáról: 

A1 fiatal P ., valami 13 éves, néhány nap^előtt 
szüléi által a’ Kai-humbcrti piaczra küldetek a’ bör- 
zetéren, hogy ott burgonyát vegyen. Mig e’ dologban 
alkudott, hátulróhegy ütést kapa, melly őt fűidre sedo-

rítá. Erre két igen jól öltözött ur lépett hozzá, ’s fel- 
szóliták őt, hogy egy kis üvegecskéből igyék, mire — 
mint amazok álliták — jobban leend. A’ fiú hitt azon 
uraknak és ivott, de nem sokára mély álomba me
rült, melly őt érzékei használásától megfosztá.

Midőn fölébredt ([meddig alhatott, nem tudta) egy 
előtte ösmeretlea szobában leié magát ágyban ’s testé
nek felső része egy vas készítménybe volt szorítva, 
melly mellét és hátát nagyon összeszoritá; egyik ka
ra hasonlókép illy gépelyben volt. Egyike azon urak
nak, kik a’ piaczon amaz itallal megkínálták, figyelve 
látszott szive’ és erei’ ütésére vigyázni, mig a’ másik 
ur mellette ült és íra. Hasztalan panaszkodék a’ fia
tal P., ki e’ khiszerszámban nagy fájdalmat érze, hogy 
fájdalmat okoznak neki; a’ titkos férfiak lehetőleg nyu- 
gasztalák őt, ’s megigérék neki, hogy már nem fog 
soká tartani és a’ dologban semmi veszély. Valóban 
megszabadnák öt darab idő múlva a’ kötelékektől, esi- 
nie adtak neki ’s aztán egy más szobába vivék őt.

E’ szobában csudálkozva láta húsz kis ágyat, mely- 
lyekben húsz gyermek feküdt, kik legnagyobb részint 
nagyon elsoványodottaknak ’s fájdalomtul leverteknek 
látszattak; e’ szerencsétlenek’ megtekintése, kik kö
zül többen élő csontvázokhoz hasonlitának, P.ben nagy 
sajnálkozást gerjeszte, de egyszer’smind azon félel
met is, hogy illy állapotba fog helyeztetni, ’s azon kí
vánságot, hogy magát e’ veszélytől szökés által sza
badítsa.

Midőn fiatal szenvedő társaival egyedül volt, észre- 
vön kettőt, kiknek tekintetük még élénk, arezuk cp 
és teljes vala ’s azt látszott elárulni, hogy ők is csak 
rövid idő óta vannak e’ szomorú helyen. A’ szerencsét
lenség közlekedővé tesz; a’ két gyermek megelőző a 
fiatal P. t . , V  kérdezők öt, sokáig fog-e nálok ma
radni. Tagadó feleletére elmondák neki, hogy czéluk 
elszökni, '3-felszóliták őt részt venni a’ szökésben.— 
Megígérték egymásnak, hogy estve almosoknak tetetik 
magokat, de tizenegy óra után egyszerre fölkelnek, 
’s a’ szökés módairól tauácskozaudnalc.

Nem sokára ez után élvezetéit a1 gyermekeket, hogy 
egy nagy kertben sétáltassák, melly egy 10—Jő 
rőfnyi magas fallal volt kerítve, úgy hogy semmi kí
váncsi szem nem nézhetett-be. E’ séta közben a fiatal 
P. egy hágcsót vön a’ falon észre, ’s azonnal elhatározás 
hogv azt szabadulási eszközül használandja.

*
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Egy óra múlva azon két ur, kiken kivűl senkit sem 
lehete a’ titkos házban észrevenni, haza parancsold a1 
gyermekeket, enni adtak nekik ’s aludni engedek őket.

A’ fiatal P. és két barátja, mint hihetni, szeműket 
sem csukák-be ’s nyugtalanul vártak megszabadulá
suk’ órájára. Midőn végre 11 órát ütött, lassan föl
keltek és kiozsontak kamrájokbul. Itt egy folyosón 
leiék magukat, melly a’ kert felé tekiute , mellynek 
fáit az ablakon keresztül megösmerheték. Minden ajtó 
zárva volt; elhatározák tehát, hogy ügyesen egy abla
kot nyitnak-ki; e’ keskeny nyíláson egyik a" másika 
után kibújt, ’s leértek a' kertbe, a’ nélkül hogy bör
tönőreik’ figyelmét magukra vonnák. Mert azon hely
re iparkodtak, hol a’ hágcsót láták, de fájdalom! ez 
már nem álla a’ falnál, hanem a’ földön fekvék, ’s a 
három gyermeknek sok fáradságába került, ismét föl
támasztani azt. Végre megtevék, fölhágtak a' falra ’s 
a’ másik oldalon leugrottak, a’ veszélyt föl sem véve.

Most már egy magányos úton voltak vízárkok közt, 
’s örömükben, hogy ismét szabadok, a’ legelőször fel
kapott irányban elsiettek, a’ nélkül hogy egymásra 
sokat gondolnának. A’ fiatal P. több óráig futott, a' 
nélkül hogy tudná, hol van ; csak hajnali három óra
kor vette számba a’ tájt, ’s így visszatért szüléinek 
lakába

Mi e’ pillanatban sem tudjuk, való történetet írunk-e 
vagy mesét; de annyi bizonyos, hogy a' fiatal P. min
dent igy beszélt-el. Föltéve, hogy a’ dolog igaz mint 
mást alig hihetni, kérdés, mi ezéluk lehete e’ férfiak
nak, igy elragadni a’ gyermekeket és ösmeretlen he
lyen rejtegetni? Tudományos próbákat tesznek-e c’ 
fiatal testekkel vagy más inditóokuk van? Annyi bi
zonyos , hogy darab idő óta Lyonban és vidékén sok 
gyermek elveszett. Azon nap, mellyen a’ fiatalP. el
veszett, családa egy névtelen levelet kapott, melly- 
beu felszólítaték , hogy gond nélkül legyen , a’ gyer
mek egyik lábát ellőré , de jó kezekben vau, ’s szü
léinek azonnal vissza fog adatni, mihelyt helyre álli- 
tatik. E’ levél a’ királyi ügyésznek adatott által, ki 
kétségkívül megteszi a’ szükséges lépéseket, hogy az 
igazság, melly rettentő lehet, napvilágra jőjön.

Olvasóinkat tudódtam fogjuk e’ történet’ folytatása 
felől,ha folytatása van. Minta’ „Fanal“ mondja, egész 
Lyon beszél a’ dolognih

A’ PÉNZÜGY JELEN ÁLLAPOTJA ANGOL
HONBAN.

Nem szándékozunk itt pénzügyi nyomozódásokba és 
bankszámolásokba ereszkedni, csak azt kisértendjük 
kijelelni, mi véleményünk szerint alapoka a‘ mosti pénz
ügy zavarnak Angolhonban, elmellőzve más nem
zetekkel! pénzviszonyokat, ámbár ezek is tetemesek,
’s főleg két körülményt szükséges kiemelni. Nem bí
zunk illy nehéz feladatról eléggé okolt és kimerítő elő
adást nyújthatni, hanem néhány közönséges , Angol
hon ujabbkori történetiből merített nézetek’ közlésére 
korlátoljuk magunkat. Hogy a’ dolog állását valólag 
méltányoljuk, egy tekintetet a’ háború időszakára kell 
vetnünk, mert Angolhon állapotja az újabb időkben 
mindig csak egy tengely körül forog, ’s ez a’ síatus- 
adóság, melly mosti magas fokát az utósó háború alatt 
éré el, nevezet szerint azon időben, midőn a’ banki 
kész fizetései megakasztattak, ’s csak papírpénz va- 
la forgásban. Akkor a’ 3 percentnyi kölcsönzések 60- 
nával vétettek, de csak papírban, az arany nehezéke 
akkoriban 5 fontra ’s 1 0 sehilíingre ment fel, holott a' 
tulajdonkcp angol pénzláb szerint csak 3 ft. 17 sch. 
’s 10 \ penny-t ér. Ama papírban vett 60 ft. követ
kezőleg 3?ei ért aranyban ezen pénzláb szerint. 1819- 
beu a’ régi pénzlábra tértek vissza , a’ 3 percentnyiek 
90re mentek fel, ’s így a’ nemzet 90 ftuvi adósságot 
arany értékben vala kéntelen elösmerni, mellyért csak 
mintegy 37 kapott. E’ valóban rettenetes veszteség 
még mindig tűrhető vala, ha ugyan az időben a* eonti- 
nensscli ismét megnyitott összeköttetés és az Angol 
erre történt töméntelen eláradása által lassankint min
den életszükségek’ árának nagyobb egyenlősége nem 
következett volna. — Még Angolhon csak nem az 
egész müveit világgal hadviszonybau álla, minden é- 
letszükségek nagy ára sem volt fontosságú, mert a 
dolog mindig egyre ment ki; de mihelyt a’ continens- 
seli közösülés ismét megnyittatek, és a’ continensi á- 
rúdíjjakkal arányversenyre (Konkurrenz) kelle lépni, 
a’ visszásság’ köveíkezési mind inkább világosabban 
mutatkoznának. Angolhon kéntelen vala az árokat, kü
lönösen a’ rozsét, magos fokán megtartani, mivel más
kép a’ töméntelen adókat lehetlen elgyőzni; más felől 
ellenben az arányverseny az árok leszállítását tévé 
szükségessé. Eldöntő határozat nem történt, míg 1825-
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ben midőn kalmári szerencsélked'ésekbeni veszteségek 
erős kereskedési zavart okoztak, ’s kellemetlenül kelle 
felébredni.

Most ösmerék el az állapot’ veszélyét, ’s minden e- 
rőből törekedtek e’ szerencsétlen körből: fölszámít- 
hatlan adósság, nagy adók, minden életszükségek’ 
nagy ára, ’s következőleg a’ continensseli arány- 
versenyhetés lehetlenségéből kiszabadulni. — 1826 
óta a' kormány törekvők kissebbítní az adóterhet, ’s 
rendkívüli erőködések által annyira is ment, hogy 
azt 55 millióról 45re szállító, valóban az ujabbkori 
pénzügy történetiben hallatlan süker csak 10 év foly
ta alatt. — De e’ nagy sükernek hatása is csaknem 
egészen megsemmisült az árok lassankénti leszállásá
val, melly főleg a’ gabonának Irlandbóli beáradása ál
tal eszközölteték, minek következésében a’ kisebbí
tett summát szint’ olly nehéz vala megnyerni mint az 
előtt az egész terhet. így végre azon hiedelembe es
tek, hogy a' lényeges hiba a’ könnyű forgásszerek’ 
hiányában fekszik,’s némellyek azt is tánacsolák, hogy 
a’ papír pénzre kellene viszatérni, mint a’ háború ide
jekor. Az okosabbak szint azon hiedelmen voltak e> 
vagy csak ideigleni segéds-zert kerestek e , millye- 
nekliöz a" rr. sti angolkormdny gyakran folyamodott, az 
bizonytalan, elég az hozzá, hogy három év előtt a’
parlament » fogadá azon indítványt, hogy a’tartományi 
bankok magok is adhatnak ki papírjegyeket, ’s ezeket 
nem mint egyébkor aranynyal, hanem az angolhoni bank 
pápírjegyeivel is felválthassák. Ez olly középút vala, 
mellyen ugyan a‘ kész fizetések nem szüntettek meg, 
de a’ papírforgásnak sokkal nagyobb kiterjedés ada- I 
tott mintsem az utósó időben történt vala.

A’ segédszer épen olly rósz volt, mintha hamis pénz 
veretett volna, és sükere is szint az volt. Eleinte ugyan j 
minden rendén volt; a’ tartományi bankok sőt maga az 
angol bank forgásukat nagyon öregbítők, a’ pénz ol
csó lett, következéskép az áruk díjjá felment, ’s csak
nem minden évnegyedben a’ kincs’ több-bevétele mu- 
(alkuzék, mit a’ kormány vagy legalább baráti a’ jeles 
ügvviselésuek tulajdonítni el nem mulasztónak. Rend
kívüli sürgeség mutatkozék a’ kereskedésben és mes
terségekben, bámulatos részint igen merénylett válla
latok kezdődtek, ’« minden tapsolt a’ műipar e’ hallat
lan virágzása felett. De az öröm nem volt tartós; fél
év óta már intő szavak emelkedtek , begy kereskedő-

si Ts pénz-zavar közelget. Iíogy a’ Szédelgést mega
kassza , és saját biztosságáról aggódva az aúgolhoui 
bank leszámolásait 3rói 4 és 4 V* végre 5 percentre 
emelé; kész vala az ijjedés, a’ tőkék leszáltak,’s most 
Augolhon kereskedési zavahrak szélén áll; mellyről 
még nem tudni, mikor ’s hogyan dülend el.

A’ papírpénz szaporításának következménye volt a’ 
pénz árának leszállása, ’s ez igen természetes követ
kezés, mert azon árunak, melly nagy bőségben ho- 
zatik vásárra, értéke száll. Mindenki, kinek pénzre 
volt szüksége, angolhoz fordult, hol a’ pénz olly ol
csó vala, ’s mivel az angol bankok papírját más or
szágokban vagy épen nem vagy csak csekély mérték
ben lehete használni, — a’ kész pénz belőle kivona
tott, ’s az európai pénzvásárokon forgó papíroknak egy 
tömege Angolhonba tódult. így ez papírral cltülteték 
’s kész pénztől viszonyaránylag megürült.

E’ kész pénztőli megürülés egy felől, ’s a’ túlvitt 
kereskedési merényletek más felől végre kényszerítők 
a' bankot, a’ dolog folyamát meggátolni, de eleinte fő
leg az éjszakamerikaikra látszék mérve a’ csapás, kik 
a’ legújabb időben töméntelen aranyt vontak ki Angol
honból. (ismert dolog, hogy Ejszakamerika épen ké
szülőben van mértékhaladó papírfogásról ke'sz pénz 
forgásra átmenni. — Az utóbbi kiözönlésénck akaró 
tehát a' bank legelőbb elejét venni, a’ mi azonban nem 
látszik sükerülni, mert Angolhonnak több kell Ameri
kától, mint ennek amattól, ‘s a’ maradékot Angolor- 
szágnak pénzzel kell fizetni.E’segéd mód tehát czélra 
nem vezet’s nem marad egyéb hátra, mint az, hogy ,\n- 
golország lassankint azon statuspapírokat, mellyek az 
utósó években az olcsó pénzvásárra özönlenek, a’ con- 
tinensre visszaküldje, 's ez által a' kész pénzt megint 
sajátjává tegye.

A’ lehúzások’ öregbedésének következési csak most 
kezdődnek még Angolhonban mutatkozni. A’tartomány 
bankok pénzt kölcsönöztek 4 legfelyebb 5 percentre, 
’s maguk Londonban kaptak pénzt 3 sőt 2 pctúyivel is, 
mennyi csak kellett. — A’ könnyen ’s olcsón szerzett 
pénzzel számtalan vállalat kezdeték vagy bőviteték, ’s 
ezek közűi sokan is csak úgy állhatanduak fen, ha 
folyvást kapnak pénzt olly olcsó áron. Ez mindazáltal 
már lehetetlen, mivel a’ tartományi bankok, mellyek 
c’ vállalatokat kölcsönzésikkel táplálók, Londonban 
magok is kéutelenek a’ pénzt drágán fizetni, ’s követ-



ORVOSI STATISTIKA OROSZORSZÁGBAN.kezűleg nem is adhatnak kölcsön »Ily olcsón. A’ za
var septemberben kezdődött, ’s még most sem kiseb
bül, ’s nem is kisebbülhet, míg a’ váltókelet kedve
zőbb nem lesz.

Angolhon már évek óta a’ pénz tekintetében rövid
séget szenved, bár mint szólnak is ez ellen egyes ke
reskedői tudósitások. A’ continensen számtalan angol 
él, a’ legtöbben nem más okból mint hogy itt olcsóbban 
élhetni, kivan számolva, hogy ezen angolok összes 
kiadási legalább is 3-4 millió ft. sterlinget tesznek, ide 
nem is számítva a’ történetes utazókat. Mennyi árút 
kell Ángolhonnak a’ continesre szállítni, mig e’ summa 
visszakerül! Az árok nagy fölvitele Angolhonban 
megboszulja magát. A’ ki csak teheti, és viszonyai
val egyezőnek találja, a’ continensen él. Mind ezen 
számos emberek élelmi módjukat Angolhonbó! kapják, 
azon váltólevelek mellyeket ők adnak, Angolhonban 
fizetettéinek ki ’s mind ezért Angolország semmit sem 
kap; ő e’ pénzeket teljesen elveszti, ’s a’ continensnek 
azon mód nyujtatik, hogy minden árukat, mellyeket 
Angolföldrül kap, nagyon könnyen kifizetheti papír
ral , ’s így nincs szüksége kész pénzt Angolországba 
küldeni.

Hasonló körülmény okoz folytonos pénzküldetést 
Angolhonból a' szövetséges statusokba. Ott a’ pénznek 
nagy értéke van: 6 ,8 , 10, sőt 12 pct. igen közönség 
nyereségük a’ capitálistáknak, ’s így a’ pénz, melly- 
uek nincs hazája, hanem csak a legjobb vásárt keresi, 
megleli az utat Ejszakamerikába. Itt sem mutatkozik 
hathatós szer a’ kiözönlésnek megakadályozására, 
miirt az , hogy e’ pénznek Angolországbau is megle
hetős jó vásárt készítsenek. De hogy ez elérhető le
gyen, a’ statuspapíroknak szálaui kell, mert ezek több
nyire csak 3 pcentet kamatoznak, a’ műipar számta
lan ágainak el kell nyomorulni, mert csak a’ csekély 
kamatláb tartja őket fen; és a’ statusbevételnekkevés- 
bűlnie kell, mert a‘ nagy adóval terhelt első életszük
ségek' emésztése kévésből a' munkások jó, gazdag fi
zetésével.

Mint fog végződni a’ jelen zavar arról nem merünk 
véleményt hozni, de a’ meddig a' jelen viszonyok meg
maradnak , tartós javítást reményleni sem lehet.

A’ belügyek’ ministere évenkint a’ császárnak egy 
i híradást köteles adui, ’s ebben az orvosi kollégiom’
I híradása sem kis szerepet játszik. Minthogy az előfor- 
! dúló betegségek geograplűai átnézetei ritkán közültet- 
I írek, ’s a' tágas ország némelly tulajdonnemü tünne- 
, niényt mutat, — az 1835diki híradásból ki eme- 
| lünk némellyeket.

„Az uralkodó kórok’ átaláuos charakterét meghü- 
! téshőí eredő gyuladások teszik, kitűnő hajlandósággal 

az ideg- és rothasztó lázra; Perm, Irkutsk, Nisegorod, 
Tw er, Jekaterinosláv és Volhynia kerületekben gyu- 

j ladások és hurutlázak meglehetős erősséggel mutat- 
j koztak. Rothasztó lázt csak Lieílandban Nagy-Ropp’ 
( hegyfokán és Laratow körül vettek észre. A’ meghü- 

tésből eredő lázakban Toboltk , Jeniteisk f  Moskva, 
Kostroma, Smolensk és Bassarabia kerületekben sin
lett a’ köz nép, hol kiválíkép e’ láznak ideg és rothasz
tólázba átmenetele által nagyobb halandóság tünt-ki 
mint máshol. Ideglázak és typhusok sok kerületben mu- 

I tatkoztak különösen az ország’ egész északi és észak 
keleti táján; eredetüket leggyakrabban meghütésből 
kelt lázból vevék, vagy kellő tisztaság’ és diactai elő
vigyázat’ hiányából, ’s csak három kerületben — Wi- 
tesbk, Pskow és Kalugaban — harapóztak-el annyira, 
hogy különös orvosokat kelle oda küldeni. Napváltó- 
lázok ragadósan csak Kiewben és Podoliabau uralkod
tak 's gyakran epe- és ideglázzá koresosulának. A’ si- 
biri döghalál, inelly helybeli okok miatt az éjszaki ke
rületekben évenkint forró évszakokban a barmokon mu
tatkozik, néha a’ beteg marha’ vigyáztalan érintése ál
tal emberekre is átment, nevezetesen Tobolsk, Tomsk. 
Nowgorad és Chohilew kerületekben; mindazáltal a: 
megbetegültek’ száma nem volt tetemes, ’s nem mutat- 
kozék kitűnő halandóság. A’ skorbut ez évben Jeka- 
terinoslaw7, Volhynia és Pskow kerületek’ némelly he
lyein mutatkozék csak: utóbbiakban idegláz által meg
előzve jelent-meg. A’ bizserkór, inelly az oroszoknál 
gonosz görcs (Slaja Kurtsa) nevet visel, melly leg
nagyobb részint éretlen gabonábóli lisztkenyérnek vi
gyáztalan zabálásából ered, azon kerületekben tapasz- 
taltatott, hol múlt évben is dühönge, nevezetesen Wjät- 
ka kerületben ’s a’ doniai kozákok’ földén, mindazáltal 
idén nem volt olly hatalmas.



Vérfolyások a1 forró évszakokban Chinks és Wilna, 
azonfelül Grodus, Nischegrod és Tomsk kerületek’ 
több faluiban mutatkoztak, mindazáltal a’ kór nem vala 
olly gonosznemű, mint az előtt, ’s csak kevés esetben 
halálos. October elején a’ ragadványos cholera Kauká- 
ziáu túl és Nachitschewában jelent meg 's öt faluban 
terjedt-el; a' betegeknek több felénél meghalt, mindaz
által sükerűit a’ kór’ elnyomatása.

A’ vörhenyláz és görcshurut Kamcsatkában és To
bolsk kerületnek Sürgőt nevű részén mutatkozott, nem 
csak gyermekeken, hanem fülserdülteken is. Sok ke
rületben e’ betegség, valamint a’ petecs is, majd ész- 
revchctlen és veszély nélküli volt;, de Pétewárott cs 
vidékén a’ vörhenyláz ragadványosan és nagy erőszak
kal dühöngött: február, martius és aprilban számos 
gyerek lön ennek áldozatja, részint a’ kór’ lefolyásá
nak gyulós szakában, azaz: nyolezadik vagy kilen- 
czedik napon , részint vízkórban haltak-meg, mellybe 
olly könnyen átmegy e' betegség. Nevezetes, hogy a' 
gyuladékos esetek’ szünetekor langyos füstök kitűnő 
hasznot hajtanak. Ez észrevétel illő szigorúsággal té
tethetett a‘ gyermekkórházban, melly december’ 6-kán 
1S34 magányos személyek’ költségén alapítatott. E’ 
kórházban az említett három hónap alatt hatvan gyerek 
esett vörhenylázba. Soratow és Volhynia kerületek
ben hasonlókép ragadváuyosan uralkodók a’ vörheuy- 
láz és petecs, de igen jónemüleg. A‘ természetes him
lők gyermekek és fölserdültek közt Irkutsk, Jeniseisk, 
Wjätka, Perm és Archangel kerületekben jártak, kü
lönösen pórnép közt, kik a’ beótásnak nem veték-alá 
magokat; mindazáltal a' fővárosban is volt néhány eset 
e‘ betegségből.

Az 1835-ben a’ kormányzók által kiadott híradás
ból kitetszik, hogy az 1834-dik év’ másod felében’s 
1835-nek elsőjében 495,371 gyerekbe ótatott a’ véd- 
hirnlő. Egyébiránt Irkutsk kerületben a’ nertschiuski 
bányahelyeken a’ vízhimlők, mellyeket az oroszok szél
himlőknek hínak, mutatkoztak, mellyektettemesen szét
terjedtek ’s néha halálosak is voltak. Egy saját nemű 
himlő mutatkozott némelly más helyeken is , sőt Péter- 
várott is; ezek némileg hasonlítnaka’ természetiekhez, 
de azoktól az által különböznek, hogylefolyásiidejük 
nem olly hosszú, körülményeik nem olly erőszakosok, 
‘s hogy nem csak azoknál ütnek-ki, kikbe a’ védhim-

himlőkbeoltattak, hanem azoknál is, kik a’ természeti 
himlőt már megkapák. Ez gyakran azon véleményre 
ad alkalmat, hogy az oltás nem elégséges ellenszer a" 
természeti himlők ellen.

A’ MILÁNÓI SZÉKESEGYHÁZ.

Milano Róma után a' legszebb egyházi épületekkel 
bir egész Olaszföldön, ’s tán az egész világon is. Azon
ban minduyájokat felülhaladja a’ székesegyház. Bár- 
milly nagy legyen is képzeményünk e’ templom nagy
ságáról és csudavoltáról, még is minden esetre meg
lepetve ’s bámulva állunk e’ csudaépitmény meglátá
sakor.

Ezen Székesegyház a’ város közepén áll, a’ hajó
nak hossza 499 láb, széle 275 ’s magossága a’ kúp 
alatt 238 láb. A' kúp külső magossága Lalande sze
rint 202 milánói röföt tesz. Az egyház 52 oszlopon 
nyugszik , mellyek fejestül 's alapostul 84 lábnyi ma
gosak.

Építése Galeazzo Jánostól kezdeték 13SGban , ’s 
még nincs egészen bevégezve. Pellegrini, ki a‘ portál 
rajzát csinálá, a' görög-római építést a’ góthtal össz
hangzásba akará hozni. A’ templom egyéb része az 
utóbbi stylben van.

A’ portál egészen fehér márványból való és szob
rokkal ’s vésettképekkel ékített.

Az egyháznak egész mázza márványból áll. Min
den falán szobrok állanak, ’s azt állítják, hogy a' 
templom 4000ret foglal magában, ’s valamennyi a' 
Lago maggiore közelében ásott márványból készült.

Egész teteje fehér márvány táblákból van összerak
va, ’s egy egész erdő marmortüvel födve, mind ezen 
átlátszó csúcsok ’s toronykák képszobrokat hordoznak.

A’ pompás külsőnek a’ belső megfelel. A’ boltoza
tok mérhetlen magos íveket képeznek; az oszlopok, 
ezen ívek hordói, a’ legszebb idomban a’ templomot ot 
hajóra osztják. Üvegfestések csak gyönge világot en
gednek ezernyi a’ szemnek kellemes színekben behat
ni. A’ talaj a’ legbecsesb márványuyal van kirakva. 
— A’ középpontot gyönyörű kúp képezi, a füalakoi 
^grundforin) latin kereszt. A’ középpont alatt sz. Bo- 
romeo Károly tetemei vannak külön földalatti kápolua- 
bau. A’merő ezüstbőli deszkázat dúsan van aranyozva 
s nagy müvészséggel kivésve; ugyan azon érezbóli 
vésettképek (^bas-relief) alig látszanak elég becsesek
nek, hogy a’ Szent koporsójának méltó körülfoglalá- 
sul szolgáljanak. Ezen koporsó merő ezüstből, s 
aranyból áll , s’ becses drágakövekkel vau kirakva. 
Az ablaküvegek nagy hegykristály-darabokból álla
nak.
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IHR- ’S DIVATLAP.

KULHIREK.

1. ) Az angol utczai rablók néha valódi lovagi galante- 
riával bírnak. Bizonyos hölgy Londonban egy estve egyik kö
zönséges kertben eltévedett, ’s néhány gyanús emberek által 
látá magát környezteim, kik nem szóliták még meg ugyan, 
de szembetiinőleg üldözték ; végre szerencsés lelki jelenségben 
ez urak’ egyikqhöz fordula ’s megkérte azt, hogy lakába ki- 
sémé-el. A’ rabló, kinek a’ bizodalom’, e’ kijelentése nagyon 
hízelgő vala, karát ajánlá a’ hölgynek, pajtásainak jelt adott 
zsebken dőjével, mire ezek visszavonultak, a’ szépet egész 
házajtajáig kisérte, ’s oily gyöngédséggel birt, hogy még a’ 
hölgynek meghívását, egy pár perczig magát nála kinyugod
ni sem fogadta el.

2. ) Haagból jelentik bizonyos Uhlmann nevű ur Zwollban 
egy uj napórát talált-fel, melly a’ perczeket és percznegve- 
deket is, niig csak a’ világosság rá esik, legnagyobb pontos
sággal mutatja. Minden eddig ö&wert napórákat meghalad ez 
’s köztetszést is nyere; több németalföldi városok már rende- 
léséket tettek illy órák iránt.

3. ) Athen újra sziilöttve emelkedik diiledékeiből; uj házak 
emelkednek minden oldalon; már láthatni fényűzést, kocsik 
nyargalnak az utczákon, ’s nem sokára nem lehetend azon 
piaczokat megösmerni melljek kevés idő előtt csak a’ lefolyt 
fényteljes kornak porba dűlt romaival voltak födve. A’ piraeus 
egészen elváltoztatá kinézését, szép épületek emelkednek kö
rülötte, felesleges vizek oda vezettettek, ’s a’ hajók könnyen 
és biztosan járnak beléje. A’ régiségek, mellyek magános há
zokban voltak elásva, újra napfényre jőuek; a’ Theseustem- 
plomban museum kezdődik, mig az Akropolisban tetemes 
kiásások és felfödözések történnek.

4. ) Párisban egy egyesület létezik „Themisíf név alatt, biz
tosításul elvesztett pőrék’ költségeinek kifizetésére, ’s megle
hetős számú részvevők, vannak benne, minthogy rendelményei 
mérsékelt föltéleket kívánnak.

5. ) A’ farsangkedd ünnep Párisban szomorú módon fejez- 
tetett-bé. Egy postilion vágtatva lovaglott egy sűrii tömeg fe
lé ’s véletlenül egy öreg férfinek kalapját lecsapta ostorával. 
Midőn ez utána nyúla a’ földre, a* ló olly hatalmasan sujtá hom
lokba patkójával, hogy halva dűlt földre.

0.) Bizonyos kalmár igen szenvedélyes tubákoló vala, mint
hogy azonban csipkékkel kereskedék ’s ezeket nem akarta be- 
mocskolni, rá szaktatá magát, hogy csak este , midőn a’ bol
tot bezárta, vegyen egy szippanatot. Ez által annyira jutott, 
hogy boltjának bezárására nézve csakhamar nem volt szüksé
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ge többé órára. Ha ennek ideje eljött, viszketni kezdett orra 
’s kívánta a’ maga szippánatát.

7. ) A’ montpellieri biró azon rendel ményt hirdetteté - ki, 
hogy ezentúl e’ városban valamennyi játékház bezárassák. —

8. ) Minden párisi journalok közlik, hogy egy fiatal ember 
tánczosnéja’ karjain, szélütés által érintve , keringés közben 
halva rogyott össze. St. Priestles-Fougeres községben ugyan 
illy eset adá magát elő legujjabban, csak azon különbséggel, 
hogy az áldozat a’ tánczosné, egy 25 éves leány, vala.

9. ) ltéz- ’s egyéb érczedényekre nézve Párisban rendőrségi 
biztosság rendeltetett ki, mellj nek kötelességében áll borke
reskedők, vendéglők, sütők, mészárosok és szatócsoknál ’s a’ t., 
szoros vizsgálatot tartani az illjr edénjekre nézve, úgy, hogy 
azokat használni a’ nevezetteknek csak a’ biztosság által jóvá 
hágj ott esetekben szabad. Nem kell talán említeni, hogj' ezen 
szoros vizsgálat az ezen nemű edénj ek kifejtette méreg-anyag 
miatt történik.

10. ) Párisban Hótel de Vilié körnjékén april Íjéig negy
ven házat kell oda hagjniok a’ lakóknak azon czélból, hogy 
a’ nevezett házak lerontathassanak. A’ dizses Hótelnek e’ 
czélba vett szépítése ’s terjedékitése 10 millió frankra becsül
tetett.

11. ) St. John városa Neu-Braunschweigban (Amerika) ret
tentő tűzveszélynek lön prédája, melljnek annál nehezebb 
vala elejét venni, minthogjr a’ nagy hideg a’ fecskendező ’s 
oltó szerek használtatását meg nem engedé. Az egyetemes 
kár mintegy két milüo dollárra becsültetik.

F igyelm eztetés.
A’ „Rajzolatok“ áprilistól kezdendő ’s junius vé

géig tartandó évnegyedi folyamatára, postán küldve 
2 fr. 30 krj. pp , helyben 2 frtal pengőben előfizet
hetni. Kik, mint uj előfizetők óhajtnák e’ divatujságot 
pártfogolni, ’s évnegyedi diját, tévedésnek elhárí
tása tekintetéből egyenesen a’ szerkesztőséghöz kül- 
dendik, azoknak eddig kedveskedésül adott hat arez- 
képhöz, a’ nemzeti-képtárból, ez év első negyedéről 
is hárommal ingyen fogunk szolgálni.

A ’ Rajzolatok 
S z e r k e s z t ő s é g e .

M-u n k á cs y.

NYOMATIK LANDKRKK’ CKTUVKf..
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H arm adik év* A’ dicsőség fénysugára 
Lengjen a’ Magyarhazára Első féle.

A‘ R E N G E T E G  H O L L Ó JA .
N O V E L L  A.

SZABÓ DÁVIDTÓL.

I .

Wohin dn trübe Welle t 
Wohin mit solcher Schnelle ,
Als trügst, du einen Haub ?
Ich eil aus den Gcwühirn 
Des engen Stromes weit,
Zur Mecr-Unendlicliktit.
Um ab von mir zu spidilen 
Den Uferschianun der Zeit.

T i e c k .

Nagy figyelem’, tanakodás’, találgatás’ és vélekedé
sek tárgy« ’elv egyseire az öreg Sólyomköviué as»k 
szonyság’ háza, * * ** városkában. Andor, az idősb 
úrfi szilaj, vad természetű volt és sokszor láthatólag, 
vagy legalább gyauíthatólag versenygett, sőt néha 
vérengzett is a’ jámbor, közkedvességű ifjabb lufival, 
Ellákkal. Mint a’ nép alázatosan vélekedék, Tarlovai 
Melli kisasszony, egy közel helységben lakó nyugal
mazott öreg ezredes' egyetlen szép leánya volt az úr- 
fiak közt a’ visszálkodás’ almája. A’ tizenhét évii Nel
li’ bájai hatalmasan köték le Andor’ vad indulatát; 
Valamint heves lángba borítva tárták már régen, a’ sze- 
lídebb, de férfiasán derék Ellák’ kebelét is. De a’ sze
líd virág csak szelíd kebelre hajolt; Andor’ forrongó 
érzelmei részvétlen epedének. Paripákat nyergeltetett 
egykor a’ két ifjú, elszáguldott, és más nap Ellák 
egyedül tért vissza majd örömnek derengő tavaszával, 
majd szorongásnak fagyasztó havával arczain. Andort 
pedig láták némellyek Tarlovaiéktól elrohanni, mint 
zivatart, haraggal és kényekkel szemeiben, öklét né
mán szorongatva és föl-föl emelgetve.

Az öreg Sólyomköviué asszonyságnál néhány nap 
múlva lakodalom lön, és Sólyomkövi Ellák’ ’s Tarlovai 
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Nelli’ egymásba kulcsolt kezeikre a’ helység’ tisztele- 
tes lelkésze mondá az egész életre összekötő áldást. De 
másnap az egymás után sereggel jövő tisztelkedőknek 
nem volt hon az új házaspár, nem harmad nap sem, 
nem más héten, sőt hónapokig sem. A’ nyelyvek — 
minden kis város’ fáradhatlan hirgyárnokai — megin- 
dulának, és mint mondám, lön tanakodás és véleke
dés , vagy élet’ nyelvén — pletyka; míg az idő ezt is, 
mint fájdalom! — sok lelkesnek látszó beszédet s 
tettet igérő készületeket, — szelíden ellehellé.

Azonban Sólyomkövi Ellák’, gyöngéd hölgye’ kar
jain, álnév alatt, szerte utazgatott. Az öt titokba kény
szerítő, nagy fontosságú ok, mellyet egyedül anyjá
nak gyónt meg, alkalmat adott neki nálunk csaknem 
minden ifjú’ neveltetése’ hiányának kipótolására. Ifjabb 
éveiben poros iskola’ foglya volt, vagy szünidőben a’ 
mellé fogadott úgy nevezett instructor legfölebb azt en
gedő meg, hogy Julius Caesar’ fordítása után az ud
varhoz mellékelt nagy kertben járkálhasson. Később, 
tanulmányai szaporodván és fontosbodván, sokszor 
ennek is el kellett maradni. Hazáját tehát ’s a' világot 
a’ nagy módú szülék gyermeke csak könyvekből — 
még csak mappából sem — ismerte. Most megjárá a- 
Bányavárosokat; csudálá Maramaros’ bérczei közt a' 
természet’ bőkezűségét ’s fájt szíve az emberek’ szigo
rúságán, melly tiltotta élhetni azon jókkal, miket amaz 
pazarolva nyújt; ottan ottan föllelkesedve járt Pannon
halmától le délnek a’ musa fölszentelte várromok közt 
és téreken. Majd leúszott hajója Duna’ zúgó hullámain, 
és fájlalta annak szilaj csapongásait, bánta füleit a 
sokféle idegen hang, melly a' hazának e szneie mel
lett végig zavarog. Kirándúlt innen a mag) ai tenger 
mclléki vidékekre, és megjárá ott egyszersmind a kel
lemes Olaszhon éjszaki részét, Ts az egész telet majd 
Turinban, majd Velenczében töltő, a honnan hazájá
ba visszatérvén, a’ Bánátot látogatá. És ezen utazása

(24)
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nem csekélységgel bővítő ismereteit, 's nem kevéssé 
ismerteié meg vele a’ világot és embereket, a’ szobá
ban könyvekből szerzett észképeket részint javítva, ré
szint felforgatva. Végre a'jherkulesi fürdőkből itt ott 
gazdag, majd víz-ohajtó tereken és pusztákon keresz
tül Pestre jött. Útját ide különösen sürgető azon édes 
remény, hogy várandó neje szerejjnük’ drága zálogával 
az elsőszülöttel, láttaték őt nem sokára megajándékozni 
akarni. Pesten már nyolcz hónap óta lakik vala. Két 
éve, hogy anyját elhagyta ’s a' szerelem’ édes társa
ságában jára szerte a' hazában és hazán kívül, éldelvén 
az örömet vagy fájdalmat, melly utazásában keblét 
emelő vagy sujtá.

De a’ bájhatalmú szerelem’ társaságában is gyakor
ta ború ült Sólyomkövi’ homlokára, és ollykor meg
álltak mindkettejük'édesen csevegő ajkaik,'s közöttük 
egy ideig csend uralkodók, csend, mellyben a' vissza 
emlekező lélek némán és borzadozva késedelmezett a 
múltnak uémelly fekete képein.

II.

Ott ketten «’ haló fölött 
Hűséget eskenek ,
’S a ’ rabkötél, a' bús csaták 
Örömre fejlenek.

V ö r ö s m a r t y .

Május, zöld ruhába öltöztetvén a' hegyeket, tarka 
díszruhát terítvén a’ rétekre és megeresztvén a’ ma
dárkar’ andalító énekét, immár nyugodóbamvolt; mi
dőn Sólyomkövi egy reggel épen ÖÍtözködék. Ajtaján 
kopogatnak, és belép a’ levélhordó, anyjától egy leve
let nyújtva kezébe. Felnyitja, és a’ mélyfigyelve ol
vasónak bánat és öröm látszanak csatázni arczain. 
Hölgyéhez siet legottan a’ levéllel. A’ jó reggel’ csen
des kívánása helyett hevesen rohan a’ még pongyolá
ban levő deli hölgyhez. „Néllim’ édes egyetlenem, 
enyém vagy végre!“ igy szólt és mohó tűzzel szorí
totta karjai közé, mint elvesztett, újra megtalált ked
ves kincset. Bámúlva nyomja égő csókját ifjú férje’ 
homlokára a’ gyönyörű hölgy ’s arczvonalmai tudakoz
ni látszának e’ kitörő hév’ okát. „Halld Nellim, é’ le
velet, melly anyámtól épen most érkezők.“

Édes fiam!

„Anyád, kit a’ jó isten szinte öregségéig példásan 
meg áldani és kegyelmében tartani láttatott, végre igen

gyászos napokra jut vala. Ez a' két esztendő, mióta
elvesztettem fiaimat , kiket olly igen jól esett édes 
anyai szívemhez egyiráut forró szeretettel szorítanom, 
ez a’ két esztendő, mondom, sebes léptekkel idézi 
elő halálomat, melly már szinte lábam elé nyitja ko
porsómat, hogy bevegye fáradt tetemeimet. Légyen 
az istennek szent akaratja, tudom por vagyok, porrá 
kell lennem. De téged, édes fiam Ellák, minekelőt- 
te innen elköltözném, óhajtanálak boldognak tudni. 
Úgy van, édes fiam, fájdalom, már csak téged: An
dor bátyád, kinek isten legyen irgalmas, kegyelmes, 
már elvégezte földi pályáját, ü  reá a’ végzés’ könyvé-* 
be keserűség és szenvedés volt irva. Mióta elveszett 
tőlem, csak egyetlen egyszer, másfél esztendővel ez 
előtt láttam. De oh bár soha se láttam volna. Éjszaka 
jött elő, édes fiam, és anyai szívem nem tudott neki 
örülni, mert gyanús, rósz emberekkel jött, és fegy
veresen. Téged keresett, gyermekem, és csakugyan 
gonoszt forralt ellened, ’s káromlott téged. Oh, nem 
írhatom tovább. Az isten könyörüljön ő rajta és rajtam, 
szegény töredelmes szolgálóján. A’ napokban holt hi
re jött hozzám. Az isten nyugoszsza meg; én könye- 
zem halálát. — Jöjj hát már haza, édes fiam, kedves 
hitveseddel, az én szeretett menyemmel együtt. Vi
gasztaljatok engem, mert csak tibennetek van remény
ségem. Siess karjai közé.

* * * en május 23dikán 182—-
szerető anyádnak Sólyomköviné szül.
Szerednyei Katalinnak m. k.

Nelli némán és arczája’ hajnalának halványulása 
közben hallgatá végig a’ levelet. Most nagy tiszta 
köny gördült le a’ szép arezbíboron. Nyaka köré kul- 
csolá kezeit Sólyomkövi és mondhatlan érzeménynyel 
olvadt hölgye' szemeibe. ,Nellim, valahára biztosan 
enyémnek mondhatlak egész világ’ hallattára. De mi
ért e’ gyémánt égszemeidből, miért a’ bú e’ nekem vi
rító rózsákon ?‘ Az angyali hölgy’ kebeléből feleletül 
egy mély, reszkető sóhaj szakadt ’s szünet múlva szól- 
hata. „Ellákom, boldogtalan testvéred’ emléke facsar 
könyet szemeimből, ki szilaj indúlata’ áldozatává lett, 
’s a’ mi mondhatlan fájdalommal nyomja szívemet, mi
attam.“ Szűnjön aggodalmad, kedves hölgy; te nem 
tehetői másként, mint cselekvői. „Szánandó bátyámra 
nézve pedig a’ megtörtént’ változhatlansága adjon 
nyugtot szíveinknek. Kinek kinek kisebb nagyobb rés»
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Síerínt kezében vannak jövendője’ szálai, mellyekből azt 
mosolygóvá vagy gyászossá szövi. — De nézd, drága 
Nellim—folytatá édes hangon, gyöngéd tűzzel szorítván 
magához az ellágyult nőt — nincs többé, kinek, pá
ratlan dús birtokomért, irigység' mérge tarkázza sze
meit; nincs, ki téged és engem veszélylyel fenyegessen; 
kinek az egész természet ellen esküdött boszújától ret
tegnem kelle ébren, rettegnem álmomban; ki miatt, ha 
karjaimat nyakadba öltöttem, örökké azon gondolat' hi
deg tőre szökött szívembe, hogy csak egy könnyen el
omolható rozsét tartok kezeim közt. Most már fel va
gyunk oldva minden rettegéstől, megnyugszunk mi is 
boldogító szerelmünkben, mint eluyugodott végre a’ vi
har hányta szegény testvér.“ — így vigasztald nejét 
Sólyomküvi, és változhatlan örök szerelmük' pecsé
téül ajkaik együvé forradának. A’ rendelések megté
tettek minél előbbi elutazásukra.

I lin

Hac ág it, ut pasíor , per devia rura rapellas.
Dnm v en it, abductas , e t struct is cantat avenis.
Voce nova captns cnstoi Junoniiu , At tu 
Quisquis e s ,  Iioc poteras mecum considere saxo,
Argus a it,  neque enim pecori feeundior ullo 
Herba loco e s t, aptamque vides pastoribus umbram. 
Sedit Atlantiadé?, et euntcm múlta loquendo 
Detinuit sermone diem . . . . .

M e t a  m o r p h .  I. filti.

Péntek volt, junius’ elsejének egy kellemes korá
nya, midőn a' Wcstermcyértől minap vásárlott batár a' 
lehetőleg megrakva előállott. Sólyomkövi nejét belé 
emelé , beültetett egy idős asszonyt is , hű száraz-daj
káját az ölében tartott öt hónapos kedves kis fiúnak, és 
utáltok, — egy markos inassal együtt az clőbakon ülő 
kocsisnak ezt mondván: Gyöngyös felé! — maga is 
belépett. Tánczolva eredt meg a' négy különféle szí
nű, sallangos fogat, 's csak hamar Rákos' fenéktelcn 
homokáu sívának a' kisé meglassudott kerekek.

A’ nap jól lehajtotta' budai hegyek fölé, midőn Gyön
gyösön az Angyalhoz beszállónak, az éjt itt töltendők 
Az üres beszéddel szívesen szolgáló fogadóst furdald 
a’ tudás vágy: ki lehet az ő vendége? Miután tehát a' 
cselédektől, kiknek ajkait tilalom tartá,'zárva, semmit 
sem tudhatott ki, sunnyogó alázattal közelite Sólyom- 
kövihez. „Talán Párádra méltoztatik, nagyságos ur?“ 
vala kérdése. ,Nem‘ volt a' felelet. „Megkövetem aláz- 
san nagyságodat; bizony azt gondolám hirtelenében,

hogy a'nagyságos uraságok már nem is mehetnek más
hová miután a’ parádi fürdő az idénre olly alkalmasan 
és csinosan elkészült, mint egy jó terített asztal.“ — 
,Ugy-e ? hát szennyéből ki volna emelve a’ parádi fürdő?' 
— ijOjjeh, minden olly szép, olly tiszta most ott, mint 
a' lehúzott visontai.“ — Új gondolat szökött Sólyorn- 
kövi’ kalandkedvelő agyába; és az úri pár között, va
csora felett, némi ellenvetések és nyugtatgatások után 
határozattá lön, hogy Kövesden 's Miskolczon keresz
tül viendő útjokból kisé félre rándúlnak Párádra; oda 
pedig Sólyomköviné rendes útján menend kocsijában, 
férje pedig, a' szép kirándulással kecsegtető Mátrán 
által, gyalog. „Milly szívem elő lesz Mátra legfellegü- 
több csúcsáról széthordoznom szemeimet az alattam ter
jedő kövér Jászság’ búzatengerén!“ monda előre ör
vendve Sólyomkövi.

Még alig kezdett igen halovány rubint csikót vonni 
a' közelgő hajnal Hevesnek elláthatlan határú keleti 
síkja felelt; a' síki helységek még csak alig láthatólag 
emelék ki a" térre lapuló szürke ködből tornyaik' tete
jűit: midőn Sólyomkövi, útra egészen elkészültén, a 
még csöndesen szendergő kecses hölgy’ ajkára köny- 
nyü föl nem ébresztő csókot — minőt hajnali szellő 
.szokott a' nyíló rózsa' leveleire adni — az elválás' bú- 
csuc.sókját lopd. Rajta halovány sárga bugyogó és fű
zőid teveszőr frak, és fején könnyű világoskék tafota 
kalap vala; vállára pedig csinosan kiliimzett vadásn- 
táskát és fölibe könnyű madarász puskát vetett, és így 
haladt a Bene-templom mellett, fölfelé a’ hegyi csa
vargó ösvényen. Körűié csak néha csacsogd cl magát 
nagy lármásan a' bokrok fölrezzent rigója, ’s mellette 
állandóan mormogott az üveg habokkal gazdagon le
siető László-patak, mig a" magával lehordott fekete kö
vecset odább görgetné. Egyhangúlag zuhogott a’ tá
volabbi kallók’ mohos kerekein a’ magasról rájok esett 

1 ’s estében szétfercseuő víz. Emberi zaj még nem kelt 
föl alvásából.

Míg igy halad fölfelé a’ mindig inkább világosodó 
völgyön, itt ott megállapodva a' patak' partján kedve
sen virító üvegszárú fajvirág’ sárga sarkantyúit néz- 
delve, vagy szelíd gyöngyvirágot szaggatva, ’s néha 
kedves dalait elfütyörészve: job felöl recsegő köhen- 
tés csapta meg fülét, — oda tekint ’s egy tornyos szirt 
alatt lát a' patak' partján ülni 's aszott lábait [a’ tiszta 
hullámokban áztatni egy agg nőt, kinek redős barna

< *
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arczával különös ellentétben álla szürke, rendetlen ha
ja. „Aha! dicsértessék az úr Jézus, — rekeg-ett czi- 
g-ányos kiejtésen az aggdada — hová illy korán úrfics- 
kám, ’s oily sebbel? Még messze van a tető, pihenj 
le, hogy majd tüdődet ki ne fúdd.“ Undorodva nézé 
Sólyomkövi az erdők’ e’ redves aggját és kelletlen kö- 
zelíte felé. ,Mit mivelsz itt, öreg mama ?‘ kérdé. „Most 
ráérek fáradt lábaimról e’ patakkal lemosatni a’ lankadt- 
ságot.“ ,Minő nem is gondolt jóltevőleg foly itt e’ pa
taki mond az útazó. „Hjé lelkem — válaszola az asz- 
szouy — jóltevő és csudás volt ennek felfakadása is> 
és azolta a’ legaszálvosabb nyár’ ellenére is apadba- 
tatlan habjait mindig jóltevőleg hempelygeti.“ — ,Fel
fakadása jóltévő és csudás? — tudakozd mohón az u- 
tazó — hogy hogy ?4 — „Hát nem is tudnád a’ vidék, 
szent regéjét? ej heh kár, elmondom ha akarod, lépj 
át, és ülj le mellém e’ kőre. I)e ki vagy te? vadász 
vagy uraság?“ igy beszélt a’ czigánynő.,Vadász,mint 
látod — felelt az álvadász — most a' bércztetőre szán
dékom felmenni.4 „Úgy ? — vadász ? — mintha ott dol
god volna — vontatá a’ vénség’ képe és kétkedőleg 
czirkáláuak gödörbe sülyedt, kaján szemei az ifjún. — 
„Igen jól van, — folytatá — oda én jó utat tudok, föl- 
vczethetlek. Hát csak elmondom a' regét ha tetszik; 
elmondtam azt már másoknak is , és olly jó kedvvel 
hallgatók, hogy örömükben egy kis pénzt is vetettek 
értté.44 ,Kérlek, mondd el, majd én is megköszönöm/ 
Ke ekkor az öreg kiköhögvén magát, igy beszéle:

Szent László sátorbelsóbe bóra 
Szánta népe’ szenvedelmeit;
Vágyna sírni könytavat, vizével 
Enyhítendő lankadt népeit:
’S izzó vas csőként szikkadt torokból 
Jött panasz nemes szivébe’ rombol.

’S im midőn a’ táborzaj leülne ,
Es megjőne a’ halk éj’ fele,
Égi küldött szállá szent Lászlóhoz,
’S álmot fútt rá szárnya’ lágy szele. 
„Egy kigyófőt szúrsz kardod’ hegyével. 
Es megújít a’ szírt bő vizével.

Kél ’s leszorja díszeit magáról,
És aranynyal dús bíbor helyett 
Termetes vállára ’s derekára 
Vesz goromba szőr - öltözetet;
’S mig gyéren rézg csillag éji égen , 
Táborából titkosan kimégyen.

Mint kegyesnek szíve’ gondolatja 
Száll könyörgve isten-székhez fel: 
Jámboran megy, pilláin ’s az arczon 
Halk imádság’ csöndé ünnepel.
’S lelke’ csöndét, míg a’ bérez felé tart 
Csörgve nem dnlá a’ rejtve volt kaid.

Minden bokrot, minden elvonúló 
Völgy et futva sorra nézdele,
’S hallgatózék ; nem lát vízerecskét,
Nem hall csörgőt, a’ melly csörgene; 
Miglen útját messzi völgytorokban 
Szírt elállja ’s térdre húll zuzottan.

„Két seregnek hallható zúgása 
A’ sötétkék Mátrabércz alatt; 
Gyöngyös’ déli síkjain van egyik, 
Sárnál látni a’ másik hadat;
Kósza kún az ’s kik pártban dulának, 
Ez szent Lászlót tiszteié urának.

„Isten , óh teremtményidnek atyja ! 
Szánd meg elveszendő népemet, 
Szomjúságnak égető halála 
Kit rakásra ölni fenyeget. 
Veszhet-é, ki honnának javára 
Száll veszélyes harezok’ piaczára ?“

Sápadt tűzben izzék fen fölöttük 
A’ szellő nem le.iditette lég ,
Lábaiknál sárgán tikkadoztak 
Fű, bokor ’s a’ kéklő messziség.
Rét, tarló repedve tátogának ,
’S föld nyögött súlyán a’ hő aszálynak.

Tűz - szekérben a’ nap égetőn járt, 
Éjek’ holda szintúgy égetőn ; 
Hajnalszellő’ szálny i bágyadoztak,
’S harmatcsópp nem rezge kis fiivön. 
Búsan álltak mind a’ harczi mének.
’S a’ vitézi keblek csüggedének.

„Szikla-nedvvel tartád izraéit ki 
Végtelen , hó homokteugeren ,
Csuda dolgok függenek szavadtól,
Intesz, és minden véghez megyen.
Nyisd csatornáit meg mennyegednek, 
Ints , ’s e’ sziliből itt csorgok erednek !"

Így könyörg a’ szent király ’s szavának 
Űtat ád az égi boltozat, 
lm kigyó néz rá a' szirtnyilásból 
Es sziszegve tart reá fogat.
Villáin röppen át László’ eszében,
’S áldott kardja fenvillog kezeben.
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A’ hatalmas jobbal sysixt fele ,döf,
’S érczkeblebe melyen hat vala.
De mi tünetj óh öröm! zuhogva.
Megszakad most a’ sziitnek fala.
Tiszta kristálynak hulláma ömlik 
Bőién, ’s vülgynyilás szerint özönlik.

„Áldott légjen, áldott szent erőd, ég ! 
Kegyedért óh hogy’ imádjalak 
’S óh csudálat! merre síkra lejt a:
Bérez , nem mén az újszülött patak:
Oldalán a’ béreznek fia' magának 
Utat ‘s néki árnyat fák adónak.

Sár alatt most szent László királynak 
Népe zúgást hall közelgeui,
Mint ha zápor jő , vagy a’ bereknek 
Lombja szók szellóbeu csürgeni.
Felfigyel, ’s a’ szív örömre dobban ,
’S reng a5 bérez örömrivallásokban.

Csinos ágyat túrva önmagoknak 
Tiszta víz’ hullana görgetlek,
’S a’ királysátornál fold’ belébe,
Elrejtezve szemtől, ömleaek.
A’ tábor rohan megoltni szomját,
Es örömben áldja égi atyját.“

.Köszönöm, jó mama, köszönöm; vedd jutalmadat,4 
monda Sólyomkövi, és zsebéből csinos, arauyuyal hím
zett erszényt húza ki, ’s abból — miközben a’ vén mo
hó űjságvágygyal bámula belé —egy tálért adott neki. 
„Csókolom lábait, nagyságos jáger úr; ezért rövid és 
jó úton fölvezetem a' hegytetőre, hová szándékozik.“ 
Indultak.

( /  ege  k i i c e l k e l i k . )

NAGY HÉT.
(HEB DOM AS MAGNA. )

Xagy hétnek nevezik a' keresztények a' husvét előt
ti hetet, mellyen a' Krisztus szenvedett és meghalt. 
Chrysostomus e’ hetet igy írja le:

„Sagy hétnek nevezzük ezt, nem azért, mintha hosz- 
szabh volna, vagy a’ többi hétekuél több napból állana, 
hanem azért, mert az Úr e’ heten a’ mi javunkra nagy 
dolgokat cselekedett. E’ héten lön erőtelen a' halál 
hatalma, tisztává a’bűn , elmúlt az átok, a 'béke 'Is
tene , mennyben és földön , békeséget szerze; ezekért 
hívják ezt nagy hétnek. Mikép a’ zsidók Krisztus’ elé
be mentek, mikor Lázárt halálából feltámasztotta, úgy

rnégyen most a’ Jézus elébe, nem egy város, hanem 
az egész keresztény világ, nem pálmaágokkal, hanem 
jó cselekedetekkel, bojtölessel, könyörgéssel és a 
kegyesség’ munkáival, mellyeket neki áldoz. És nem
csak mi tiszteljük e’ hetet, hanem a’ császárok is , kik 
e’ héten, minden világi dolog’ folytatásától megszűn
nek. Parancsolatokat adnak, mellyek a’ foglyokat láu- 

; ezaikból felszabadítják. Mert valamint a’ Krisztus 
megszabadíts azokat, kiket a' halál fogva tartott, úgy 
az ő szolgái is követni akarják őt az irgalmasságban, 
’s ki kiváuják szabaditni az embereket testi fogságság- 
ból, ha a' lelkiből nem szabadíthatják is ki.a —

Ezekből világos, hogy a’ régi keresztények e’ he
tet nagy szentségben tartották, buzgósággal, böjttel, 
alamizsnával, világi dolgaiktóli megszűnéssel, a’ ra
bok’ szabadságba bocsátásával; azonban e’ szabadsá
got nyert rabokhoz, a’ nagy gonosztevőket nem kell 
érteni.

E‘ hétnek csütörtökén, melly napon a’ Krisztus el
adatott, biszonyos szertartásokat gyakoroltak. Kik meg
akartak keresztelkedni, e’ napon a’ szentegyházbau a' 
püspökök vagy papok előtt, az apostoli hit’ formáját 
elénekelték.

Ezen hét' pénteket Pascha Stayrosimomiak nevez
ték, ellentétben a’ husvét nappal, mellyet Pascha 
Anastasimomiák hívtak. Ekkor bűueiktől nemcsak a’ 
gyónók oldoztattak fel, hanem mindazok is közönsé
ges híínbocsánatot nyertek, kik böjtöléssel, könyör
géssel és bűnbánattal tölték e’ napot. E’ napon, a' ke
resztény anyaszentegyház’ feje, a Pápa, igen egy
szerű ruhába öltözködik.

A’ szombatot e' héten, nagy szombatnak nevezek. 
Ezen bőjtöltek pedig nemcsak estig, hanem addig, 
niig a’ kakas megszólamlott. Az éj előtti estét is
teni tisztelettel, könyörgéssel, prédikálással és a ca- 
techumenusok keresztelésével töltötték. Eusebius Ír
ja, hogy e’ szent estét Constantin császár alatt, igen 
pompásan ünnepelték; a’ császár az egész városon 
nagy viaszos karókat állitatott—fel, mellyek gyerta 
módjára égtek.

A’ szent földön lakó görög keresztények azt tart
ják , hogy a’ madarak az egész nagy héten Jerusa
lem körül nem énekelnek, hanem szomorúan mindig 
ugyanazon egy helyben ülnek.
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A’ „ k arczo läso k“

KÉZIRATBAN HEVERŐ II. FÜZETÉBŐL.
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Hécs, december’ 30dikán.

Kedves uram bátyám! Alig' vivék nénikéhez intézett 
, ,C z ir  og a tá isim “ a’ postára, midőn a’ Aomo om
nium horarum, az úgy neveit Lehnlokay, hozza uram 
bátyám’ levelét, mellyben dorgál, hogy Bécsből fir- 
kálgatok akkor, midőn Pozsonyban a’diaeta kezdődik 
Nem akarom uram bátyám’ szemrehányását, — ma
gamra vonni, 's azért elővevém Bécsbe hozott jegy- 
zetimet, ’s ime betűről betűre közlöm:

December’ LBdika" estéjén érkeztem Pozsonyba:
A’ rozsához száltam. —
A’ rozsát nem legszebbnek találám, de nem csudál- 

kozom, mert késő ősz van: —  Márton ludját a’ Ba
konyban megették. Azért nem láttam hát én libát Pes
ten, mert a’ ludakat a' Bakonyban megették.

December 15dikén Palival az ispotály-utezába szá
ntottak.

íme kedves uram bátyám, ezekből láthatja, hogy 
én a’ pozsonyi dolgokat is jegyezgetem.

Holnap megyek-vissza Pozsonyba, de előre mondom, 
politikáról még csak egy betűt sem írok. — Én egész 
világ’ politicusai közül, gyermekkoromban, egyedül a’ 
p o l i t i c u s  c s i z m a d i á i  ismertem. — Szegény 
mystifikált polgármester, elevenen emlékezem, milly 
igen nagyon örvendett, hogy nem politicus.

Pozsony, február’ 2dikán.

Édes szép hugocskám! Kegyed igen haragszik, 
hogy rég nem irtain, ’s neheztelve kérdi: mit csiná
lok én Pozsonyban ? — édes szép hugocskám, — 
semmit. — Én itt szép hugocskám három jelen nem 
lévő’ képét viselem, ’s ha szives volna kegyed el
hinni , azt mondanám , hogy derekabb ember va
gyok Janus [istennél, ki [csak két képetj viselt. — 
E' három képből kegyednek ha csak egy is tet
szeni fog, mondhatatlan boldoggá tesz. Három képpel 
azonban kegyed, édes szép hugocskám, engem alkal

masint egy szörnyetegnek fog tartani, ’$ azt véli: ki 
három képet visel, annak hat füle van, — kinek hat 
füle van, gondolja kegyed, ha összeteszik, legalább is 
egy tekintetes nyulfül jö-ki belőle, ’s igy nem nagy in
gere lehet valakinek nyulfűlest szeretni. Ne gondolja 
kegyed, hogy hat fülem van, ’s ha ez igaz volna, va
lóban a’ legboldogtalanabb ember volnék. Képzelje ke
gyed a’ szörnyű kint, ha hat egészséges füllel kénte- 
len volnék valamelly idétlen csevegést egész nap 
hallgatni? — nem — nem, esküszöm kegyed’ vil
lám szemeire, én ezt ki nem állhatnám! ehhez két 
fül is elég.

Édes szép hugocskám, nei m itt felette unalmas 
napjaim vannak: Könyveim otthon maradtak; csupán az 
angol revolutio’ történetét hozám magammal. Ezt csak 
olvasgatnám, de valahányszor kezembe veszem, mint
ha megbabonáztak volna, mindig azon lapra nyitok, 
hol lord Strafford, vesztő helyén ugytetszik e’ szava
kat mondja: Nolite confidere filiis hominum, quia non 
est salus inillis; — ne bizakodjatok az emberek’ fiai
ban , mert nincs üdvözület bennük.

Poszony marlius’ 17difién
Kedves jó hugocskám! Kétszer ira kegyed, ’s két

szer unszolt, hogy az itt történtekről tudósítsam.
Bár mint szeressem is kegyed’ angyali szivét, ne 

kívánja tőlem hogy politikáról írjak. — Ki józanul 
mérsékli a’ jelenidőt , egyiránt becsülöm azzal ki 
okosan gondolkozik a’ jövendőrül. Törvényt , édes 
szép hugocskám, mióta a’ világ eszmél, soha sem csi
náltak okos és jó emberek’ számára, hanem mindig 
azokéra, kik sem jók sem okosak nem tudtak, vagy 
nem akartak lenni. —’

Ha valamennyi törvényeit a’ világnak összeszed
nék, nem kevés szégyenünkre csak az tűnnék ki belő
lük, hogy mindekkorig sem jók sem okosak nem tudánk 
lenni. Ha én ezt hiszem, édes szép hugocskám, irja- 
meg kegyed, mit gondol, tartozhatom-e én egyik vagy 
másik political felekezethöz ? vagy azt véli kegyed ha 
az egész emberiség jó s okos volna, még akkor is len
nének pártok, felekezetek, vagy villongások ? — a’ jó 
édes szép hugocskám az okosnak hódolna, az okos a’ 
jót soha nem bántaná.
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Ha gondolatimmal erről vagy arról a’ tárgyról, 
Péterhez vagy Pálhoz szegődöm , nem azért cse
lekszem mert ö mondd, hanem azért: mert jó vagy 
okos ember mondd; amaz a’ dolgokat úgy tekinti mint 
vannak, ez, mint lenniök kellene; ’s csak abban kü
lönböznek egymástól, hogy amaz gyakran jót akar okos
ság nélkül, ez pedig soha okosat nem akarhat jóság 
nélkül, vagy ha akar, bocsásson-meg, debar az ó ’s új 
világ minden tudományát bírja, soha előttem okos nem 
lehet. —

Valóban, édes szép hugocskám, míg az ember a’ jó
ság’ ’s okosság’ határi között marad, addig öt törvény 
nem érintheti, addig törvényre szüksége nincsen. A’ 
diák a’ törvényről azt tartja; „Permittit, pánit, im- 
perat, atque vetat ;“ — (Proloqi t. 7: § . 2 .) ;  — 
,,a’ törvény enged, vagy büntet, vagy parancsol, 
avagy tilt.“ — Ha ezek a’ törvény’ tulajdonsági, ez 
ható ereje; ha az emberek mindig a’ jóság’ ’s okosság’ 
határi között maradnának, mondja meg kegyed nekem: 
mit parancsolhatna, mit tilthatna nekik akkor a’ tör
vény? — miért büntethetné őket? — a’ jó, ismételem 
kegyednek mondásomat, az okosnak engedne, az okos 
a’ jótol soha nem kívánná mit ez neki nem engedhetne. 
De a’ világ édes jó hugocskám, szüntelen bolondozik, 
sem jó , sem okos nem akar, vagy nem tud lenni ; ’s 
míg a’ világ igy á ll , mi gondom nekem addig rá ? — 
Az ember, bolonddá teszi a’ világot, a’ világ, elbo- 
londitja az embert, pedig édes szép hugocskám, ha két 
bolond összevész, akkor nehéz egy okosnak köztük 
igazságot csinálni.

Ne kívánja kegyed, édes szép hugocskám, hogy az 
emberek bolondságiról többeket is Írjak, nem szeretek 
azokrul sokáig gondolkozni, ’s örvendek, ha komor 
óráimat szeszélyes vigsággal űzhetem, ’s ha elhitethe
tem magammal, hogy a’ bolond világ belőlem sem bo
londot, sem világon túl csapongó politicus-poéíát nem 
fog csinálhatni.

A’ SEVILLAI SZÉKESEGYHÁZ.

Sevilla, minden borbélyok’ borbélyának szülő váro- 
•a, Almaviva gróf bajhelye, igen régi város, ’s ter
mékeny rónán fekszik Guadalquivir partjain; de görbe,

szennyes ’s részint egészen szűk utczái vannak, el
lenben szép sétahelye, mcllynek neve Alameda, melly 
fákkal be van ültetve, ülésekkel ’s szökökútakkal el
látva.

Legszebb épületeinek, sőt e’ nemű legpompásabbak- 
nak Európában egyike , székesegyháza. Hossza 420. 
széle 263, ’s magassa 126 lábnvi. Egyik szegletén 
350 lábnyi magos torony emelkedik mór ízlésű mű, 
mellyen 30 mázsányi érez szélvitorla nyugszik, ’s 
melly mind e’ mellet a’ leggyöngébb szélre is elforog.

E’ torony csúcsára belőlrül keringő hágcsó vezet 
föl, melly elég tágas ’s oily széles, hogy két lovas 
rajta egymás mellett lovagolhatna. A’ milly nagysze
rű külseje, olly gazdag és fényes a’ belső rész. Nyolcz- 
van szépen festett üvegbőli ablak gyönge világot vet 
gyönyörű fösteményekre, jeles szobrokra, s oltárokra 
tiszta aranyból.

Az ezüst ezen egyházban pazaron van elhintve, mert 
sz. Izidor és sz. Leander életnagysága szobraik, ’s 
egy szentségház a’ szent ostya számára 12 lábnyi ma
gasságú ’s oszlopokkal ékítve, ezüstből vannak.

Az orgona a hires harlemit a’ sípok mennyiségére 
nézve felülmúlja; de a’ legérdekesb tárgy benne Co
lumbus sírja, bár nem méltó is a’ nagy férfira, ki alatta 
nyugszik, minthogy csak egyszerű kőtáblából áll e’ föl— 
írással. A’ Castella y Arragon ötre mondo des Colon. 
(Castiliának, ’s Aragóniának Columbus más világot 
ada.) —

F igyelm eztetés .
A’ „Rajzolatok“ áprilistól kezdendő 's junius vé

géig tartandó évnegyedi folyamatára, postán küldve 
2 fr. 30 krj. pp., helyben 2 frtal pengőben előfizet
hetni. Kik, mint uj előfizetők óhajtnák e’ divatujságot 
pártfogolni, ’s évnegyedi diját, tévedésnek elhárí
tása tekintetéből egyenesen a’ szerkesztőséghöz kül- 
dendik, azoknak eddig kedveskedésül adott hat arcz- 
képhöz, a' nemzeti-képtárból, ez év első negyedéről 
is hárommal ingyen fogunk szolgálni.

A Rajzolatok 
S zer  k é s z  t ő s é g e .
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u m - IS DIVATLAP.

b u d a i  h í r .
Vasárnap martins 19kén fenséges Nádorunk neveiinnepén a’ 

magyar színész társaság ez esti hangversenyen utólszor ját
szók ; a’ budai színpadon husvéttól kezdve egy német társaság 
adandja előadásit, ‘s így a’ magyar játékszini mutatványok 
megszűntek a' pesti nemzeti színház kűiy ittatasaig.

PESTI IIIREK.
I .  Mai-tius’ 10én Libasinczky ház az uri-utczában, egészen 

légszesszel vala kivilágítva; a’ benne levő 15 bolt, a5 kávéház, 
és a’ fő hágcsók, minden a’ legszebb gázfényben ragyogott.

I I .  H a n g v e r s e n y e i t '  1. Szerdán martins' I5én a’ pesti' 
színházban Pfeiífer Antal első fuvolás jutalom versenye adaték. 
Első szakaszát tévé ,Norma4 daljáték első felvonása. Severust 
Stoll valóban meglepóleg énekle; Mink5 éneke mindig éldele- 
tet nyújt; ’s D. Segatta asszonyság is különös pontossággal vi- 
vé Adalgisa szerepét; Kaler mint fődruida ismét bebizonyitá 
művészségét. — A’ második szakasz darabjai e’ renden kö
vetkeztek : 1) Ouvertura Cherubini’ .Armandi grófijából, elő
adás ollyan volt , millyet a’ szép mű érdemel. — 2) Párdal 
a’ ,Norma4 második felvonásából, éneklék Mink és D. Segatta. 
.— 3) Versenymű hegedűre ltodétól, játszá Vienxtemps. Fel
léptekor fránczia ’s német nyelven irt versek szórattak tisz- 
teltésére, — ’s ő igéző müvészségével méltó köszönő fele
letet ada. — 4) Versenyke két fuvolára Fürstenautól, elő- 
adák a’ verseuyadó és fia Adolf. Mindketten szép előadással 
emelék a’ csinos műdarabot. — 5) Változatok hegedűre Berí- 
ottól, előadá Yieuxtemps. Ismét uj bizonvitmányt ada a’ re
meklő , milly bájos énekké olvadoznak a’ hangok keze alatt, 
’s a’ legsebesebb hangvegyület mint párosul a’ lélekreható erő
vel. — A’ ház ismét tömve volt.

11. Vasárnap martius’ 19kén három hangverseny adaték. Dél
kor a’ nemzeti cusinoban két remekműt hallottunk : Beethoven 
Lajos négyesmüvét (G dur) és Onslov György ötösmüvét (D 
moll). A’ quartet szerző nagy lánges/.ének sajátnemű rajza, 
mellvbcn ön lelkiállapotját látjuk kifejezve: mint kel agyá
ban egy rendkívüli nagy gondolat, ennek születését mint ki
seri a’ megfontolás és helybenhagyás változó viszonya, a’ 
végső megállapodáson: csendes nyugalom’ komolysága közé hir
telen a’ korlátlan es fesztelen öröm zajongva a együl, ’s a’ 
hagy gondolat képzelódésbeni felfogott sikerének kecsegte- 
tésit azon éleítcljes szakasz rekeszti be, mint készül a’ terv 
tetté alakulni. — A’ quintet a’ szerelem’ lelki élvét ábrázol

S z e r k e s z t i

ja, kezdődik a’ szidnék esdeklő szózatival , mellyekkel a’ meg* 
tagadt egyezés kitérő ’s vitázó szavai eílenkezetben állanak; 
de győz a’ rábeszéllő esdeklés; majd a’ két boldog lélek a’ 
képzelődés szárnyain az élet’ minden szakaszin ’s minden le
hető változásul keresztül viszi gyönyörsorsukat, hol mindig 
fen lebegend boldogságuk elve. De csak hamar fény eget ód
zik*.f az ádáz sors, ’s majd vad ordítással üvölti körül dühe 
a’ lelkek szép életét, — ám ez őket meg nem zavarja, — 
a’ szilárd charakter végre ezt is kibékülteti, — ’s az erénynek 
gy őzni kell. —

Délután négy órakor a’ városi nagy tánezteremben Haydn’ 
Évszakok44 czimű nagy oratóriumának két első szaka, a’ „Ta

vasz44 és „Nyár44 adaték a’ budapesti hangászati egyesülettől. 
E’ nagy műnek egyszerű isteni hangjai belsőjében megrázzák 
a’ lelket, hódolatra ’s imádásra bírják. Előadása a’ várako
záson felid sikerült, némi apróbb hiány okát elmellőzve. A’ 
három fő szerepet Walter kisasszony, Oberhoffer és Stoll ur 
éneklék, ’s Walter ma ez ünnepélyes czifrázatlan előadásban 
szép hangját különösen kitüntető.

Estve a’ színházban Wagner Jó’sef adott verseny t. — A’ 
többi közt Bethoven A-dur nagy simphoniája adatélv kielégítő 
pontossággal. Yieuxtemps háromszor játszók, — első játékát 
Beethoven versenymüvét végezve, babérkoszorú dobatek neki, 
mellyel meg is koronáztatott; második darabja magyar vál
tozatai voltak, mellyek után háromszor tapsoltatek elő, ’s 
harmadszor a’ végszakaszt ismételnie kellett. — A’ verseny a- 
dó kétszer játszók — t versenykét Rombergtól, és „az álor- 
czás bál44 czimű humuristikai versenyműt szülte Rombergtól.
•— Igazgató Elkel ur vala.

Hl. Hétfőn Mink asszonyság adott Búcsuversenyt a* szín
házban. Két szakaszát „Zámpa“ és „Portiéi néma 4 hó i ou- 
verturák nyitók meg. Yieuxtemps ismét két darabot játszók 
felulmulhatlan müvészséggel. A’ versenyadónő ,, Roher t“ból 
énekle nagy dalt és búcsúzó éneket Grill’ muzsikájával. Má
sodik felléptekor rózsa- és babérkoszorúval ’s versekkel fo
gadtatott, végzetül harmadszori elótapsoltatásakor még bú- 
csuzót szavalt, ’s könny ező szemekkel távozott el a’ színpad
ról a’ közönség nagy7 zajja közt. — Így7 Yieuxtemps és Mink 
Pesttől búcsút vettek. — Legszívesebb kiváuatiuk kísérjék 
őket a’ távolba; Mink olly hamar nehezen pótoltathatik ki, 
— milly kedvencze volt légyen a’ közönségnek, eléggé be- 
bizonyúlt. — Hogy7 Yieuxtemps nagy érdemeit is mcltólag 
elösmeré a’ pesti közönség , a'.zul van bebizony ítva, hogy7 
előtte egy7 művész sem meltóny oltatek illy élénk ’s illy sok
szor ismételt részvétre, ő a' nníértőt ’s az avatlant egyiráut 
érdeklé. Csak azt óhajtjuk hogy férfikorában, midőn remek
lése biszony osan a’ legcsudásb fokon álland, ha még is még 
haladás lehetséges , ót ismét hallhatni szerencsénk legyen. —

Nhv.

* Jai'iíások.
A’ 22dik szánt’ 173 lapján lsó hasáb, második sor alólról 

a’ helyett: a’ g ö r ö g  f~eY*K»í s z ó t ó l ,  olvasd: a' g ö r ö g  
szót ó l ,  's 170 lap. 23 sor, r e g i  ú t j a i t  helyett 

olvasd , l e g i  út jai t .

M u n k á 6 $ y.

NYOMATJA LANDKIUiK' BKTÜIVKL.



1837Pest.
M a r ti  u s ’ SG1»"

Megjelen e’ divatujiág 
hetenkint 2 szer, er/.tendő 
alatt legalább 64 képpel. 
Helyben félévi dija 4 fi-., 
egész évi 8 fr. Postán 5 fr. 
és 10 fr. pengő.

A’

TARSAS ELET
ES

DITAlTDiÁeíBÓL.

S 5 ,lk s z á  m .

Előfizethetni helyben a 
kiadónál flj- világ uteza- 
ban H e is in g e r  ha/.ban 
554ik szám alatt. Pesten 
kivülsedig minden cs. k. 
posta-hivatalnál.

H a r m a d i k  é v 9 X' dicsőség fénysugár a 
Lengjen a ' Magyarhazára Első fele.

A’ R E N G E T E G  HO L L Ó J A .

N O V E L L A .

(Vege.)

IV.
Veszett kigyó! ez hát testvérszerelmed?
Ezért hazudtál békiilést nekem.
Oh én az égi lelkektől nyerem
Ama’ lángösztönt, hogy gyűlöljelek.
Szállj hát hazádba — a’ pokolba, ördög

31 a s s z i n a i h ö l g y .  IJI.

Bámulatos és egy öregtol korán sem várt könynüség- 
gel ment az asszony Sólyomkövi előtt. Keresztül me
llének egy hegy’ oldalán, lebocsátkozának egy völgy
be , és midőn annak kanyarulatain messze haladtak vol
na , hirtelen egy mindenfelől meredek magas szíriek
kel környelt kisded mezőre jutottak, mellynek egyik 
oldalán a’ kösz irt’ tő vében barlang nyitotta füstös tor
kát. A’ vén czigánynő hármat csattantott tenyerével — 
‘s ime e’ pillantatban innen is J onnan is szennyes ar- 
czú, zsíros rongyokkal fedezett emberek termettek elő. 
Sólyomkövi meghökkent ’s legottan puskájához kapott- 
Védelemre gondolt és széttekinte. De körűié iszonyú 
cmberalakok állának zömökén és izmosán, kiknek hal
vány sárgás arczaikon vad eltökéltség üle, szemeik
ben setét tűz égé, orraik alól ’s állaikró! bomhos ba
jusz és szakái göndörgött le, vállaikon pedig és ke
zeikben puska, vagy balta, ’s szíjjal térdig körülte
kert lábaikon bocskor vala. Egynehányan, szívének és 
fejének irányzák puskájokat, miközben egy fegyver
telen rőt hajú szál ember bátor lépésekkel közelíte, és 
„Szerencse hozta lakunkba, ifjú uram, szerencse hoz
ta; takaros kis fegyver“ — szolt és értté nyúlt. Só
lyomkövi jelentőleg emelinté puskáját, és „félre, gaz- 
zsivány I“ dörgé. „Eh, ne tréfálj, fiú, türelmünk igen 
rövid, monda nyomosabban a‘ rőt, hiszen csak nem aka- 
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rod még most agyvelődet e’ gyöpre tálalni? — Te
kints körül a’ fekete karikácskákba, mellyek egyné
hány puskacső’ végéről rád meredeznek. Csak inte
nem kell, és e’ kis fegyver csakugyan enyém,“ ezzel 
élvévé kezéből a’ puskát. Ekkor minden csövek kö
röskörül leeresztetének hozzátolakodék a’ haramiacso
port. Veres haragban lángoló arczczal engedő Sólyom
kövi nyakából kikerítetni a’ széphimzetü tarisznyát; 
és miközben a’ rőt haramia azt tenné, egy finoman font, 
aranynyal összefoglalt hajlánczot pillanta meg meztelen 
nyakáról kebelébe nyúlni ’s az után kapott. De ekkor 
kitört Sólyomkövi’ kebeléből a’ boszúság’ vihara, és 
kincse’ védelmére riadva, nyakon ragadta a’ szemte
lent. „Megfojtalak, ördögök czimborája!“ ordított, és 
a’ szál ember azon pillanatban lábai előtt hevert. Lár
ma, melly szinte rengető a’ körösleg dermedő szírt- 
szálakat, kerekedett ekkor, és a’ vad raj egymás el
len tolakodók a’ magát ökleivel bajnokúl oltalmazó- 
nak tépésére és rángatására.

E’ pillanatban, mint midőn hegy szakad a’ mormogó 
bérezi patak’ medrébe, a’ rccscsenő zuhanásra eláll a’ 
moraj: úgy némúlt el a’ felbőszült csoport’ torzonkodása 
egy erős hangra, melly a’ barlangból kidördült.,,Teremtő 
ég!—Villám és ördög!“ kiálták egyszere az útas és a 
füstös barlang’ férfija, ki abból, setéten ícomló haját 
válaira rázintva, delien előlépett. „Andor!“ sikolta fel 
Sólyomkövi }a’ lélek’legszorongóbb hangján és lábai a 
főidbe gyökerezének. Andor pedig — mert az volt. 
Ellák’ testvér bátyja — vadon villámló szemekkel né
mán álla, föld felé hajolván kezében a’ súlyos érez 
buzogány. A’ rőt zsivány a’ kiszakasztott zsinórral, 
mellynek végén kisded, aranyba foglalt lap vala, ’s ar
ra egy angyali arcz’ kisded vonalmai valanak terem- 
tőileg öntve, Andor felé ment s szóla: „Rengeteg 
hollója, e’ fattyú nyakasan védte ezen kis haszon?alan- 
ságot, "s emberedet, a bátor Baltafokot, gvalázólafr

O ’)
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merte illetni, — parancsolod-e, hogy lecsonkázzam 
őt?“ — ,Kölyök, ordíta a’ haramianagy, el innen, mig 
porrá nem zúzlak!4 — ’s az arczfösteményt kikapta 
kezéből. ,Hah!4 kiálta fuldokolva, és hosszasan és né
mán sülyedt annak bámulásába. ,Meghozta-e végre 
az ördög a’ perczet — folytatá idő múlva — mellben 
illy pompásan, illy buján, mint egy zsarnok sem, ki
önthetem boszúmat?! Czudar fattyú! még e’ képet is 
kezembe kelle kerítned, hogy az üdvnek eltűnt pillana
tai minél élénkebben gerjedjenek föl emlékemben, ’s 
minél kinozóbban támadja meg lelkemet az elvesztett 
menny utáni fájdalom, mellynek boldogító köréből te 
martál ki engem, te, átkozott kigyó, ’s tettél engem vi
har hányta pozdorjává e’ földön és setét mocsokká az 
emberiségben!4 — Fájdalom’ és méreg’ nehéz könyei 
állának a’ haramianagy’ pilláin, és keble’ dúló harag
viharában nyelvét rágva némúla el. —

„Andor, kedves bátyám, ez-e a’ viszonlátási öröm
nek szava? Tette-e magát méltóvá illy terhes szem- 
r eh anyásra az, ki ártatlanságában rajtad örökké testvé
ri szerelemmel csüggött?“ szóltElláka’ fájdalom’ szív
olvasztó hangján. De Andor’ szíve már nem vala ol
vasztható. A’ sok hányatások és a’ szilaj erdei élet, 
gyakran veszélyteljes napjai, áttörhetlen érczlappá vál
toztatók már szíve’ hártyáját.

„Ártatlan! — ártatlan! — szóla gúnynyal, fogát 
csikorgatva — tudtad, hogy a’ leány, kit szereték, 
mindenem, üdvöm, életem volt, nélküle nem kellet 
napvilág!— láthattad, hogy ha utamba nem állasz, 
engem boldogitni, véghetetlenül boldogitni, és ember
ré tenni, hasznos, közre elő emberré: és még is élőm
be csúsztál ’s ott nyöszörgői; sima szavakkal igye
keztél magadhoz lánczolui az ingatag szivet és hide- 
gitni irántam, és ezzel kitaszítni engem az emberek 
közül. Ez volt-e hát ártatlan tett? ez volt-e a’ testvéri 
szeretet’ tette? Nem, te sohasem voltál nekem testvé
rem. Mosolyogtál szemembe; hátam mögé sátánúl vi
gyorogtál. — Midőn utolszor hozzá menék is veled, 
hogy az ő választása döntsön sorsot közöttünk, nem 
orozva szőtt terved volt-e, hogy engem nem csak el 
ne fogadjon, de meggyalázva utasítson el ? És ő engem 
elútasított. Mint kibotolt kutya, meggyalázva, szé
gyenben emésztődve távozám tőle; de erős, nem ing
ható esküt esküdve, hogy véredben kell lefördenem a’ 
gyalázatot. Te elvetted őt tőlem, és elvetted vele ki

nézésemet is az üdvösség felé. És itt vagy végre, mi
után az ország’ minden zugában hasztalan vadásztalak. 
Mert bujdostál előlem, — gyáva hölgyhódító, és ti
tokba burkolózva hurczolád, kiért én éltem; de most 
immár menthetetlenül körmeim közt vagy. Meg kell 
halnod!“ — ,Bátya! — kezde szólni Ellák engesz-
telőleg — kis csecsemőmtől------ 4 „Gyermeked is? —
vágott szavába —hah, már gyermeked is? — hurczol- 
játok el a’ bűz’ völgyébe ’s ott lőjjétek agyon!44 Szó
la és elfásúlva tántorga vissza a’ barlang homályába.

V.
UuhiiIo s'ltinse , e miroUa il cavalicro 
Tajitfi viciiwt (illa sun eitrcnm sorté,
Giá eomposíasi in atto atroce e fe ro ,
Giá tinta in viso ili pallor di morte
Da tergo ei se le avventa, e ’1 braccio prtntl»,
Che giá la fera punta al petto stende.

T a s s o .  G e r .  l i b .  XX. 127.

Kapva kapott a’ rőt zsivány, az úgy mondott Bal
tafok, kapitányának, a’ Rengeteg’ hollójának szív
telen utasításán, hogy kiöntse mérgét arra, ki drága 
kincsét védőleg őt földre terítni merészkedett. Nagy erő
szakkal rohanók meg az elszörnyedt és a’ történet’ vé- 
letlenségétől lesujtatott ifjút, kezét hátra szoríták, hogy 
magát ne védhesse és száját bekötők, hogy az erdő
ség’ csöndét segélykiáltozásával ne zavarhassa. — 
Puskáikat vállaikra vetve indulának meg a’ közrefo
gott áldozattal, — az úgy nevezett bűz’ völgye felé, 
hol az örvénylő mélységben, a’ világ’ és törvény’ bo- 
szúló szemeitől, sziklatornyozatok és százados tölgyek 
által takartatva, a’ zabolátlan gonoszságnak már szá
mos odahányt martalékai senyvedőnek és hamuhodá- 
nak. Áldozati bárány’ engedékenységével indúlt Só- 
lyomkövi.

Azomban a’ czigány aggdada felszólala: „Emlőim 
sárkányai, megálljatok e’ halál’ falatával, őnem a’ bűz 
völgyébe szándékozott.44 — ,Csöndre, bűngereblye, — 
riad ellene Baltafok, — hát a’ többiek, kik már ott atya- 
fiságosan hevernek, oda igyekeztek-e? előre, fiúk, elő
re!4 És menőnek. „Nem úgy, rőt eb, nem úgy, ő csak
ugyan mindenestől miénk, hogy a’ halálé legyen. De 
ő jó fiú, regémért jól fizetett, és még jobban is fog fi
zetni. Hanem ő a’ hegytetőre vágyott, hogy onnan szét
nézhessen. — Vigyük oda, mutassuk meg neki még 
egyszer a’ világot, mellytől el kell válnia.44 — ,Vigyük
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feli* zugának mindnyáján, és haladtak a’ bércztetőfe
lé. Sólyomkövi köszönő szemeket vetett a’vén czigany 
asszonyra, mintha hálálta volna, hogy nem az undorí
tó mélységbe taszítva vesztik e l; hanem még egyszer 
nagyot lehelhet az Isten tiszta egéből ’s búcsút mond
hat az édes szép világnak, mellyből a’ felbőszült test
vér bosztiló keze által vágatik ki; vagy talán még há
lálta azon kevés perczeket, mellyeket az aggnő életé
hez toldott, ’s mellyek midőn az enyészet’ eltörlő per- 
cze olly bizonyosan közelget, annyira becsesek.

„Itt a' hegycsúcs, ennél magasb a’ Mátrán nincs, 
tekints szét, — é s ------ a’ többit tudod,“ monda dur
ván Baltafok. Dél előtt mintegy nyolcz óra lehetett*

r , , t ’Füllegtelen tiszta es csendes volt a’ tagas lathatar. A 
nap soha olly bájjal, olly kedves lágysággal nem mo
solygott alá a’ magasból, mint most Sólyomkövinek tet
szők ; soha olly tiszta, olly lélekemelő nem volt neki a 
levegő' világoskék tengere, melly fölötte és körűle 
mérhetlen boltba hajola, mint most. Halkan fordítá kö
röskörűi szemeit délnek és keletnek végtelen síkjain, 
mellyekuek búza lepte aranyúló fölületén szemvidító 
hullámokat lendíte a* reggeli újító szellő. Megnéző a’ 
délnyugati távul’ kékes hegyeit, meg minden tornyocs- 
kát, melly alatta Pest megye', a’ Jászság’, és Borsod 
megyék’ tenger síkjain, sugár tetejét égnek emelő. — 
Végre kelet-éjszak’ könnyű felhőkint csak alig alig 
felkékeliő hegyormai felé néze, a’ Hegyalja’ arany 
gerézdes ormai felé, és szemei egészen odahalni lát— 
száuak, mintha lelkét oda lehelni vágyna. Mert ott él 
a' szeretett tisztes öreg anya, kinek rég óhajtott viszon- 
látásától olly véletlen vágatik e l; ott epedend érette 
omló kényeiben az özvegyen maradandó imádott hölgy 
és ott síraud utána á  korán árvúlt édes magzat, kiket 
ah ! soha többé nem láthat

,,Fiú, már eleget bámészkodói, vég perczed itt van, 
ezennel meghalsz! — dördűle rá Baltafok — jövel, tér
delj le.“ — Még egy kis időért, csak egy pár pillana
tért esdeklett az ilju’ arcza. De kértél volna inkább ir
galmat, szegény Ellák, a’ völgyek’ farkasától, remény
letted volna inkább köuyre bírhatni a’ mohos szirtct, 
mellyen állasz vala: mint ez isten’ képét levetkezett 
emberszörny éktől szánakozást vártál. Megragadták, és 
közel álló törpe cser’ derekához hurczolák az ahhoz 
köttetendőt és irgalom nélkül agyoulövetendőt. „Én lö

vök először!“ kiálta őrömmel a’ verhenyeges gonosz, 
és puskát ragadott. Felcsappautá az aczélt. A’ serpe- 
nyűt jó renden, lőporral színig töltve találá. Most fel
húzza a’ sárkányt és egy párszor körmét á  kova’ élén 
végig húzván, a’ puskát pofájához emeli.

Ezen pillanatban puskadurranat dörge a’ völgyből 
fölfelé. ,.Megállj!“ kiáltának egy torokkal a’ czimbo- 
rák, és Baltafok puskáját leeresztő. A’ durranat után, 
kürtharsogás hullámzott a' völgyeken szerte, és fel 
hozzájok. ,,A’ kapitány! — a’ Rengeteg' hollója!“ 
mondák mindnyájan. Ellák’ elkábúlt agya derülni kez
dett és elszorúlt keble nagy lélekzetre emelkedők föl. 
— Csakhamar harsogott fel a’ Rengeteg' hollójának 
szava: „Ne bántsátok, — ne illessétek őt, hitvány ku
tyák!“ — Felért a’ bérezcsúcsra. „Oldozzátok fel — 
parancsolá, ábrázatán kétségbeesés’ zavarával— ma
gam küldöm őt a’ poklokra, — takarodjatok cl!“

VI.

Pof oi>* oyn1 nitro rimeitio k  in mc t tn  Imono T
S e  non sol di ro u te  alle fon té .
Sani piaija di stral piaga d'Amor«

• £  sia la rnorte medicina al core.
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,Ellák — kezdő Andor sötéten és nagyot forraló in- 
dúlat’ siket hangján, miután ketten maradtak, — Ellák, 
én iszonyú harczot küzdöttem meg kebelemben azon 
kevés perez alatt, mióta tőlem elhozattál. Te még is 
csak testvérem vagy; mit a’ vak végzet úgy akart cs 
rendeltjén nem tagadhatom meg, — te testvérem vagy; 
olly ezudar kezektől, mint minők között valál, nem 
engedhetem életedet eloltatni.4 — „Andor, édes Ando
rom, fökeltette hát benned a’ szivek’ és gondolatok’ lá
tója, veled született jobbfeledet? Hála az égnek! — óh 
hadd karoljalak át, hadd nyomjam testvéri csókomat ré
gen érintett homlokodra,“ szóla Ellák örömre lobbanva. 
De Andor szemeit lába elé szegezve, mozdulatlan álla 
testben és lélekben, miként a’ hideg kőszál, melly vil
lám és szélvész’, majd szelíd verőfény’ változásainak 
inghatlan tanúja. ,Czudar kezek, mondom, életedet nem 
olthatják el — folytató a haramianagy, egész lényén 
szinte az előbbi sötétség’ éje borongván — de azért 
éltednek el kell enyészni.4

Arasznyi karamú fekete selyem kalapját ekkor lété
vé fejéről és holló hajának fürtéit magas homlokáról

*
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félre simítván, övéből két ezüsttel vert pisztolyt vont 
elő. ,Itt egy pár pisztoly, válaszsz — szült Andor — 
a’ legjobb csövű raindcnik, ’s derék golyó van bocsátva 
mindenikbe, mellynck egyikünk’ vagy mindkettőnk’ 
agyán keresztül kell törni.4 Hideg borzanat futotta vé
gig Ellák’ idegeit ezek' hallatára. „Andor. én nem lö
vök, nem lőhetek ; lőjj ha tetszik, itt szivem, itt fejem,
— és rendületlen bátorsággal emelkedők föl előtte. — 
„De, szeretett kedves bátyám — ah mert előbbi retten
tő vádaid’ daczára is, én téged mindig forron szerette
lek ’s szánandóan tévelygő lelkcdnck megbocsátva 
most is szeretlek — szeretett, kedves Andorom, mért 
ez engesztelhetlen gyülülség szivedben tcnncn testvé
red ellen? Nem egykebei melengetett-e bennünket te
hetetlen csecsemői korunkban? és nem egy édes jó anya 
emlejéröl szíttuk-e mind ketten az életet? Andor, ki 
volt neked jobb barátod, mint én, — ki volt nekem, mint 
te; midőn a’ gondtalan gyermekkor’ éveiben minden 
gyönyörünk egy vesszőparipa volt? Emlékezel-e rá, 
midőn egykor — én kilencz, te tizenegy esztendős le
ven — az udvaron kocsiztunk, ’s apánk’ leczövekelve 
tartott szilaj bikája, általad ingereltetvén, elszabadult, 
szarvait milly döfésre igazítva rohant neked; én pedig, 
veszedelmedet látván, sikoltva futottam a’ böszült állat’ 
elébe, feltartóztatám annak ellened rontó dühét; cn_ 
gém ugyan a’ vad marha, czombomon mély hasítást 
téve, könnyű almakint elhajított, de te mentve marad
tál.44 — Andor’ arcza mind inkább sáppada. — „Andor,
— folytatá Ellák kérlelőleg — nem lehetnénk-e mi most 
is és örökké egymás’ leghívebb barátai? Hiszen ereink
ben most is ugyanazon vér szökell, szíveink ’s azok’ 
vágyai ugyanazok , irányaik csak némelly tekintetben 
tántorodának el egymástól. Legyünk, Andor; tedd le 
a’ vérszomjat és nyújts nekem kezet; barátsággal nyújtsd 
inkább azon kezet, mellyet vak heved’ ösztönére hall
gatva, gyilkolólag akarnál ellenem emelni. — Gondolj 
tisztes ősz anyánkra, ki ügyefogyottau lézeng már a’ 
tehetetlen öregség’ napjaiban. Andor, Andor, ő sok 
könyet sír értted nyilván és titkon; mért öt forró szű
reiméért erőszakos karral taszítanod a’ sirba?44— An
dor’ szemeit köny hálózá, és állása ingadozék.—„Égy 
szelíd, értemélő hölgy is, ki te szeretsz, eped utánam; 
lehetnél-e tigris, őt az özvegyek’ rideg sorsára taszí
tani elvesztésemmel; és megölni atyját egy csecse
mőnek . hogy az még bölcsőjében kezdjen boldogtalan

lenni; befertőztetnéd-e végre lelkedet testvéred’ véré
vel és ezzel egészen elvesztenéd magadat?'—Nincs-e 
neked hazád, Andor, hogy ez erdőben vérszomjas far
kasokkal együtt csatangolj viharban és záporban, nincs- 
e hazád, mellynek hasznára szentelhetnéd azon deli 
testi és lelki erőt, mellyet e’ rengetegekben hasztalan 
tespedni, vagy gonoszra hajlani engedsz? — „Nem, 
Andor, te mind ezt nem teheted; nem vagy te rejtező 
fenevad, emberszív üt a’ te kebeledben is, és azon em
berszív’ józansugallásait követve itt hagyandod e’ ren
geteget, a' bűn és nyomor’ tanyáját, és visszaadod ma
gad’ az emberiségnek és hazának, és éltedet annak ja
vára áldozandod.44

.Elég, öcsém, elég! — igy tört ki ar megindult ífju, 
érzelme és könyei sűrűn patakzának le, — én elveszett 
kivágandó része vagyok a’ világnak. Iszonyúan nyi
tottad fel szemeimet és azok csak fortéimét, euförtelme- 
met látják. A* hazát én eltaszítottam, szentségét meg
gázoltam. Undok mocskává lettem a’ szent emberi
ségnek , nekem nincs hazám az egész nagy természet
ben, — én örökre elvesztem, — megromlott szívemet
a’ halál sem orvosolhatja meg!------4és egyik pisztolyt
keményen sujtá a’ földhöz. — ,Menj békével, Ellák, — 
hagyj el engem sietve, távozz innen, távozz! —4 Ellák 
örömmel rohant bátyja’ ölelésére, és a’ különindulatú 
testvérszivek egymáson dobogónak. Andor hirtelen ki
bontakozók öcscse’ karjaiból és sürgetve unszold őt tá
vozásra. „Hol talállak még bátyám?44 kérdé Ellák. — 
,Talán az öröklétben !4 volt a’ felelet.

Ellák ment, olly gondolattal, hogy a’ becsület’ útjá
ra fölserkenő töredelmes testvérért minél előbb vissza- 
jő , azt bevezetendő az emberek közé. De puskaroppar- 
nás zavará gondolatait. Hátra tekint ’s — borzasztó! — 
az önmagát agyon lőtt testvér akkor zuhant alá] a’ ma
gasan földermedő szirttetőrül.

Szabó David

A’ NYÁRI VASÁRNAP PÁRISBAN.

A’ vasárnap Párisban, legalább reggeltől délutá
nig a’ heti naphoz igen hasonló: szint olly zajos. — 
Az omnibus- és bérkocsik ’s csézák közt a’ társzeke- 
rek is a’ reugőkövezeten elrobognak. — A’ vizhor-
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dók az egyhangú „á I’eau“-t kiáltják, mi ezen elsová- 
nyult ’s munkától megtört Auvergnat-ok szájokhól, 
a’ sápadt arczszín, a’ vödrök’ terhe alatt leroskadt vál- 
lak mellett, a’ nyomorú vászonpantalonhau ’s a’ gorom
ba ingben, néha csaknem jajszókint hangzik. A’ zöld
ségárulók illatos salátával ’s répával rakott talyigájok- 
kal, mellyet némellykor csinos szürkécske húz, lassan 
elballagnak; legszámosbak vasárnapon a’ gyümölcsá
rulók , és az utczákon szüntelen hangzik: „des liaises, 
des fraises,“ és „a la douce cerise! a la douce.“—Mel
lesleg legyen említve, hogy a’ köznép, ’s a’ franczia 
átalában a’ legtöbbb gyümölcsről egyes számban szól: 
La cerise est excellente cette année ’s a’ t.

Délután lassankint csöndesül a’ zajongás: a’ bódék 
bezáratnak. — Az omnibus-ok inkább ’s inkább meg
telnek : a’ bérkocsik zajos zavarban csörögnek szerte 
szét, — nem sokára rögtöni csönd áll be. — Min
den falun van. — Ila hat óra felé az utczákon sétá
lunk , olly csöndes és puszta ott mint tartományi kisvá
rosban : a’ bonue-k és garcon-ok ülnek a’ járdán (trot- 
toir) ’s bizalmasan csevegnek egymással, itt ott nehány 
fiatal lányt láthatni kik rugalmas termetüket ’s a’ csi
nos karnak ügyességét a’ toll-laptaütéssel fitogtatják. 
A’ fiatal párisinők nagy jártassággal birnak e’ játék
ban: ha észreveszik, hogy szemmel tartjuk őket, annál 
nagyobb tüzbe jönek, ’s láthatni, hogy a’ toll-laptát öt 
hatszázszor vetik egymásnak,’s egyszer sem hibáznak.

A’ köznép vasárnapon a’ sorompókon kívül mulat. — 
Itt a’ szűk sötét csapszékekben (cabarets) olcsóbb ’s 
jobb borokat kap mint a’ városban, és civet-et eszik, 
ezen uyúlpecsenyéknek mindazáltal egy kisé rósz sza
guk van, — ’s fele részük bizonyosan macskahúsból 
áll. Erre czéloz egy fintorrajz (carricature) melly egy 
restaurateur-t ábrázol, ki korcsmája ajtóján egy angolt 
erővel be akar vonni: az ajtó felett áll: á la renommée 
des bons civets; a’ házfedélen a’ garcou épen gyönyö
rű macskát fogott meg, mellyet egy lyukon át farkánál 
fogva behúz. — Itt is tánczolnak; alkalmas illedelem- 
mel folyik a’ dolog, a’ tánczhely közelében dohányoz
ni tilos. Azonban később éjjel a' lárma kiállhatlanná 
lesz: verekedések egymásra következnek, ’s egyedül 
itt találhatni párisi részeg embereket. A’ rendőrség 
szolgái ugyan azonnal közbe vetik magokat, hogy a’ 
viaskodókat elválaszszák, és a’ violonba (őrszoba) vi
gyék, de többnyire az alatt, míg egyik szögletben bé

ke eszközöltetik, más felekezet használja a’ perczet 
saját ügye elvégzésére. Azalatt a’ chaine anglaise és 
és balancé szokott folyása meg nem zavartatik; mig a’ 
palaczkok csörögve ütetnek véres fejekhez, és az üköl- 
ütlegek viszhangoznak; hogy a’ zajon és muzsikán 
keresztül tör hangjok, egy arezon sem látszik aggó
dás. E ‘ mulatóhelyeket az teszi veszedelmesekké,hogy 
tolvajok és megszökött gályarabok gyűlnek össze; 
egvátalában nem tanácsos itt igen finom ruhában meg

jelenni. A’ köz nép belsőjében vad irigységgel visel
tetik a’ personnes bien mises (jól öltözött emberek) cl
ie n ts  soknak kimondhatlan gyönyöre, a’fekete frakkot 
kiporozgatni. A’ dámák iránt itt is a’ legfinomabb ud- 
variság uralkodik: „Madame, puis-je avoir l’honueur 
de danser la premiére etc.“ teljességgel mint valami 
salonban: nem is mondatik soha csak úgy szárazon 
„non“, hanem: non, Monsieur, pardon, Madame, — de 
ha a’ francziát a’ bor vagy a’ harag egyszer túlvitte az 
udvariság korlátain, nincs is nála neveletlenebb kamasz. 
A’ sorompókon kívül tánczlielyek vannak, mellyeket 
néha gens de bon ton is látogatnak, p. o.: az Elysée, 
Mont-martre, riíermitage, mind kettő a’ martyr sorom
póján kívül. Itt inkább sert isznak mint bort; már felyebb 
állunk egy lépcsővel: az asszonyi társaság nagy ré
szét mindazáltal még a’ grisettek teszik, mellyek közé 
a' jelesb varrónőket és divatárusnőket Vivienne utczá- 
ból nem kell sorozni; ezek egyedül Tivolit vagy a’ 
mezei bálokat látogatják. A’ leghiresb mulató intézet 
a’ nép számára a’ Courtilíe.

Egész héten a' franczia igen józanúl él; nyáron több
nyire gyümölcscsel és salátával, de vasárnap semmit 
meg nem tagad magától; azonban ritkán viszik kávé 
flndzsára; a’ félcsésze kis pohárral a’ legfőbb gyomor 
éldelet, mellyről a’ közember álmadozik, a’ hounét is 
a’ kávéházakban csak röviden un régal-nak ( l̂akoma) 
neveztetik.

Sz. Cloud azon mulatóhely mellyet leginkább láto
gatnak. Az úgy nevezett petites voitures-ben mennek 
oda , ’s ezek sokféle nevet viselnek u: m: célériféres, 
aceélérées (gyorsan vivő, gyorsmenő) — Hét közben 
10 sous-ért mehetni sz. Cloud-ig, vasárnap a’ helyek 
díjjá tetemesen öregbül. Igen tanácsos előttei estvén 
helyet rendelni. Legjobban el vannak foglalva az úgy 
nevezett coucous, különös alkatásu féligás kocsik ket
tős üléssel, úgy hogy hat személy fér e l; néha még
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a' kocsisbakra is felraknak kettőt ’s ezt nevezik alléi
én lapin: az egész terek egy nyomora poroszkától vo- 
natik, melly sz. Cloudban megérkezve alig piheghet, 
’s azonnal ugyan azon menetet kell tennie vissza Pa
risba. —

A’ Iegösmeretesb vendéglők sz. Cloudban a la tete 
nőire , tulajdonkép vendégfogadó, mert lakást is ta
lálni benne, és a’ mulató erdő bemenetekneli vendég
lő. Mind a’ kettőben szint olly drága minden, mint Pá- 
risban a’ jobb vendéglőknél. Vasárnap érdemes sz. 
Cloudba menni, ha másért nem is mint a’ kocsik’ men
nyiségén és mindenféle formáin gyönyörködni, mely- 
lyek szünet nélkül ide ’s tova hajtatnak; a’ csaknem 
két óráiéi utat ellepi nehány ezer équipage, cabriolet, 
cséza, postakocsi, coucou, gyorskocsi, landaui, til
bury ’s a’ t, — mellyek a’ porfellegek közt tova ro
bognak : az emberek intenek egymásnak, nevetnek, a’ 
kocsis elsuhantában elmés ötletet szór a’ másiknak, 
mellyet amaz az elrobbanás villám sebessége ellenére 
is azonnal képes viszonozni. Sz. Cloudban a’ fögyö- 
nyör a’ parkbani sétálásban áll. A’ fák sokkal kevésbé 
feszesek, mint a’ tuileriák’ gesztenyefái, ámbár ezek 
is a’ művész olló-fenyítéke alatt államiak: galybolto- 
zatik magasak, homályosak ’s elevenek, ’s kellemes 
hivességet lengenekle a sétálókra, — itt ott rigó csat
tog ’s tisztán zengő szava kellemesen hangzik az út 
zajától megkábult fülbe. A’ várlak, hol mint tudva van 
a’ király nyáron tartózkodik, a’ város fele néző olda
lával még meglehetős megható tekintetet visel. A’ park
ra nyúló oldala inkább gazdag földmivelő mezeilaká- 
hoz tartozni látszik: domb oldalon fekszik, ennek aly- 
ján szökő kút van, a’ királyilakkal szemközt a’ mula
tó kertben meglehetős meredekségü halom emelkedik, 
mellyről Páris mérhetlen kiterjedése mutatkozik a’ 
szemnek. Kies ellentétben e’ töméntelen tájképpel áll 
a’ park, melly sötétzöld lombozatával sz. Cloudtól Sevr
es , felé terjed r és a’ domb lábánál csöndesen elka- 
nyaruló Szajna két hidjával, mellyek az égszinű víz- 
sikon visszatükröztetnek.—

Számos polgárcsalád hazulról hoz magával hideg 
étkeket r borárusnál néhány palaczk vörös bort vesz ’s 
egy dinnyét — dinnye nélkül nyáron ritka íranczia ebé
del — 's az árnyékba telepedik ebédjét elköltendő. Öt 
és hat közt a’ szökővizek megindúlnak: kevésbé nagy
szerűek mint a’ versailles-iak, de nem olly feszesek

nem olly ónemüek: a’ két főszakaszt (partié priueipa- 
le) sz. Cloudban a’ nagy vízesés képezi, melly ugyan 
egy kisé czikornyás, de az egészben jó hatást szül, és 
egy nagy fáktól környezett meder, melly a’ sötét galy- 
falak közül csaknem száz lábnyi magosságu vízsugárt 
lök föl. Ha e’ pompának vége, muzsikusok hangsze
reiket hangolják, ’s lassankint telik a’ tánczhely: ez 
két osztályból áll: az alsóban a’ eselédek, katonák és 
mesteremberek ugrálnak: a’ felsőben a beau monde vi
gad. Szembetűnő, hogy az annyira egyenlöségvadászó 
francziák ezen elkülönözésen fen nem akadnak,’s hogy 
miatta soha a’ legkisebb ellenvetés sem történik. Mind a’ 
két osztálynak ugyan azon egy hangászkar játszik.

Baulogne és sz. Cloud közt fekszik Passy Rane- 
lagh és Auteuil. — Az utóbbi falu fekvése igen bájos, 
szorosan van körülvéve három—négy sorú kert-nyár- 
fasor-és geréb koszorúval. E’ vendéglő a’ boulogne-i 
berekkel határos: az auteuil-i bál az olvasók előtt tán 
Dekock Pál romáuiból ösmeretes: a’ párisi környéken 
a’ legfényesbek közé tartozik. A’ tulajdonképi bonne 
société, a’ fensőbb világ ugyan nem látogatja ezt, mert 
az átalában nyilvános helyen meg nem jelenik, azon
ban Auteuilban még is igen kellemes miveit társasá
got találhatni. Auteuilnál, valamennyire oldalt a’ pas- 
sy-i sorompótól, a’ Ranelagh van magán álló szép ter
jedelmű épület. Itt gyakran bérletbálok adatnak: ’s 
legújabban soirées musicales (hangászati-estélyek) 
szerkeződtek, de vasárnap a’ társaság nem mindig a’ 
legválogatottabb. Szép és számos nyárfasétányok ve
zetnek a’ Ranelagh-hoz -r a’ homlok oldal hosszában a’ 
nem tánezoló társaságok ülnek a’ szabadon font szal
maszékeken, mellyek a’ tuileriákban és a’ palais-royal- 
ban is találtatnak, ’s mellyekért 3 sous-t kell fizetni. 
Még magukban az egyházakban is vannak ezek: pa
dok mint nálunk, itt nincsenek.

Sz. Cloud és a’ többi megnevezett helyek Paristól 
nyugatra feküsznek: az ellenkező irányban a’ bariére 
du tróné előtt a’ vincennes-i mulatókért van, hol sz. An
toine külváros szép világa mulat vasárnapon; e’ park 
a’ művészettől kevésbé gyötörteték ’s valami pórsaját
sága van, mi rendkívül jól illeti az embert. — Csak 
a’ vár zavarja ezt meg egy kisé, mellynek tömlöcz- 
tornya (donjon) mindenütt szembe akad. E’parkban több 
tánczhely van a’ szabadon is ; illyeuek minden faluban 
vannak; ’s néhol igen csinosan kiékitvék. Körösded
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alacsony zöld karózaí nyúl el: a’ fák úgy ültetve'k, 
hogy agaik a’ tánczolók fölött boltozódnak: az ágakra 
zsinegek vannak erősítve, mellyeken a’ lámpák függe
nek, és minden viszálkodások mellőzésére, mellyeket 
ne talán a’ helyek okoznának, a’ tér hat vagy nyolez 
négy - szögre osztatott: számuk a’ zsinórokon'függ; 
minden tánczos öt sous-ért egy jegyet kap, mellyen a’ 
hat vagy nyolez szám egyike rajta van, ’sigy kiki tud
ja , mellyik helyre való. A’ contretánczot itt sokkal 
lepkébben ’s vigabban tánczolják mint Némethonban te
szem Rajna tájékán, hol a’ lépésekkel (pás) gyötrőd
nek: a’ franczia minden érdek követelés nélkül tánczol 
nem másoknak’ hanem, magának, három különböző fo
kozatot választhatni meg a’ táucz módjában. A’ salon- 
tánezos csak já r , a’ polgári, ki a’ színházakban! vagy 
a’ falusi bálokat látogatja, már egy kisé többet mozog: 
ő tudja hogy a’ salonban sem tánczolnak, de a’ beta
nult modor akarat ellen is világra tör: a’ sorompói tán
czos végre furcsán ugrándoz, ’s szökéseit még vas
kosabb tréfákkal fűszerezi. Felette illetlen tánezok a1 
chahut és cancan,', meg vannak ugyan tiltva, de a1 
rendőrség vigyázatát annál könnyebben kerülik ki, mi
vel nem különnemü tánezok, hanem csak a’ contretáncz 
változati. A’ mezei bálokban (bals champétres) néha 
igen csinos pórlányok találtatnak: legideálabb nőala
kokat lehet látni Páris környékén. Főleg a' sz. Cloud-i 
ünnepen összegyülekeznek a’ körülfekvő helységek’ 
szépségei. Ejfél után megszűnnek a’ bálok, — más nap 
mindazáltal hat óra felé ismét kezdődnek. Csütörtökön 
is táncz van; ezen bálok nem olly zajosak mint a’ va
sárnapiak , és jobb társaságtól látogattatnak.

A’ SZÍNHÁZ m e x ic o r a n .

Az épület nagy melly a’ színi teremet magában fog
lalja ; minden színész és dalszinész benne lakik, van 
még azonkívül benne több vendéglő és kávéház. A’ 
nézőknek szánt hely félhold alakú, de a’ színpadot nem 
foglalja magába, a’ hóimét is ezt csak némelly szem
pontokról láthatni. Azonkívül olly kicsin is, hogy csak 
néhány színész léphet fel együtt. Az egész csinosan

vankifestve és légszeszszel világítatik. A’páholyoknak 
csak egy alacsony elötámaszuk van, úgy hogy szinte 
börtön oláhnak látszatnak.„Láttam“—igy szól egy utazó 
Mose in Egitto daljátékot. Az énekesek, valamennyien 
olaszok , jók voltak, de a’ gépelyzet ’s a’ t. igen rósz, 
— ellenben az építmények és ruházatok dúsak és 
a’ hangászkar jó. — A’ kormány a’ színházat segéti 
évenkinti 30 ,000  pesos (dollar} pótlék-pénzzel. — 
A’ ház nem igen volt telve.

A’ hölgyek nagyobb részt kalap nélkül valának, ’s 
mindegyik’ fején toll, — virág vagy gyöngy diszlett, 
az ottani divat szerint igen nagy fésűket viseltek ha
jukon. Leginkább azon esudálkozám, midőn a’ függöny 
fel vonaték, mind a’ két nembeli személyeket dohá- 
hányozni látám; valóban különös tekintetet nyujta a 
hölgyeket egy kézzel kellemesen a’ legyezőt mozgat
ni , ’s a’ másikkal a’ szipát tartani látni, mialatt bájos 
szájukból kék füstfellegeeskéket eregetének.“

EGYVELEG.

A’ szegénység és nyomorúság Irlandban ismét ma
gas fokra hágott. Néhány példa ezt bebizonyitandja. 
Az adatok a’ vizsgáló biztosságtól vétettek:

„Az első Slattery Mária volt, kinek illendő külseje 
szembetűnő vala. ,En — úgy monda — nyugalmazott 
tisztnek özvegye vagyok, és rólam egy lélek sem szor
goskodik a’ világon. Dolgozni nem bírok, ’s csak egy 
gyep tőzegem sem volt hogy beteg gyermekemnek meleg 
italt csinálhassak, mig egy szomszédom ama’ rostélyon 
fekvő tőzeget adá. Nekem családostul ma nem volt 
több négy burgonyámnál. Én e’ kunyhóért hetenkint 1. 
schil. bért fizetek, ’s ama’ zugot még bérbe adom egy 
asszonynak, kinek négy gyermeke van, ’s ki azért ne
kem 13 gr. ad hetenkint, ámbár az eső a’ fedélen ke
resztül reája esik, ’s ő például a’ múlt éjszaka semmit 
sem aludt, hanem mindig azzal vesződék hogy az ágyat 
szárazán megtarthassa. Magam ott a’ góczán vagyok 
kéntelen hálni.

Egy más asszony azt vallá, hogy sokszor egy bur
gonyát öt részre kellett vágnia, hogy gyermekeivel 
megoszthassa.
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HEER- ’S DIVATLAP.

KÜLHIREK.
1. ) E’ ho’ elején Parisban a’ királyi törvényszék előtt egy 

pör fordult meg, olly darabka földet tárgyazó, mellynek évi 
jövedelme 18 centimes — krajczár. — ítélet még nem hoza- 
ték, ’s a’ költségek mindkét részről összesen már 4000 franc
ra rúgnak.

2. ) A’ gályarabok’ száma Francziaországban hivatalos ösz- 
szeirás szerint 7000; kikből Brestben . 2700; Rochefortban 
1100; Toulonban pedig 3200 tartózkodik. Ezen szerencsétle
nek’ tartására évenkint 2,105,900 francot költ a’ kormány, 
holott munkájuk alig ér 200,000 francot.

3. ) Francziaországban a’ zsebpisztolyok’ használata kemény 
büntetés mellett tilalmaztatott.

4. ) Londonban a’ múlt 1830. évben 564 gyúladás volt. Ugyan 
ezen időszakban 72,824 vétkes állítatott törvényszék elébe.

5. ) Hivatalos tudósítások szerint Francziaországban jelen
leg 10,000 észbeteg létez, mellynek mintegy harmadrésze 
czél nélkül csavarog, vagy illető intézetek’ hijánya miatt bör
tönök’ fenekén fetreng.

6. ) Folyó hó 2dikán Londonban délutáni 3 órákor ismét 
olly sötétség uralkodott , hogy mindenütt lámpákat kelle 
gyújtani.

7. ) Briisselben a’ minap sajátságos párviadal történt. A’ 
két ellenfél, előbb gyengéd barát, sem pisztollal, sem kard
dal, vágj' egyéb nemű fegyverrel nem birt, de nem is volt 
elég tehetségük maguknak illyesmiket szerezni. —• Volt azon
ban kinek kinek borotvája ’s ezzel szintúgy lehete czélt érni, 
annál inkább, mivel úgy is csak egynek kelle meghalnia. — 
Arra sorsoztak tehát, hogy ki legyen első, ’s ennek szabad 
legyen a’ másiknak torkát lemetszeni. A’ koczka elvettetett; 
de midőn az áldozat oda tartá meztelen torkát, ellágyúlt el
lenfelének szíve, a’ kést kietjé kezéből, könyökre fakadt és 
zokogva dűlt barátja’ karjai közé, ki hasonlag zokogni kez- 
de. A’ békülés megtörtént ’s az uj gyűlöl ség ismét helyet en- 
gede a’ régi, gyöngéd barátságnak,

8. ) Tudva van hogy Angolhonban megbüntetik azokat, kik 
az állatokat kínozzák. Így legújabban ismét egy szekeres a 
rendőrség elebe idéztetett, mivel lovának nyelvét kiszakasztá. 
<*> t. i. hogy az állatot hajt hatóbbá tegye, a’ gyepiüt a’ ló 
nyelvére kötötte, 's azon egyszer akkorát rántott, midőn hát
rálásra akará azt bírni, hogy nyelve kiszakasztatnék. Az íté
let csaknem 300 tallérral büntető az embert.

9. ) A’ rég ígért és várt színdarab Buhvertől ,,a’ Cavalliére-i 
herczeghülíry“ végre Januar’ 4kén a’ Covent-Gardeni szinház-

S z e r k e s z t i

ban előadatott, de igen kétes volt méltánylása, ’s az angol la- 
pokbani taglalás valóban felette középszerű munkának állítja, 
mi a’ költő lűrének inkább árthat mint használand.

10.) Egy londoni lapban mind rendkívül nevezetes említe
tik, hogy egy utczaseprő 25 év lefolyta alatt 1000 f. st. 
vagy is 10,000 p. frtot. szerze magának.

DIVATOK.
A’ divat, bár róla már rég nem irtunk, de még mindig 

olly fényben úszó, olly czifrázott, olly kaczér, a’ miilyen volt; 
naponkint még mindig uj alakban mutatja magát, hogy szó
két, barnát, ifjút és öreget hatalma alá hódíthasson. De mind 
e’ mellett is, bár elhitethetnék magokkal szép olvasónéink, 
hogy akármilly czifrázott alakba öltözködjék is a’ divat, fia
taloknál e g y s z e r ű ,  öregeknél s z e r é n  y alakban leg
szebb. —

E’ zordon időben séta öltözetül legszebb a’ fűzőköpönyeg, 
derékig érő gallérral, mellyen egy másik aégyszögü, válkü- 
zépig nyúló, gallér látható.

Hölgyeknek, kik társaságban ülnek, az úgy nevezett G a- 
b r i e l a  - k a l a p k á k ,  igen csinos fejékül szolgálnak, e' 
kalapkák egyik oldalon mintegy félre-csapottak, és toliakkal 
ékítetnek.

Az uracsok’ öltözeteikben, keresett színek a’ sötétek es bai - 
íKik; a’ mellények, nadrág és halóöltöny szövetek, még mai
dig a’ régiek, csíkosak tudni illik , virágokkal hímzettek es 
tarkák, tán a’ frak az egyedül az uracsok öltözetében, mellv 
némi változást szenvedett, melly fényes nagy gombokat ea 
nagy fiiieket nyert.

DIVATKÉP.
10. sz. Bécsi divatöltözet, felköntös selyemszövetből; at- 

lacz kalap toliakkal.

F igyelm eztetés.
A’ „Rajzolatok“ áprilistól kezdendő ’s junius vé

géig tartandó évnegyedi folyamatára, postán küldve 
2 fr. 30  krj. pp., helyben 2 frtal pengőben előfizet
hetni. Kik , mint uj előfizetők óhajtnák e’ divatujságot 
pártfogolni, ’s évnegyedi diját, tévedésnek elhárí
tása tekintetéből egyenesen a’ szerkesztőséghez küi- 
deudik, azoknak eddig kedveskedésül adott hat arcz- 
képliöz, a' nemzeti-képtárból, ez év első negyedéről 
is hárommal ingyen fogunk szolgálni.

A’ Rajzolatok
S z e r k e s z t ő s é g e .

M u n k a  c s y.
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Pest.
J t f a i t iu s ’ 8 9 ^ “

Megjelen e’ divatujiág 
lietenkint 2szer, eizfcndű 
alatt legalább 64 képpel. 
Helyben félévi dija 4 ff., 
egér/. évi 8 fr. Postán 5 fr. 
»*10 fr. pengő.
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Klőfizetbetni helyben a 
kiadónál ú j-v ilág  utcza- 
b.m Kei * i n g e r  házban 
554ik szám alatt. Pesten 
kivül pedig minden cs. k. 
posta-hivatalnál.

H arm adik év9 A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a’ Magyarha/ára Első fele.

A’ P I R O S  T O J Á S O K .

LEGKNDA.

NAGT IGNÁCZTÓL.

Hog y már 1464-ben is igen helyesen ünnepeltetek 
a' husvéthazánkban, azt már más helyeken elég bő
ven bebizonyították írástudóink; arról szóljon tehát 
csak hiteles krónikánk ezúttal, mi azon időben a’ há
zak’ belsejében szokott történni. — Nagy szombat volt, 
’s nemes Gelyvay Nehemiás, fehérvári biró uram ő 
kegyelme’ házában nyüzsgött pezsgett a’ sok fehér
cseléd, ’s az előre hátra futkosásuak, kaczajuak ’s le
dérkedésnek a’ tornáczban álldogálló hajdúkkal vége 
hossza nem volt. A’ háznak valamennyi mozsara kon
gott ’s százszorosán fölülmúld zajával az elutazott ha
rangokat; malaezok sivítottak, báráuykák bőgtek, a’ 
tűz pedig vígan pattogott ezen sokhangu zsibaj közt, 
szóval: minden fenekestül felfordult Gelyvay Nehemi
ás uram’ házában. A’ zaj már legmagasb fokát éré, 
midőn végre egy picziny’ láb türheilen dobbanása né
mi csöndet eszközle, mellyet következő szavak még 
inkább növeltek: „Nem tudjátok vihogás ’s kaczározás 
nélkül végezni munkátokat, rósz leányok? Ha most 
véletlenül belépne, minden perezben várt vendégünk, 
Uútlu Országh nádor, ugyan szépet gondolna felőlünk 
s házunkról.“ — ’S ki moudá e’ csitító szavakat? Sen
ki egyéb, mint maga szép Róza kisasszony, Nche- 
miás uramnak egyetlen szülöttje, ki épen nem tartá 
szégyennek, saját kezecskéivel tölteni a’ hófehérségü 
káposzta leveleket nem csak husvét’ tiszteletére, ha
nem a’ nádor ’s egyéb számos úri vendég miatt, kik 
Mátyás király’ koronázására várattak, ’s minden perez
ben elérkezhettek. — Szép Róza nem azért dobbanta 
lábacskájával, mintha vigadók közt vig lenni nem tud
na vagy nem szeretne, hanem mivel most épen ollv 
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kellemes ’s még is egyszersmind olly aggasztó gon
dolatok lebegtek dús szőke fürtöktől körül,lengett fe
jében, minők csak valaha keringhetének, Bendegúz 
idejétől kezdve egész Mátyás királyig, olly leányéban, 
kiben tizenhetedik tavaszának varázsereje munkálni 
kezd, röviden: szép Róza, kinek szépségét roppant 
gazdagsága ezerszerte uövelé, szerelmes vala egy fia
tal orvosba, kit Fehérvár’ tájéka csak „szép bűvész“ 
név alatt ismert, számos igen szerencsés gyógyítása 
miatt; egyébiránt László igen gazdag volt, ’s atyjától 
reá maradt vagyonát naponként uövelé tudománya’ 
kincstermő gyakorlata által. ’S mégis aggasztó gon
dolatok bánták szép Rózát? Igen, mert szerelme’ irá
nyában atyja hadi lábon ’s támadólag állott szüntelen, 
nem mintha gyűlölte volna Lászlót, hanem mivel nem
telen volt születésére nézve, Gelyvay Nehemiás uram 
pedig egészen azok közül szerété őseit szármoztatui, 
kik Noéval a’ bárkában voltak.

Ez aggasztó szép Rózát annyira, alkalmasint jói 
megborsozta a’ káposzta’ tőtelékét Végre, munkáját 
végezvén, szobájába suhant, ’s szilárd tökéllettel nyúlt 
író szereihez, mellyek’ használatát egy jámbor szerze
testől, Ivó atyától, tanulá’s rövid gondolkozás után kő
vetkező sorokat ira: „KedvesLászlóm! Holnap délután 
rendkívüli tanácsülésbe menend atyám, mert holnapu
tán váratik a' király; mihelyt hazulról atyám távozaud, 
négy piros tojást teszek szobám’ ablakába, ’s akkor 
siess hozzám, mert az öreg Odvasy Gedeon megkérő 
kezemet atyámtól, ’s ha jó tanácsod most .nem segít, el 
van örökre veszve Rózád.“ — E’ levélke, pecsételve 
nehány könycseppel, More czigány barna markába 
vándorlóit, ki udvari bolond forma szolgálatot tett az 
úri házban s igen furfangos eszü ficzkó volt. „Mit 
viszcsz, Morc?*> — kialta Gelyvay ’s kiragadd sze
gény reszkető czigáuyunk’ kezéből a’ levelet, midőn 
épen a’ kapun kisompolyogui akarna. Olvasván tartól-

(.26)
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mát szobájába ment ’s magával vivő fülűn a’ bama 
sürgönyvivőt. Gondolkozva állapodék-meg ablakánál 
Nehemiás ur ’s letekintvén az utczára, rögtön egy 
gondolat villant agyán keresztül, mellyet azonnal két 
kézzel megragadott. „így jó lesz, gondolá, — ezen 
tűzszemü idegen, ki pár nap óta ólálkodik szerte a’ vá
rosban , bizonyosan kapni fog a’ kívánt alkalmon, el- 
jő , Lászlóval találkozik, összezördülnek, az idegen 
izmos virgoucz ifjú kardhoz nyúl, ’s egyik közűlök 
halva marad, a’ másik ellenben elszökik, ’s én meg 
vagyok mentve a’ kellemetlen kérőiül.“ — Ezen épü
letes gondolat után leült Gelyvay, ’s lehetőségig híven 
lemásolván szép Róza’ levelét, igy szólt More czigány- 
hoz: „Hollók’ étele, látod azon vizsga-szemű idegen 
úrfit? — annak add e’ levélkét’s mondd neki, hogy 
leányom küldi, emezt pedig, mellyet Rózától kaptál, 
juttasd László’ kezébe; de meghalsz, ha fecsegsz.“ —

Gelyvay Nehemiás úr még álmában is nevetett, olly 
igen örvendett okos tervének, ’s másnap alig nyelé-el 
a’ húsvéti bárány’ utolsó falatját midőn már kisiete há
zából, de csak a’ szomszéd zsidó szatócs’ boltjáig > 
mellyből kényelmesen láthatá egész házát. Reményé
ben csakugyan nem csalatkozott, mert a’ négy piros 
tojás megjelent az ablakban 's azokkal csaknem egy
szerre László ’s az idegen ifjú, ki illy váratlanul ajánl
kozó szerencsés kalandot nem akart használatlanul el
szalasztani. Nehemiás ur nyomban követé a’ két fiatal 
embert. Az idegen elől ment ’s az ebédlő terembe lé
pett, elhibázván a’ kijelelt szobát, László pedig, tol
vajt gyanítva az idegenben, utána sietett. Alig voltak 
a' teremben, midőn Gelyvay az ajtót csöndesen rájuk 
zárta, ’s a’ mellékszobába sietett, szép Róza pedig 
epedve várta kedvesét, de hasztalan.

„Mit keresesz itt?“ — kérdé nyers hangon az ide
gent László. „Azt én kérdezem tőled,“ feleié ez hi
deg vérrel. „Ne légy szemtelen, szólj , mit akarsz ?“ 
„Ha épen tudni akarod, nem bánom, — mondá kön
nyeden az idegen, — Rózámhoz jöttem, mert levél ál
tal meghívott; azért kérlek, menj, ne háborítsd sze
rencsémet.“ — „Alávaló hazug!“ — Kiálta magánkí
vül László. — „Ez vért kíván“ — dörgé a’ másik, fe
lejtve eddigi hidegvérüségét. Erre mindketten kardot 
ragadtak a’ terem’ faláról, ’s fél perez múlva már erős 
csapásokat váltottak egymás közt, mit édes örömmel 
hallgata Gelyvay. Most az egyik viaskodónak kardja

fölbre csörrent ’s az idegen hangosan kiálta: „Életed 
kezemben van, de gyilkosod lenni nem akarok, menj.“
— „Jól van, megyek; de velem kell jőnöd, — mondá
növekedő boszusággal László, — itt könnyen megle
pethetnénk, végezzük szállásomon bajunkat.“ — A’ két 
véletlen vetélytárs távozni akart, de — az ajtót zárva 
leié. Bámulva néztek egymásra’ ’s darad deigj lassan 
suttogtak, úgy hogy Nehemiás uram szíve’ igen nagy 
fájdalmára mitsem érthetett beszédjükből. — Végre a’ 
kardok ismét csörögni kezdéuek, ’s néhány pillanat 
múlva László iszonyú hörgés közt földre rogyott, az 
idegen pedig egész erejéből kiálta: „Jaj nekem, meg
öltem a’ szerencsétlent!“ — E’ zaj szép Rózát ’s a’ 
cselédséget is fölriasztá; minden felől tódultak az ebéd
terem felé, ’s kinyitván áz aj tót a’ benn hagyott kulcs
csal , beözönlöttek a’ borzadály’ színhelyére. — Róza 
magánkívül volt, azonban az idegennek néhány titko
san súgott szavára némileg nyugodni kezde kétségbe
esésének félelmes kitörése. László véres arczczal 
bekötött fejjel feküdt egy török kereveteu, ’s alig ért
hető hangon rebegé: „Szerzetest, ------ meg — aka
rok ------ békülni — a’ mindenhatóval.“ — Egy szolga
azonnal elsiete. „Kedves tisztelt Gelyvay uram, — 
szóla ismét akadozva a’ sebesült, — vagyonem nagy, 
örökösöm nincsen, — a’ halál ajkimon ül, — legyen 
Róza nőm, — ’s néhány perez múlva egyedüli örökö
söm. — Gelyvay ur fösvény nem volt, de — a’ pénzt 
szerette, ’s mintegy fennhangon gondolkozva szóla: 
?,Ha tudnám, hogy csakugyan nem gyógyul-föl.“ — 
„En értek a’ sebekhez, — mondá szerényen az idegen
— már sok sebet, gyógyithatlannak véltél is, gyógyí
tottam hazánkban, ’s bátran mondhatom, hogy ezen be
csületes embernek akárki biztosan nőül adhatja leá
nyát.“ —

A’ pénz vágy győzött. A’ szükséges óvatok a’ va
gyon iránt megtörténvén, Ivó atya összekötő a’ két 
szerető kezeit ’s buzgó áldást monda rájuk. „Most te
hát a’ gyónáshoz,“ — szóla áhítattal Gelyvay. „Majd 
máskor, kedves ipám,“ — kiálta vígan László, ’s föl- 
ugorváu a’ kerevetröl tüzesen megölelő piruló nejét. 
—A’ körülállók’ bámulását nem tudta leírni krónikánk, 
sem Nehemiás uram’ iszonyú haragját. Eddig bűvész
nek, de ezentúl már valóságos ördögnek tartá Lászlót 
egész környék; mert senki meg nem foghatá, mi mó
don tudott halálos sebéből olly hirtelen fölgyógyulni-
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Ezeu krónika’ régi írójának megsúgta azon módot az 
idegen ’s így mi is megmondjuk a’ türelmes olvasónak. 
More, hallván a’ csatazajt, rettegni kezde Lászlóért, 
ki őt egyszer halálos betegségből szerencsésen talpra 
állítá; macskaügyességgel fölmászott tehát a’ nyitva 
álló ablakhoz ’s épen azon pillanatban ugrott a’ terem
be , midőn a’ két vívó a’ becsukott ajtót próbálgatta ki
nyitni. Hozzájuk ugrani ’s velük az öreg urnák egész 
csempét közleni egy pillanat műve volt, melly után is
mét az előbbi úton eltávozott; a’ két volt vetélytárs 
pedig a’ már elmondott ’s szerencsésen sikerült tervet 
koholá. Hogy a’ vér László’ fején csak berzseny volt, 
mellyet egy csuporkában találtak a’ kemencze’ mö
gött , említenünk talán nem fölösleges.

Kábultságából magához térvén JVehemiás uram, haj
dúkról, lánczrul ’s tömlöczrül kezde lármázni, midőn 
a’ nyílt ajtón számos kísérettel belép Gúthi Országh 
uádor ’s mellette Justiuiani, Veleucze’ követje, ’s e’ 
szókkal üdvözlik az idegent; „Fölséged megelőzött 
minket.“ — „Fölséged?“ — kiálta sápulva Gelyvay’s 
térdre rogyott, melly tettét csakhamar az egész gyü
lekezet követé, Justiniaui ’s a’ nádoron kívül. „Kelje- 
tek-föl, gyermekim, szóla kegyesen Mátyás király, 
mert ő volt az idegen, — nem szeretek porban fetren- 
gők felett uralkodni. Bámulástokat kevés szóval el
oszlatom. Koronáztatásom közelgvén, vágytam kitudni 
a’ nép’ benső érzeményit irántam, azért jövék titok
ban’ide. —i

Azon Ievelke’ tartalmából /  melly kezembe jöve? 
minthogy nevem nem László, azonnal csempét követ- 
kezteték , ’s mint a’ kimenet mutaíja, nem ok nélkül’ 
azért engedelmeskedém a’ meghívásnak, 's csak a 
„hazug“ név vala képes hidegvérüségemet megzavar
ni. Ha máskor idegen’ kezébe nem neki szóló levelet 
akar játszatni Fehérvár’ érdemes bírája, tudja-meg 
előbb annak nevét, vagy legalább változtassa-el a’ le
vélbe Írott felszólítást.“ — „Bocsánat, fölséges uram!“ 
— esenge izzadva Nehemiás uram. „Ám legyen felejt
ve minden, — szóla mosolygva Mátyás, — de e’ két 
szerető nő ’s férj marad. Hogy pedig azt kipótoljam, 
mit Lászlónál a’ születés elmulasztott, ezennel neme
sim’ koszorújába emelem őt. A’ keresztségben László 
nevet nyertél, viseld ezentúl emlékezetünkre előtte a’ 
Mátyásy nevet, círaerpaizsodat pedig négy piros tojás 
ékesítse olly kék mezőben, minő Rózád tűzszemének

színe. Ezzel történik királyi akaratunk, ’s hogy telje
süljön , nádorunk’ gondja leend.“

Az utolsó Mátyásy Belgrad’ ostromakor lelte hős- 
halálát a’ tizennyolczadik század’ vége felé, mint mél
tó zártagja egy érdemdús magyar családnak , melly- 
nek fenn leirt czímere még jelenleg is minden neveze- 
tesb czímergyüjteményben látható.

FÖLDI SZERELEM.

Izabella, szent reményeimnek 
Hajnal csillag, égi kedvesem ! 

Szózatod , melly nékem angyalének, 
Még csak egyszer zengjen édesen. 

’S telkemen magosra szál az érzet, 
Bár sole bajban s’ annyi kínba’ vérzett 

Mert a’ zúgó szélvész szendéről, 
Szú ha olvad aj kid’ édiriil.

Ég kinyílt szemednek pillanatja.
Mint istenné’ nézte éltető,

Fénye a’ szív’ zöld tavaszát adja 
Fölsugárzik benne szép erő. 

Hajnalajkod lelkem bájhazája.
Hol mennyét hol üdveit találja 

Csókod a’ boldogság szelleme, 
Istenéddel szívem’ önti be.

Arrzaidnak égi bíborában 
Festve a’ teremtés hajnala,

Mi t a’ földnek ifjú reggkorában 
Tört ki fenj lón első nappala.

’S mint a’ napra barna éj homálj’a 
llgy borul rá fürtid’ éjszakája.

Hajnal, éj, nap, virad kéjiden ,
Es vezérök égi szerelem.

Üdveségben elmerül a’ lélek,
Támadván előtte ennyi báj.

Óh én egjr olly boldog honban élek , 
Hol a’ kín is édesülve fáj.

Szent szerelmem minden ihletése 
Istenűlés minden ölelése.

’S illy öröm nem embernek virul, 
Hajh engem is szerte ’s össze dúl.

Nem , a’ föld nem istennék hazája.
Tájait nem lakják angj alok;

Nem virul tövistelen rózsája,
Kéjeit hervasztják a’ kínok.

*
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$gi hölgy ! ’s ha sírnak rád homálya,
Mellybe rinne e’ szerelmi pálya;

Itt ha nincsen boldog szerelem ,
Kéjét kínját vígan elveszem.

Gaal.

MINDIG!

( F R A N C Z I A B Ó  L)

Melly koráig fiatal a’ hölgy? Van c a' világon en
nél kényesebb ’s nehezebb megfejtési!kérdés ? .. .Véle
ményein szerint nincs kérdés melly tői inkább félhet
ni. Mindazáltal nekem tétetett e’ kérdés most nehány 
napja, minden tagom reszkete a’ gondolatra, hogy 
felelnem kell; védanyalom szárnyai alá fogott, ’s a’ 
vitakozás közös lett e’ tárgy felett . . nagy fontossá
gú tárgy: a’ hölgyek’ kora! . . Aidám az eget, ’s 
hallgaték.

Mindenki kiinerité okoskodását, ’s annyi cszszikrát 
szórt, mennyit csak lehete; a’ robajos szófolyam meg
apadt, az álokoskodás, a’ tulvitt elménczkedés, a’ , 
hízelgés, sőt a’ szójáték is, e’ kikerülhetien sebe min
den vitának, már csak lassan követek egymást. így 
álla a’ dolog, midőn egy fiatal deli nő, kinek szépsé
ge például idézteték, fölkele; vastag ívded könyvet 
vön elő egy szekrényből, ’s azt kezdé forgatni. — 

Keresgélésit végezve létévé a’ könyvet, ’s a’ fenfor- 
gó kérdés megfejtését igére; ’s imigy kezdé: ,,'E’ könyv j 
persa munka fordítmány; bizonyos keleti történet- 
könyv ez, magában foglaló, mik történtek Jopahan- 
bani udvarnál utósó években: —

„ ............ Hamid elérkezésére kijelelt nap felviradt.
Az ifjú szép mátka mulatókertének terélyes czedrusj 
alatt sétálgata némi nyugtalansággal kevert lassúság
gal. Azalatt a nap haladott utján, és semmi idegen 
nem jőve. Este felé a’ szép Leilának jegyese megér- 
kezék számos lovagok, tevék ’s a’ t. kíséretében. — 
Ö gyönyörű fiatal ember volt , ruházata és modo
rai magos születésre mutattak, paloták és rimezők’

tölteni annak távolléte alatt, ’s végre hogy Mendel 
herczegnő nem késend minél előbb visszajőni.

„Az eljegyzettek — azonnal megláták egymást; 
nem éreztek más megindulást, mint millyet két fiatal 
személynek érezni kell, kik soha egymást nem láták,
’s kik tudják hogy egymásnak szánattak. Miriám eíő- 
lépe és ifjú testvérét bemutató.

„íme ez Leila az én szeretett húgom, leendő hite
sed, nemes és hatalmas Hamid; légy üdvöz.

„Hantid már több hava Mendelinél tartózkodók, ki 
úgy latszék , őt már fiává fogadta.

,,A’ házasulás ideje közeledők, és már csak az anya 
visszatértét várak, hogy azt megülhessék. A’fiatal em
ber napról napra komolyabb ’s mélázóid» leve, és e' 
változás okát senki sem találá ki.

„Végre kitudódék a’ valóság. Leila mintegy lég 
alakú angyali tekintetű fiatal lányka volt; még alig 
húsz éves; őt futkosni látva hajlékony széltől hajtott 
nádnak nézné valaki. Néuje Aiecha ama széles vállú. 
naptól gyöngén barnáit szinü szikrázó szemű hölgyek
nek volt egyike. Járása büszke , testtartása fenséggel 
teljes vala. Szóval, ez egy huszonegy éves hölgy 
volt, igazi előképe azon keleti szépségnek, mellyct 
nyugat’ hölgyei anyira irigyelnek. így tehát Hamid a 
szép Aieehába szeretett, ’s nem tudd mint titkolni ez 
érzelmét mátkája előtt.“

„Egy szép reggel a’ fenséges Mendeli herczeg- 
asszonynak visszatérésé hirdettetek.“

Hamid azonnal fölkele ’s legszebb ruháiba öltözék 
jövendő élettársának anyja elébe menendő. Nem so
káfa megjelent ez , és Hamid csaknem eldőlt lábáról, 
midőn ,benne a’ dicső Aiechát megösmeré. Ez fettete, 
mintha zavarodását nem venné észre, -Vtudtánl adá, 
hogy e’ percztől fogva saját anyjának nézheti őt. c* 
hogy a’ cselnek más czélja nem volt, mint kedves Le
ánya jövendő férjének — ha ez még mindig kívánsá
gán maradt •— becsületérzését és igazszivüségét job
ban kitanulni. Hamid és Leila kiömlő hévvel ölelek ál 
egymást; ez vala a’ felelet.“ —

— De hisz?^cz lehetetlen, kiálta fel az egész tár-*
szokására. A’ hatalmas Mendeli Leilának atyja a’ ne
mes jövevényt azon tisztelettel és szívességgel fogadá, 
mellyel helyezése és rangja iránt viseltetni tartozott. 
Azon tudósításon kezdé, hogy hitvese nincsen itthon, 
hogy öregebbik lánya Miriam az anya tisztét fogja be

saság ;j hús® éves lánynak anyja hogy hitethesse ma-* 
gát huszonnégy esztendős hölgynek? Ez lehetlen! ez 
hihetlen I ez képtelen!

_ Várjanak uraim, folvtatá az olvasónő, rm a' ké-
vctk*»K&t halkabb szóval olvasom.
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5,, . . . .  Ezen csuda erejű balzam a’ redÖket kisi
mítja, sőt azokat eredui sem engedi, a’ bor bársony
lágyságát megtartja ’s a’ szín élénk fényét. Nem kell 
egyéb mint vele az arezot bekenni, ’s azt igen finom 
gyolcsdarabbal befödni. Az időnek pusztításain ural
kodunk, ’s az öregség csak üres értelemnélküli szó.“

— Uraim, kezdé ismét az olvasónő , félbeszakasz- 
tora itt olvasásomat, ’s minden okoskodást kerülök.

— Ez mind igen szép, szóla egy ifjú ember; de ez 
semmit sem bizonyít, és a’ csudád balzam csakugyan 
agyrém szülöttje.

— Csalódik, kedves ur, az Osman-Iglon balzam #) 
köztünk uj létre kapott ; Brie asszonyság azt nálunk 
bonosítá; bála neki, a’ serailok’ egyik legérdekesb 
titkát általa tanultuk, ’s most csak az uj Mathurins 
ntezába kell mennünk ’s megtaláljuk az t, mi minap 
még csak az ispahani, cahiroi, stambuli háremek ki- 
zárólagi sajátjuk volt. ’S így megengedik uraim, hogy 
részemről az évektől ’s pusztításaiktól ne tartsak.

— Önnek i Ilynemű daezolás meg van engedve 
asszonyság, sok év elfolyhat míg ön megszűnik fiataj 
és deli lenni.

— Jól van uram, -itt e’ papír, — olva&üa kegyed) 
’s megfogja látni, hogy én cg'y áldott lélek vagyok.

A’ kérdéses lap valóban elólvastaték; ez Dizelles 
asszonyság születési idejének jegyzéke volt azt bi
zonyító, hogy ő 17í)0bcn született.

Mindenki hallgata ’s kérdőleg néze szomszédjára.
Dizelles asszonyság szinte * mindenkire kérdő szem

mel tekinte.
— No’s uraim 1 melly korig fiatal a’ hölgy?
— Mindig! felelem én; Erie asszonyság feloldó a’ 

veszedelmes föladatot, ’s azon utasítást adandóm neki, 
hogy csudálatos találmányának jelmondatául ez egyet
len szót válassza: Mindig!

Nky

*) Meg kell itt jegyezni, bogy Parisban ez cvl>en hirdet- 
telétf illy nevű balzärn na city a’ feneiaTftétt tulajdo
nokkal bir.

LEOEND A A KAIRÓI PESTISRŐL 1835ben.

Minden ösmeri az arabok’ elbeszélői tehetségét; de 
ha közébök jő az ember, még is mindig csudálkozik

képzelő erejük’ bámulatos gazdagsága felett. A’ mon* 
da és mese majd egyedüli tárgyai a’ beszélgetéseknek, 
mellyekben az asszonyoknak nem szabad részt ven
niük. Ha néhány arab együtt van, először vagy húsz 
Ízben tudakozódnak egymás hogyléte felől, ’s aztán 
foglalatosságaik felől beszélnek, de nem nyughatnak- 
meg, mig elbeszéléseket nem hallanak. Minthogy 
azonban hitük nem engedi, a’ történetek’ okait föl
keresni, mellyeket mint az istentől eredetieket néznek, 
ez okbul azonnal dramatizálják azokat, ’s dschinge- 
ket és afritekel (^szellemeket) vesznek segítségül. Ez 
okbul az araboknak minden nép közt legtöbb legen
dáik és phantastikus krónikáik vannak, mert ők nem 
elégesznek-meg azzal, a’ mi szájrul szájra terjedez , 
hanem minduntalan újakat tesznek hozzá.

így a’ pestis soha sem üt-ki  valamelly helyen, 
a’ nélkül, hogy valamelly legendát ne hozatna létre. 
Mihelyt hallják , hogy a’ betegség ncmelly embert el
ragadott, fölemeli estve a’ kávéházban, midőn a’ tö
rökök dohányukat szíják, szavát az elbeszélő , 's azon 
pillanatban költ egy többé kevesebbé csudálatos törté
netet a’ pestis’ kitörésének megfejtésére. Kairóban 
1835-ben következő történetet lehete hallani.

„A keleten divatozó szokás ellen Mehetned Ali ké
sőn szokott lefekünni; az éj’ legnagyobb részét fon
tos munkákra szánja. — Miután sokáig dolgozott 
segédeivel1, egy mellékszobában alvásra szándéko
zott, — midőn egyszerre egy igen nagy és egészen 
fekete dschinget láta maga előtt.Ez tisztelettel meghajtó 
magát ’s job kezét szájától homlokához vivé köszöntésül. 
A’ megijedt vicekirály felállott a* divánról, fogadó kö
szöntéséi, ’s felszólította őt az első hely’elfoglalására. 
A’szokott viszonyos Lókolaiok után végre bátorkodott 
Mehemed Ali , a’ dschint megkérdezni, mi szerzé ne
ki egy illy látogatás’ tiszteletét. A’ dschin minden fe
lelet helyett tenyerébe tapsolt, ’s a’ basa egy kis fekete 
rabszolgát láta belépni, kinek szemei fehérek voltak , 
mint a’ legtisztább tej , ’s ki a’ szoba közepére egr 
gyöngyházokkal kirakott padkát tön. Alig távozott hát
rálva á’ rabszolga , midőn a’ dschin egy másik szol
gája jelent-meg az ajtónál; ez vöres volt mint a’ tűz. 
’s egy^nagy tálat hozott, mellyen három befödött tá
nyér álla. E’ tálat c’padkára tévé’s a" terem’ hátuljára 
vonult. Erre egy harmadik szép arany színá rabszolga 
lépett-elő, ki egyik kezében cgy ékes arany vízkor-
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sot, másikban egy mosdótálat tarta ugyan-azon ércz- 
ből. Egy igen gazdag törülköző függött vállain. Le
térdelt Mehemed Ali előtt, ’s jelek által szólitá-fel őt 
kezei’ mosására. Általában egy szót sem ejtettek.

,,A’ vicekirály engedelmeskedék, mert egy titkos 
hatalom kényszerítő erre őt, mellynek nem tudott el- 
lenállani. Miután így inegmosá kezeit, elővevő a’ tö
rülközőt a’ sárga rabszolga' vállairól, a’ padka félő 
lépett ’s egy vánkosra ült. Ekkor a’ rabszolga felfödte 
a’ tányérokat; egyikben fehér bab volt, a’ másikban 
ris ’s a’ harmadikban egy főzelék, mellyet az egyip- 
tusiak melo(/nie-nak neveznek. A’ dschin jelek által 
evésre unszolta őt. Keleten nincs villa, a’ vicekirály 

tehát újjaival vett egy keveset a’ főzelékből ’s összeke
verő azt a’ rissel. De midőn ezt szájához vivő, egy 
kevés rist ejte a’ babos tányérba; iparkodék kivenni 
azt, de néhány babszem rajta maradt, mellyeket meg
evett. Nehány pillanat múlva Mehemed Ali a’ dschin- 
höz fordult, mintegy mondani akarva, hogy jól lakott. 
A’ szellem érté ő t, mert fölemelkedett és sírhangon 
moudá ez igéket:

„Nagy szerencsétlenség fenyegeti országodat, de 
isten örömmel látta , hogy te az ő egyházát Mekkában 
megtisztitád az eretnekek’ szentségtelenitésétől, ’s 
rád akará hagyni a’ választást, miként nyomja a’ ve
szély népedet. Egyiptust a’ pestis látogatja-meg. A’ 
feliák, kik számosán fognak halni, mert őket a’ főzelék 
képező, mellyből sokat evél; a’ törökök az arabok
kal együtt fognak látogattatni, mert a’ rist, melly 
őket képező, a’ főzelékkel keverted; az európaiak 
végre e’ csapásnak csak nehány áldozatot nyújtanak, 
mivel csak nehányat evél az őket képező babból.

„Midőn a’ szellem ezt mondá, mindent elvitetett ’s 
eltűnt.“
P A ’ pestis valósitotta e’ különös allegóriát. Minden 
lakó rendithetlenűl hivő a’ szellem’ e’ látogatását, ’s 
még a’ tanultak sem tagadák-meg hitelüket e’ mon
dától.

EGY VÁROS’ SZENVEDÉSEI.

Bagdad, e’ szerencsétlen város, beszél Skinner őr
nagy, kétszer egymás után látogattaték-meg a’ pestis
től. Ugyan-azon időben ellenség állott a’ kapu előtt, j

mig a’ városban mindent vízár boríta ’s éhség és pestis 
minden házban dühöngött. Midőn a’ pestis legnagyobb 
mértékben dühöngött, érkezett a’ város alá az ostrom
sereg. A’ szerencsétlen lakók, kiknek még egy kis 
erejük maradt, vagyonaikat házaik’ alsó részeibe hor
dák ; ekkor pedig kihága pártáiból a’ folyam mindent 
elönte, ’s egyszerre a’ városnak egész utczáit elrontá. 
Azok, kiknek nem volt az elfutásra elég erejük, vízbe 
fulottak. Felszámolók, hogy egyetlen egy éjszakán
15,000 embert ragadott-el az árvíz. A’ város’ ez el 
pusztult része még romladékiban fekszik — ’s csak 
koldusok, ebek és ragadványos betegek mászkálnak 
alattok. Alig van egy utcza, mellyen a’ rontás’ nyo
mai ne látszanának. A’ boltokban semmi sem áruita
tott, ’s midőn a’ csekély eleség már minden házban 
föléve volt, elbocsáták az abban tán lakó állatokat, hogy 
az utczán magok keressenek eledelt maguknak, hol 
meghalván csak a’ dögleletességet terjesztették. — A 
vízhordók nem végezhetők többé munkáikat, ’s azok, 
kik lázhévben sinlődtek, tikkadtan hullának össze ut 
közben, midőn a’ folyamhoz akarának érni. Anyák, mi
dőn a’ halál’ közellétét érezők, összeszedték még fen- 
maradt erejüket, gyermekeiket az utczára viendök> 
hogy a’ ragadványtól megszabaduljanak, ’s tán vala- 
melly ott elmenő által az éhhel hálástól megmentes
senek. Látni volt ott csak néhány hetes gyermekeket 
restül bepólyázva feküui, ’s némellyek, kik akkor el
kerülték a’ halált, ma sem ösmerik szülőiket és vallá
sukat. A’ városbul senki sem szabadulhatott, sokan, 
kik azEuphrát’ pártáit iparkodtak elérni, a’ kiáradt Tig- 
rishöz verettek vissza, hol megfulának.

Végre Daoud basa is, meglepetett a’ betegség által, 
’s midőn valamennyi seregét elvesztő, a’ várost jelen 
uralkodójának engedő ’s a’ folyamon megszökött. Az 
albaueziak, kik az ostromsereg’ legfőbb részét tették, 
a’ feumaradottnak nagy részét tűzzel vassal rontották 
szét. A’ palotából egy szoba sem maradt fen; csak a’ 
külső fal áll még, annak nagyságát mutató. A’ lako
sok’ száma a’ pestis’ kiütésékor 80,000re ment, ’s
50 ,000  halt meg egyedül e’ betegségben. Bagdad 
nem jöhet ismét magához azon csapástól, mellyet az 
utósó két évben szenvedett. Egy damaskusi háznak 
aranyzatával és czifrázatával Bagdadban most egész 
utczát lehetne venni.
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NÉMELLYEK A’ SOK LEHETŐSEGEK KÖZÜL.

Saját nemű eszmélkedéseket és érzeteket költ-fel 
bennünk, ha a’ híres és befolyásteli emberek’ korát 
tekintjük , kik a' természet’ szabályai szerint most is 
élhetnének, bárha már rég halál’ martalékai lettenek- 
így p. o.: Fox James 87 éves korban még az élők 
közt lehetne. Mozart 79 esztendős volna, Nelson 7S? 
Schiller, Pitt William, Danton 7 7 , Kotzebue 75, 
Fichte 74, Jean Paul Richter és Seume 73, harmadik 
Selim szultán, Staél asszony, valamint Hoche és De- 
saix 68 , Napoleon 67, Canning, Beethoven és Wolt- 
mau 6 6 , Scott AValtcr 6 5 , Schill 6 3 , Müllner 62? 
de Velde 57, Weber Károly Mária 50, lord Byron 48 
és Körner Tódor 45. Milly emlékezetekés lehetőségek 
lépnek e’ nevekkel a’ lélek elébe!

AZ ALAMIZSNASZEDŐ NŐ.

Ez Nápolyban történt. — Egy szegény táuczos, 
Durante, kit a’ San Carloi játékszín coulissái mögett a’ 
guta megütött, nejét tés gyermekeit a’ legiszonyúbb 
nyomorúságban hagyá. Ugyau-azon színháznak egy 
művésznője először megígérte a’ táuczos' özvegyének^ 
hogy haszuára énekelni fog, aztán barátai közűi min- 
deniket becsűre vetett értéke szerint, ’s ekkor kevély_ 
kedve a’ kegyelemre, mellyben az udvar előtt álla a’ 
nápolyi király* elébe lépett.

„Sire,“ szóla elihöz, „szerencsétleu Durante mű- 
vésztársoin" családjának számára kéregetek.“

— „Látom, signora, kegyed szíve olly szép, mint 
hangja.“

„Sire, én alamizsnaszedő vagyok . . .  A’ királyné 
s a’ salernoi herczeg 500  frankot ada; reméllem, 

felséged nem lesz kevesebbé adakozó, mint jeles ro
konai.“

— „Mennyit adjak?“ kérdé mosolyogva a’ király.
„Ezer frankot.“
— „Itt van.“
Az özvegy most szerencsés, de a’ dicséretes ala- 

mizsuaszedő hölgynek meg kellett halnia. Brüsselben 
nyugszik. Nem más volt ez , mint a’ most gyászolt 
Malibran.

ANGOL ANEKDOTÁK.

Az angolok minden tanácskozást örömest lakoma 
föleit tesznek; a’ mennyi végzés, annyi lakoma. Egy 
templomban a’ harang’ kötele elszakadt, ’s a’ harango
zó megkérdezd elöjárójánál, összevarassa-e a’ kötelet, 
vagy más fog helyette vétetni. Az előjáró összehivá 
tiszti társait, in corpore egy ebédet csaptak 12 font 
sterliugért ’s ebéd után elővevék a’ tanácskozási tár
gyat. — A’ határozat ez volt: minthogy az egyházi 
pénztár igen szegény uj kötél’ vevésére, tehát a’ régit 
kell megfoltozni. A’ tizenkét fontot azonban meg kelle 
az egyházi pénztárnak fizetni.

Midőn Foote kénytelen volt lábát elvágatni, néhány
szor türelmetlenül felszólalt: „Nincs még lábom levág
va?“ A’ sebész lassú és zord ember volt, ki dörmög- 
ve adá neki feleletül, hogy illy dolgokat nem lehet 
elhadarni. „Megbocsásson drága orvos ur“ viszonyzá 
Foote félájultan, „most először történik rajtam azon 
tréfa, hogy lábszáromat elvesztem, máskor majd türel
mesebb leszek.“ — Egykor falábával egy gróf jószá
gán volt, hol a’ nagy hideg ellenére is igen szűkén 
fűiének. Foote ezt nem akará tűrni tovább ’s harmadnap
ra útra készült. A’ házi ur hirtelen távozása’ okát kér
dé a’ sietőtül. „Mivel egy lábom sem marad, a’ mellyen 
álljak.“ — „Ejli barátom, hiszen nem iszunk annyit?“ 
„Isten őrizz I de olly kevés fa van a’ háznál, hogy a’ 
szolga holnap reggel joblábomat kemeuezébe teendi, 
ne hogy a’ bal elfagygyon.“

EGYVELEG.

Jutland? keleti tengerpartaira minap tisztviselők ér
keztek , hogy ott vizsgálatot vigyenek véghöz a’ tör
vénytelen páliukaégetés miatt; a’ lakók rationalisták- 
nak tárták őket, kik uj vallást akartak behozni, nagy 
lármát indítottak ’s a’ tisztviselőket, kik hasztalan ál
lították , hogy semmi dolgok a’ vallással, hanem csak 
a’ pálinkával, visszaűzték körükből azon nyilatkozás
sal, hogy régi vallásuknál akarnak maradni. Hajói 
megy a’ dolog, e’ lakók’ vallása sok követőre akad.
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HER- ’8 DIVATLAP.

KÜLHIREK.

1. ) M o c s á r v u l k á n o k  Ir l andban.  Irland, a’ sze
rencsétlen ’s minden nemű szenvedéstől látogathatott Irland’ 
néba, sőt gyakran egymás heheken (ismeretlen tüneményt is 
tapasztal, tudniillik mocsáráradást vagy mocsárforma vulká
nok’ kitörését. Ez eset utószor 1836-diki septemberben for
dult élő Antrim grófságban ’s egy szemtanú következőleg Ír
ja le. Farloch mocsár (melly majd 11,000 diilő földnyi tért 
borít-el) néhány nap óta a’ közepén lassanknit emelkedek e- 
gész harmincz lábig szokott magassága felett — öt órakor dél

után egy erős szélhöz hasonló zúgás volt hallható; a’ mocsár’ 
egész tömege egy lábnyit apadt, ’s egy iszap folyam kezdett 
belőle indulni. A’ September 17 és 18-dika közti éjjel dombok 
által feltartóztaték ’s 18-dikán csak valami 300 lábnyit haladt. 
Éjjel nem folyt e’ tömeg , hanem feldagadott.

19-dikén dél felé ugyan azon zúgást hallak ’s a’ kitörés újra 
kezdődők, de egész 21-dikéig lassan. Ekkor a’ folyam még 
csak egy negyed mérföldnyire haladt, mert futásában gabona 
es széna rakások feutarták. De 23-dikán plly gyorsasággal ro
hant tovább, hogy egy gyalog ember i eiú crte volna el. 24- 
dikén az országúira ért, melly csak hamar 900 lábnyi kiter
jedésben tíz lábnyi magosságu iszappal volt beborítva. Éne fél 
mérföldnyire a’ völgybe lefelé Menus folyamhoz ment, mellyet 
nem sokára betölte, úgy hogy az iszap a’ túlsó partra is fel- 
juta. A’ víz azonban kevés idő nmlva áttöré az iszapgátot ’s azt 
magával vitte tovább. Ez még három napig tartott, ’s a’ ki
törés csak 28-dikán szünt-meg. Tizennégy nap nmlva Hunter 
meglátogatá a’ mocsárt’s úgy találta, hogy 20 lábbal lejjebb 
szála az ’s közepeben tó alakult,

2. ) A’ k e r e s z t é n y  v a l l á s  Chi nában. A’ legújabb 
hírlapok Cantonbul a' chinai császárnak egy parancsát közlik 
a’ kereszteuység ellen, mellj bői jól át lehet látni, hogy az a’ 
mennyei országban is tön némelly előmenetelt. Ama’ rendel- 
meny következőleg hangzik : ,,A’ császár’ nevében köz-hirré 
teszuk, hogy különféle időben európaiak hatottak az ország’ 
belsejebe, a’ kereszténységet prédikálandók , gj iilekezeteket 
alkotók és számos személyeket vakítgatók. Több chinai lön 
kereszténynj e ‘s aztán magok is prédikálták a’ kereszténységet.

„Mihelyt erről bizonyossá lettünk, az előkelők halállal biin- 
títlettek közülük; követőik foghelyökben kapák halálos itéle- 
töket, 's azok, kik nem akartak visszatérni, a’ mahomedánu- 
sok lakta városba száműzettek és rabszolgaságra Ítéltették.

„Az állhatatosan folytatott üldözések által

reszténj’ek’ vallása országunkból. De az utósó év’ tavaszán több 
angol hajó titkosan utazott végig China’ tengerpartjain ’s ott 
európai könyveket osztogattak. Minthogj' ezen könyvek ama’ 
vallás’ fejének , kit Jézusnak hínak, tisztelését kívánják , azon 
vallásnak látszik az , melly különféle időben a’ legnagj obb ke- 
ménjséggel üldöztetett ’s az országból száműzetett.

,.EgjT biztos küldetett Makaóba, melly várost főkép euró
paiak lakják, ’s ez már több európai könyvet szedett-el. Ki illy 
könjvekkel bír, hat hónap alatt elő tartozik adni, különben 
szorosan bűnhődni fog. Az európaiak’ keresztény vallását ter
jeszteni , annyi mint a’ népet csalni. Ezen vallás az ei kölcsiség’ 
törvényeivel ellenkezik ’s lealacsonyítja az emberi szívet; ez 
okbul mindig is tiltva volt az a’ törvények által ’s a’ tapasztalás’ 
tanitmányi szerint. A’ múlt szabályul szolgáljon a’ jövőnek, ’s a’ t

3. ) Don B e c a r r a  J á n o s ,  madridi biiónak S i e s t a j a 
azaz szokása, ebéd után mindjárt két vágj7 három órát álom
ra szentelni, hogy hivatalos foglalatosságira annál több időt 
áldozhasson. A’ spanyol lapok ezt hőstettnek nevezik, melly 
eddig a’ spanyol hatóságok előtt ismeretlen vala. —

4. ) A’ törökbirodalom tisztviselőinél senki több kincset ra
kásra uem halmozhat. Alattvalóik’ zsarlásával ezek gyakorta 
tömétlen kincset gyűjtenek, melly azonban jobbadán a’ szul
tán’ kincstárába foljik. A’ Kurd ok főnöke Revendos bejr el
fogatván , épen most váratik Konstantinápoljba kincseivel e- 
gyütt, melly arany, ezüst és drága kövekbül áll, ’s mellj - 
nek átszállására s z á z  húsz szekér szükséges.’ A’ nem rég 
meghalt tábornagj7 Rescind Mehemed basának kincse is a’ fő
városba vitetik és pedig nem kevesebbe, mint: h á r o m s z á z  
ládába.

5. ) Angolországban minden árullatik, még kész templom is. 
Nem rég égj7 750 közép testalkatú személyre készített templom 
Londonbul Ausztrialiába vitetett hajón, hol majd össze fog ra
katni. Különös kívánatra prédikátorok is azonnal adatnak hoz
zá, csak aztán a’ megrendelők magok gondoskodjanak hallga
tókról.

0.) Rousseaunak egy melléuj e nem l ég 950, réz zsebórá
ja pedig 500 francért adatott-el.

7.) Romergueben, Aáre mellett Fraacziaországban, múlt 
farsang’ utolsó vasárnapján négy paraszt kmtjázni kezdett, ’s 
félben szakasztás nélkül kártyázott hamvazó szerdai reggeli 
nyolez óráig ; játékukat csak néhány pillanatig tartó evésük 
közben hagyTák el. —• A’ kártyázás’ évkönyvei kevés hasonló 
eseteket mutathatnak íol.kiírta to tt a’ ke-

Mai számimklioz vau csatolva H o r v á t h  I s t v á n * arczképe.
S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .

NYOMATUL LANÚ£K8k’ i  íl.TfctVICL.
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Harmadik, év9 A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a’ Magyarbazára Első fele.

REGEBAL,
TÖRTÉNETI ELBESZÉLÉS

A’

ME S É S  H A J D A N ’ S Z E L L E M É B E N .

t K Á

S Ó L Y O M .

------- - — — ■— — are you flesh and blood I
Have you a working pulse ? and are no fairy 1
No m otion-------------well ; Speak on ! -where were you born ?

Are yon a god! would you create me new J

£ b a k  e|a |5 e a r e.

I.

Vau egy tehetség- az emberben, melly több mint em
beri; a' láthatlau kapcsolatok’ egyike ez, melly őt, a* 
nagy miudenség’ lehelletéhöz olvasztja; túl ragadja ez 
őt, a' szűk földi határokon; föl „a’ miriád csillagok útai 
közé. Teremt, ront, épít, varázs hatalma, egy világot 
népesít lehelletével! gyorsabb az ágyú-tekénél röp
tében; szekere elébe a’ gondolat van fogva, és szár
nyai haladtában növekednek. Istene, önalkotta világá
nak , ’s egy szemhuuyorítással visszasülyeszt mindent 
a* semmibe.

Ez, a’ képzelő tehetség: ezt szólítom fel olvasómban.
Képzeljen, ollyas valamit, ha teheti, mintha sem

mit se képzelne; például: egy végtelen ü lt, vagy né
ma sötétséget, feketét, ’s irtózatost némaságában; si
ketet, néptelent, az első szűz éjét talán, vagy a’ chaos 
előtti semmit.

Ébreszsze fel azon érzést lelkében, melly abban, 
önkénytelen keletkeznék, ha e’ borzasztó sötéten ke
resztül, távol és magasan, egy szikra gyúlua: mint
egy szeme az éjnek, mintegy szikrája a’ létnek ’s ta
núja annak , hogy az űrben élet vau.

1837

Egy arasznyira nem látott a’ szem, éjfél már elha
ladott, ’s azon szakában állott az é j, mellyben, a’ leg
később lefekvő alszik már, ’s a’ legjobbkor ébredő még 
nem ébredezik; az őrök’ szemhéjain illyenkor, hosszú 
virasztás mámora nehezkedik, ’s az egész természeten, 
bizonyosan lankadtság hever.

Egyszerre oszlopszerű tűzlobogvány kanyargót!, 
emelkedő kigyókint föl a’ sötétben, távol ’s magasan 
fél homályos utczát hasítva magának, a’ mogorva éjen 
keresztül, mellynek falai az enyészet’ fekete színét 
hordák homlokaikon; — nem sokára egy másik, és új
ra egy, és igy tovább: magas bérezek’ ormain gyula- 
doztak rendre, ’s kétes világ hullámzott körűlök; a, 
tárgyak halkal fejledezni kezdének: — csonka teteje 
merült ki az agg Retyezátnak; csillámlott a’ nyargaló 
Sztrigy, ’s a’ sziklák’ tölgy-hajzata kezde kitűnni, ké
kes lángköd tajtékzott a’ levelek közt, ’s bíborral csip
kézte éleiket.

Tompa moraj, ébredő nép’ zajgása váltá föl a siket 
hallgatást; lódobogás, ajtók’ csapkodása ’s fegyver-zö
rej hallatszának: mint sűrű fellegből, bújának ki ideges 
sajátságos öltözetű alakok zömök lovakon , vagy gya
log roppant fegyverekkel: kürtök hangoztak ’s visz- 
hangoztak völgyön, bérczen, 's merre szem látott 
seregek gyűlöngtek, ’s minden egy agg tekiutetű vá
ros felé vonúlt.

Mély boltozatú kapun tünedeztek el lassankiut, nem 
sokára a’ tűzoszlopok sápadni kezdének ’s az ifiu haj
nal kék mosolyával ívezé a’ bérezek’ taréját körül. A’ 
város’ közepe táján, tágas térnek űrét foglalók el a 
csapatok, ’s előttök, parancsoló tekintettel, sötét képű 
férfiak lovaglottak föl és le. — Korúitok, az épületek 
nyilasaiból nő és férfiú arezok bámultak; itt ott félig öl
tözött nép tátongott az utczákon.

(27)
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,}A’ király !“ — hallatszék egyszerre minden oldal
ró l; — „ a’ halihán ű l m o n d á k  itt; „ mellette öreg 
hősünk Ixigal ,“ szólának amott.

Két lovag közelíte, a’ hadi rendbe felállított csapa
tokhoz; karcsú magas és férfias tekintetű volt az egyik; 
pikkelyezett vasvért fődé széles mellét, fején remek 
mívű sisak fénylett, élével hátra kanyargó széles vö
rös tollal; lova holló-fekete volt, de hófehér annak sö
rénye és farka. A’ mellette lovagló, majd százados 
agg, bőr tunica’ nemébe volt öltözve, mellynek hátát 
tágas csuklya foglalá el, fején turbánhoz kissé hasonlí
tó redős föveg ült, kezében bárd-alakú fegyvert tartott: 
Trajan’ oszlopán máig láthatni a’ dák férfiakon illyen 
öltözetet.

Csendesen haladtak a’ sorok előtt, ’s körülök élén- 
kebb tolongás hullámzott; a’ had’ bátrai emeltebb fővel, 
's több figyelemmel álltak soraikban.

Vontatott ’s Ismételt kürtrivallás hallatszék ezen 
pillanatban; száguldó hírnök érkezett, ’s jelenté az 
ifiabb lovagnak: hogy az őrszemek római lovagokat 
vettek észre; alkalmasint egy követséget, rnelly egye
nesen Domitiántól jő; mert a’ csapat sok személyből 
ólló és fényes fegyverzetű.

A’ király, kit a’ nép’ zajos felkiáltásaiból ösmérünk 
már, a’ hirt nyugodtan fogadá. „Ixigal! mond a’ mel
lette lovagló öreghez fordulva, váljon mit kíván Domi
tian tőlem?“

„Békét, Decebal! felel a’ kérdett: tehát az t, mire a’ 
Dák nemzetnek legnagyobb szüksége van.“

A’ király mosolygott: „Föltételeim, mond alkalmas- 
siiit váratlanok lesznek, a’ kevély de lágy ’s elpuhult 
Domitian előtt.“

„Ne feszítsd azokat, felel Ixigal, igen magasra; nem 
Oppius Sabinussal, ’s Fuscussal van most ügyed De
cebal! Julián, a’ hadnak edzett bátor ’s tapasztalt Ju
lian vezérli a’ római légiókat“

„Tudod, kiált föl Decebal: hogy mindig annak örül
jem. ha olly ellenséggel vala dolgom, kivel víni ér
dem- s becsületet hoz: mi dicsőség egy Fuscust le
győzni?“

Ixigal gondolkozni látszatottt, rövid sóhaj emelé 
keblét: „Engedékenység uram király! mond: a’ nem- 
xewiek nyugalomra vau szüksége; eljön az idő. mikor

magam fogom a’ csatát javallani, vagy talán mégczél- 
ra vezetőbbet, ezen gyűlölt rómaiak ellen, kik diadal
ban felfuvalkoduak , ’s vesztéseikkor lealjasodnak: ab! 
van-e ember, gyávább ezen Domitiánnál?“

Decebal hallgatott ’s diadalmi örömmel nézte végig 
csapatjait.

II.

A’ magas hegyek ormait, vérhullámival önté cl az 
ébredő nap; "s a’ szem egy meglepő nagyszerű képet 
lata maga előtt legördülni.

Hol most Várhely fekszik , egyszerű oláh falucska, 
’s csak kevés romjai kivehetők a' hajdan gazdag ’s vi
rágzó Ulpia Trajanának : ott emelkedtek óriási tömegei 
Sarmys Egethusának, vagy Sarmes Fethisának , Da
cia' fővárosának. Több szí les utczákban vonult ez el 
egy hegyláncz alatt: közepén tágas tér terűit, ugyan
az, mellyet most Decebáluak seregei foglaltak e l : az 
épületek többnyire négyszegű lapos tetejű lakok vol
tak , minden ízlés nélkül inkább tartósságra, mint ké
nyelemre számítva; mert a’ dák nem tudta mi a’ ké
nyelem, ’s gyermek-évei óta, minden szenvedésnek ’s 
nélkülezésnek edzett kedélye, csak tűrni tudott ’s cse
lekedni. Itt ott azonban, emelkedtek kisé csinosb épü
letek is , mellyeken némi nyomai látszottak a’ tisztább 
görög ’s római ízlésnek, többnyire foglyok által épül
tek; illyen volt Zamolxis’ imádhelye, Decebáluak 
királyi laka, ’s fürdői; melly utóbbiaknak, nem régi
ben kiásott mozaikjai, most is annyi századok mnlva bá
mulásra ragadják a' vizsgálót.

Egy része a’ gyönyörű most Ilátszeg’völgyének va
la kivehető, néhol elszórt egyes épületeivel, a' bérezek 
élein őrtornyok emelkedtek, ’s m :g egy két kerített 
erősség látszott a’ távolban; az egész vidéknek vadon
szép cs erőteljes tekintete volt, mellyet fellegbe bur
kolt havasok, ’s tölgy ’e fenyő borította bérezek öved- 
zének.

Decebal Ixigállal , Zamolxis’ iraádhelyének hom
lokzata előtt foglala ülést Természetes, négy és öt- 
szegü basalt-oszlopok képezék annak elejét; mellye- 
ket, még Cotiso, a’ most úgy nevezett Detonátából 
emeltetett k i; hol mai napig nagy tömege hever hasou- 
ló oszlopoknak: a’ király’ ülőhelyét gazdag mennye
zet ’a biborkárpiiok nem födék, &’ kényelemnek pom-
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páuak illy neme, nem vala ismeretes előtte: az ég’ 
azúrja volt a’ tágas kúp, melly alatt ő , a’ követséget 
várta bé.

Nem sokára, öblös római tubák’ mély fuvalma, je
lenté annak közeledését: néptömeg kétfelé vonult, ’s 
a' tágos közön, csendesen lovaglóit elő két vitéz, göm
bölyű sisakokkal, rövid vörös tunicákban, roppant ka
rikákban hajló tubák hevertek vállaikon; ezeket köve
té hat lictor, vessző-csomókkal, mellyeket magok előtt 
tartanak , ezekből egy-egy széles bárd villogott k i; öl
tözőtök majdnem hasonló volt az előbbiekéhez, csak
hogy tunicájok fölött, könnyű bőr loricák voltak öltve. 
Végre jött a követség’ elnöke, ki maga a’ vezér volt 
Julian, számos fényes kíséretével; finomabb szövetű 
tunicákban, csillámló mellvértekkel; vállaikon a’ rövid 
hadi sagum folyt le szellős redőkben, ’s job oldalai
kon , az annyira ösmért rövid gladius csüngött.

Különös ellentételt képezett a’ római követség, a' 
dák csapatokkal, kik hideg daczos tekintettel függesz- 
ték szemeiket a’jövőkre: a’ rómaiaknak fehérebb arcz- 
szinük volt, ’s félig meztelen karjaik csupa idegekből 
látszottak állani, tartásukban méltóság ’s erő egyesül
tek: a’ dákok’ vonásai durvábbak ’s szabálytalanabbak 
valónak, de élénk, elhatározott kifejezésüek: mellye- 
keu könnyen észrevehető vala egy neme a’ vad gőg
nek, ’s kicsinylésnek. Öltözetük ’s fegyverzetük is na
gyon különbözött a' rómaiakétól, öltönyeik bőrből va
lónak , ’s pongyolán függőitek rajtok; kevésnek fejét 
fődé sisak, többnyire a’ dák redős föveg ült azon. Fegy
vereik kopják, buzogányok, nyilak ’s íjjak ’s egy 
csákány’ neme volt különös ércz-keverékből, millyet 
most is lelnek néha, főleg a’ Keresztes mezőn.

A’ követség’ férfiai, illő távolban leszól Iván Tovaik- 
ró l, Julian közeledett a’ királyhoz, ki őt nyájasan üd
vözlő: a’ nemzet’ nagyjai álltak Decebal’ közelében, 
s ezek közt Vecinas egyik kedves v< zére és az agg 
Ixigal.

Julián megszólalt nyugodt hangon, — semmit sem 
vesztvén el méltósággal teljes tartásából. A’ hadi sze
rencsének változóságát említő, ’s a’ béke’ malasztait; 
nem dicsekedve, de komolyan szólott a’ római légiók
ról, kiket egyes elvesztett csaták még soha sem csüg- 
gesztettek e l ; méltányló a’ dák vitézséget ’s Deccbál- 
nak győzedelmeit, ’s mondó hogy a' római tanács és 
nép mennyire örül vitéz frigyeseknek; ’s hogy Domi

tian maga, barátságával kínálja meg Dccebált, 's kész 
elfogadható föltételek alatt békét kötni vele; figyel
meztető végi-e, szerényen de igaz hősi nyíltsággal, a’ 
római hatalomnak gazdag, kimeríthetlen forrásaira: em
berben vezérekben ’s fegyverekben, ’s hogy, bár egyes 
veszteség érheti is a’ római légiókat, de mindannyiszor 
újak állanak elő, teljes akarattal, az előbbieken tör
tént kisebbséget megboszúlni.

A’ király, minden komolysága mellett, néha gúny- 
mosolyra vonó el ajkait; azonban végig hallgató Juli
ánt; ’s késznek nyilatkozók a’békére: de föltételei olly 
kemények voltak, hogy Julian összeharapta ajkát azok
nak hallásakor, ’s boszonkodva fordult el; Decebal 
azonnal észrevette ezt: „Ti rómaiak! igy folytató, — 
vagytok azok, kik mindig új okát adtok háborgásra, a 
világot úgy tekintitek, mint senki’ örökjét, ’s a’ mit fegy
veretek el tud foglalni, azt igaz jogon hiszitek bírni: 
tovább s tovább terjed hatalmatok: Albának vetélkedő 
társa, a’ hajdan kicsiny ’s szegény Róma, magát a 
nemzetek’ urának képzeli: kik vagytok ti? Istenek, a 
földnek mai ? hogy mindenki hóduljon_dagályotoknak! 
a’ római zagyva nép, ’s egy vásárolható tanács, szab
jon törvényt a’ Dákok’királyának, ’s mérjen határt ’s 
korlátokat dicsőségszomjának ? Gondoljátok hogy győ- 
zedelmeimet feledtem? az Oppius és Fuscus’ légióinak 
romjairól, kiáltom le néktek a’ béke-föltételeket; nem 
keményebbek ezek azoknál, mellyeket Germania’ ’s 
Gallia’ nemzetei kéuteleuíttettek Caesártól elfogadni! 
— Mi űz benneteket, miért harapódzik hatalmatok, éj
szakra keleti-e? minő jogon? szólj Julián! — Feltéte
leimnél állhatatosan megmaradok, szelidebbeket ne re
méljetek: ’s ha nem tetszenek, határozzon a’ fegyver 
közöttünk.“

Juliánnak lángba borúit arcza, kíséretében a’ bo- 
szúság’ morgása hallatszott. — „Feltételeid Decebal! 
mond Julián kevélyen, bizonyságai annak, mennyire 
elhízottá teheti az embert a’ szerencse; nem a’ római 
tanács’ és nép’ elveiről ’s nézeteiről vitatkozni jöttem 
ide! légyen tehát úgy Decebal! miként mondád, hatá
rozzon a’ fegyver közöttünk!“

Decebált Juliánnak hiiteleu elhatározása kíné meg
lepte ugyan , de meg nem ijesztette ; ő szilárd állhata
tos ember volt, ’s feltételeinél megmaradott. A’ követ
ség férfiait gazdagon ajándékozó meg, ’s úgy bocsát» 
el magától.
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A’ nap az ősz Retyezátuak homlokába ütközött már, 
’s aranyszin mosolylyal vön búcsút a’ tölgyborított völ
gyektől: végső lánghullámai Sarmys Egethusa’ göm
bölyű tornyainak csúcsain enyelegtek: Decebal újra 
lovoh ült, a’ szép halihán, ’s ment kíséret nélkül a’ sza
badba. A’ havas’ bérezei felé fordítá a’ tündér ménnek 
orrát, haladása nyilsebességű volt, ő repült! a’ kavics 
szikrázva pattogzott fel lovának lába alatt. Nem soká
ra a’ bérezek közé hasadó völgynek torkolatjához ért: 
roppant sziklákkal volt az körözve, mellyeknek olda
laiban, keskeny ösvény vonult szédítő mélység fölött; 
villámtól hasgatott fák meredeztek itt ott, ’s az üregek
ben kányák ’s keselyük költettek; az ormokon egy-egy 
hús sas ült, borzogatott toliakkal a’ búcsúzó napba te
kintve. —

Decebal élénken folytató ntját, lovának daczát és 
hevét a’ tornyozó ellenek kettőzni látszattak; egy ha
vasi folyamhoz ért most, melly össze-vissza heverő 
sziklaszeleteken rombolt által; százados fenyő, gyöké
ből kiforgatva dűlt azon keresztül, ’s lombatlan gallyai 
habjait itták; haliha biztos léptekkel kopogott az ág- 
bogas sudaron végig, mint sima pallón, ’s vígan uye- 
rítezett.

Egyszerre a’ vidék, tündéri szint ölte magára: a’ 
sziklák simábbakká, a’ fák elevenebb zöldekké változ
tak ; az esti lebel fűszert lehelt, ’s virágos bokrokban 
gerlék ’s örves galambok búgtak.

Decebal dobogó szívvel közelített egy gyönyörű 
völgy-kebelhez; körülte sima zöld halmok dagadoz
tak , málna-bokrokkal elöntve; torz alakú szirtek eme
lek néhol moh-lepte vállaikat, ’s tetejökről kúszó nö
vények’ idegei függöttek le hosszú füzérekben: vérvö
rös pipacs, a’ tarka csörgőfü, a’ gyöngéd ernlény ’s 
az égszíu börvéuy boríták-el a’ völgyet. Két ezredes 
tölgy emelkedett a’ kies tájnak közepén, koronáik ösz- 
ßzeölelkeztek, ’s alattok sima szirtlap hevert kényelmes 
ülőhelyül kiuálkozva.Egyik sziklának oldalából, mesz- 
sze kiszökő zuhatag üvegívet képezett; széles marti 
lapu ’s a’ szarvas-nyelvfűnek hosszas levélkéi egymás
ra omolva borítók torkolatját; néhol szarvasok hever
tek,’s a’ sziklák’párkányain a’ bátor zerge mérte villo
gó szemekkel a' tért, mellyen a’ jövő pillanatban szöcs- 
ke-köxuiyűséggel repült által.

Decebal leugrott lováról, ’s» leemelvén egyszer« kah- 
tárát, kényére eresztette azt: vidámon, mint a’ hetes 
bárány ugrándozott a’ szép haliha, a’ dús fűbe meríté 
fejét, ’s harapdálva szálait halk nesszel, csak ollykor 
emelíté fel, ha Útjában a’ fénybogár ömleszté Csillag- 
világát, vagy täi-ka gyík suhant el fogai között.

A’ sima sziklalapon foglala helyet a’ király; nem so
kára különös zene hangozott a’ magányban; nem földi 
hangok, égi fuvalmak ezek! mint ha a’ szárnyasok’ 
legédesb dalosai, a’ cseppenő víz’ ezüst csengése, ’e 
az esti szellő’ andalító sípolása olvadnának össze, egy 
zuhogás, zengés, sípolás’ összhangja, mellvet leírni 
lehetlen.

Mint a’ könnyű gim, repülő lábacskákkal haladott 
egy égi alak , á’ smaragd halmokon lefelé; lengeteg 
szövet folyt le tagjain, bársony-fényű ’s virág-gyön
géd; hajai a’ holló-tolinál fényesb gyűrűkben áruyéko- 
lák szelíd gyermeki arczát, mellynek mosolyábau az 
ég tükrözé magát

Decebal felkölt. „Ah, Gethisa!“ kiált fel. — A’szép 
hölgy, egy rövid pillanatra, oda nyujtá kezét, mellyeu 
a’ tél’ hava a’ tavasz’ rózsáival vivott

„Decebal! mond Gethisa: miért nem leheték ma kö
zeledben , te hibáztál !“

„Én? kérdé ez: ah, de szólj! a’ vád is édesen hang
szik ajkaidról.“

„Föltételeid nem valának elfogadhatók, te azokkal 
a’ rómaiakat megsértetted!“

,,’S ha igen, ha tettem azt — felel Decebal — te
hettem-e kevesebbet? minden nemzet térdet fejet hajt 
a’ római gőgnek; legyen legalább egy, melly nékie da
czol ’s törvényeket szab.“

„Becsülöm e’ szép hevet benned! felel Gethisa: de 
néked időre van szükséged, seregeid megritkultak, és 
győzedelmeid megszegényítettek.“

,,A’ mi megtörtént, lelkem’ bálványa! azon segíteni 
késő már; de hidd, nem is bántam azt meg; érzem az 
erőt magamban, ’s a’ gyáva Domitian’ készületeit csak 
nevetem.“

„Az okos hadvezér, mond Gethisa komolyan; jó ki
rályom ! a’ csekély ellenséget sem veti meg; a’ római 
légióknak szárnyaik vágynak , mikor nem is várod 
őket csillámlani fognak sassaik: azért ne késsél Dece
bal, kösd oldalodra fegyveredet ’s vívj magos lelkű 
férfin, mint hozzád illik.“
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„Oh, Gethisa! kiált föl Decebal: előtted tárva áll a’ 
jövendő, szólj! nem lesz-e veszélyes ezen új viadal ? 
’s győzni fogunk-e?“

„A’ jövendő’ titkait, bölcsen elfodte a’ komoly vég
zés a’ halandó előtt, felel Gethisa; ne kívánd annak 
sötét leplét fölemelni, a’ jövő órának sorsát sem jó min
dig tudni az embernek; ah! szólj magad, minő érdeme 
maradna akkor! cselekedj’, vivj, mint az erőshöz illik, 
légy jó és nemes, szerencsében mint bajban, ne térj-el 
a’ rény’ útjáról soha! ’s megfeleltél kötelességednek.“

Decebal gondolkozni látszatott. „Egy nemzetnek 
sorsa és dicsősége szólított fel, Gethisa! nem vétkes 
rizsgaság! — de nem kisértelek tovább; legyen a’ jó 
a’ mit teszek, ön érdemem, nem egy előre látott jöven
dőnek kiszámítása; én nyugodt vagyok, a’ mennyire 
szabad, hogy az legyek. — De szólj! éltem’ angyala 
Géthisa! ha mindent megteszek, mindent mit ember 
tehet: közelebb viszen-e ez engem valaha hozzád? — 
fog-e a’ távol szűnni, melly köztem és Gethisám közt 
hézagzik ? Oh ha tiszta mennyei kebledben, földi 
képzete aladulhatna azon égető lángnak, melly az 
enyimet emészti! — Szólj,léssz-e hölgy valaha? hölgy 
földi értelemben, szerető lángoló nő? vagy az ég’ üd
vének forrása előtt, mindig szomjan marad-e e’ szív, 
melly inkább a’ tied mint cnyím?

( Folytatása következik.)

T Ö R E D É K
K G Y  F R A N C Z I A  U T A Z Ó ’ L E V E L É B Ő L .

(A’ HUMORISTÁBÓL.)

Dunán, October' 7Kén 1836.

Már tizenkét napja, hogy a’ Dunán úszom, ’s még 
vagy öt avagy hat vau hátra annak torkolatáig, ’s né- 
mellv vizsgálatokat közölhetek kegyeddel ez új kon
stantinápolyi útnak hasznai és kárai felől észrevéte
leimmel együtt.

Mosolyogva beszelték nekem Bécsben, hogy mióta 
az angolok a’ Dunát újra feltalálták, sáskákkint ván
dorolnak ezen úton, feltalálását éldelők, ’s hogy e’ 
pillanatban a’ Duna Londonban divattá lön. Én nem tu
dom, tovább tartand-e ezen divat mint más; de bizo- 
uyos az, hogy tíz tizenkét angolt találtam az ó-orsovai

veszteglohazban, kik a' divatnak hódalandók ez utat 
valasztak Kons tantinap olyba. De bizonyossá tehetem 
kegyedet, hogy ők ezt nem ismételendik.

Becsből indulva nem lehet magában Bécsben hajóra 
ülni, hanem a práter’ végen, hogy minden kanyaro
dást , miket a’ folyam itt csinál, elkerüljünk. Ha az 
ember kedvtöltésbül utazik, épen nem találom rosznak, 
a’ prátemek hosszában még egyszer elhajózni, hogy 
Bécsnek legszebb részétől még egyszer búcsút ve
gyünk. Gondoljon kegyed egy utat magának, melly á  
Bois de Boulogne-hau kezdődik, de Bois de Boulog
ne! , mint a’ prátert, a’ pompás Duna folyja körűi szász 
éves fák árnyalják, mellyek közül némellyik, mintegy 
bútól és koriul gőrnyedten, a’ tiszta Dunahullámokba lát
szanak zuhanni, ’s minden élénkségben van a’ sok ezer 
szarvas és őz’ vidám szökdécselési által, mellyek itt 
teljes szabadságban élnek. Ezek különös., itt ott szá
mukra épített kalibákban tartatnak, nem félők, ’s a’ leg
szelídebb bizodalmasságot mutatják. Nyájankint látni 
őket a’ sétahelyeken összegyűlve, sem kocsit sem lo
vagot nem futva, vagy legfelebb kikerülve őket, hogy 
tőlök tíz lépésnyire ismét megálljának. E’ szép folyam 
teljes pártáival ez erdő’ közepette ömölvén szét, e’ sze
líd állatok,'mellyekkel itt mindenütt találkoznak sze
meink, e’ pompás equigage-ok, e’ lovagok, ezen a’ 
legtarkább tömeggel tölt csapszékek, mind ez a’ leg
vonzóbb különös contrastot alkotja. Úgy látszik, mint
ha Amerikának egy ősi erdeje valamelly európai fővá
ros mellé volna bűvölve.

Ha ellenben valaki foglalatosságokban utazik, kétel
kedem, nem elébe tenne-e miudenik, a’ Duna’ hulláim
ban magát tükröző práternek egy közelebbi helyet a’ 
hajóba szálhatásra. Becstől Pozsonyig épen semmi ne
vezetest nem mutatnak a’ partok.

A’ pozsonyi várból, mellyct egy égés routa szét, 
egy roppant, határtalan síkságot lát az ember szemei 
előtt elterülni, mellvet ligetek ’s a’ Duna^ ezer ezüst- 
csillámu kanyarodási metszenek. Ez a’ tülajdonképi 
Magyarország, ez a’ terjedelmes dúsföldü síkság, mely- 
lyet Árpád és társai a’ kileuczedik században lovaik' 
számára elfoglalni jöttek. Midőn e’ végtelen fűten
gert tekintem, akaratlanul eszembe jutának a’ mondák, 
mellyeket a’ régi magyar krónikák országuk elfoglalá
sáról hátra hagytak. Miként a’ bibliában az Ígért föld
re , úgy itt is egy követ küldetek az ország’ megvizs-
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gátasára, ’s ez a' Danáig jött; Itt ő tetszését leié, ’s 
azonnal a’ föld’ akkori urához ment, ki őt barátságo
san fogadta, ’s azt hivé, hogy munkás földmivelők' föl
vételét kívánja, kik puszta földeit szántaudják. Kásid 
(a’ követ neve} így  edényt tölte-meg dunavízzel, ’s 
egy zsákot fűvel és földdel ’s feleihez visszatért, kik
nek elbeszéld, mit látott és hallott, ’s végre átnyújtot
ta nekik a’ vizet, füvet és földet, a’ hozottakat. — Ok 
megízlelék ezt, a’ víz jónak látszott elüttök, a’ föld 
dereknek ’s a’ fű felségesnek lovaik’ számára, ’s három 
dörgő hurráth ordítának a’ levegőbe a’ vízért, földért 
és fűért. Most a’ föld’ urának (ez Zicentibold, Morva
ország ura, volt) egy arany zablás és nyerges paripát 
küldenek, azon kéréssel: hogy nekik vizet, földet és 
fiivet adjon ez országból. „Vigyetek, a’ mennyi kell 
belőle, viszouzá emez nevetve, ’s Árpád e’ feleletre 
belépett harczosaival az országba, ’s a’ harmadik kö
vetséget küldé Zwentiboldhoz: „Árpád és emberei fel- 
szólitnak téged, elhagynod ez országot, mert ők meg- 
vevék azt, a’ földet a’ lóval, a’ füvet a’ zablával és a’ 
vizet a’ nyereggel.“ — „Jól van, felelt Zwentibold, 
ce én a’ lovat agyon vágom ezen erdőbül vágott bo
tokkal , a’ zablát e’ mezők’ magas fűszálai közé ve
tem , a’ nyerget a’ Duna’ habjaiba temetem, ’s ekkor, 
semmit sem bírva tőletek, ismét ur vagyok?“ —„Nem, 
viszonzá a’ követ, ha a’ lovat megölöd, a’ te kutyáid, 
eendik-meg; az elvetett zatolát a’ te kaszásaid hozzák 
el neked ismét, a’ nyerget a’ Dunából a’ te halászaid 
találják-fel újra \ a’ ló , zabola és nyereg tehát mindig 
tieid lesznek, — de a’ víz, fű és föld miénk.“

E’ finom, diplomatiai egyezkedésre egy véres hábo
rú következett , melly Magyarországot a’ magyarok
nak ajándékozta minden határtalan pusztáival ős szám
talan folyamaival együtt ; mert Magyarország egy- 
szer'smind Europa’ legnagyobb és legfolyamdúsubb 
tartománya.

Különösen Pozsony és Pest mellett álmélkodunk 
Magyarországnak ezen egyenes föld tekintetén. — A’ 
folyam csupa zöld pázsitokon halad itten, mellyekeu 
egyetlen egy falat sem láthatni. Semmr sem hasonlít 
kevesebbé a’ mi ü'aucziaországi folyamainkhoz vagy a< 
Rajnához., mellynek pártái telvék várakkal, és élén
kek az ezer szorgalmas faluk miatt, ’s mindenütt a< 
műveltség’ nyomait viselik. Itt mind ebből semmi sincs, 
itt nem láthatni embert. Egyedül a’ hajó élénkíti e’ fo

lyamok’ holt tömegét; melly a’ szigetek és zátonyok 
mellett zaj nélkül magányosan és elhagyatottan halad
éi, mint az amerikai folyamok, mellyek épen olly na
gyok és csöndesek különben , 's csupán a’ felettük si- 
kamló gőzhajók által háborítatnak magáuosságukban. 
E’ hiánya faluknak a’ vidéken, e’ hiánya a’ régiségek
nek a’ városokban Magyarország' legkitűnőbb Charak
tere. Mérföldekig utazhatni, a’ nélkül hagy emberi Jak
ra akadnánk, egész városokat felkutathatni, a’ nélkül, 
hogy egy száz évesnél régibb házra bukkannánk. E5 
pusztaság a’ vidéken, e’ régitlenség a’ városokban, 
Magyarország’ történeteiben alapúi.

— A’ török’ rettentő becsapásainak több mint két 
század óta kitett földön nem merhettek a’ parasztok 
egyenkint elszéledni, mint békés, biztos országok
ban történhetett, hol a’ ház a’ lakosok’ gazdaságá
nak középpontjában áll. — Lakásikat nagy csopor
tokba kellett rendelniük, hogy egyesülve legyenek ké
pesek ellenszegülni. Innét az elhagyott vidék 's az itt 
ott elhányt roppant faluk, mellyek közül egy gyakran 
több lakost számlál, mint három királyi szabad város, 
(ha kicsi tudniillik, mit az utas érinteni feledett.) A’ 
városok, mellyek oily gyakran ostromoltalak ’s ismét 
visszaküzdettek , sok százszor elégtek és kiégtek, ’s 
ismét meggyujtattak, miként tarthatták volna fel ezek 
a’ régiségnek valamelly emlékét? a’ nemzetségek ma
gok sem kevesebbet szenvedtek, elenyésztek a’ hadak 
által, mellyek hírüket is eltörlék, ’s győzőikhöz — 
a’ törökökhez — csatlakoztak.

Pesttől Mohácsig ,. Mohácstól Pétert áradig, 
Pesttől Zimonyig a’ partok mindig simák, alig látha
tó időrül időre egy dombocska. Csak a’ történet jelel— 
te-ki itt az egyhangú^, kietlen tájakat. A’ törökök já
rása, győzelmeik, aztán visszavonulásuk és megbu- 
kásuk örökíteték e’ partokot. A’ lodik és 17dik szá
zadban mindig előnyomultak, a’ 17dik vége felé kezd
tek hátrálni ’s hatalmak csökkent egész a’ mi időnkig. 
Tegnap hajóztam-el Nicopolis mellett, hol Baj azé th a’ 
kereszténységnek az első rettentő csapást adá , előbb 
láttam Mohácsot, Árpád' régi vérének sírját, aztán 
Budát, hol a’ török mint otthon uralkodék, aztán Bé
cset, hol hasonlókép akartak uralkodni. De még a’ 
Dunán le felé utaztam, baleseteik' nyomait is látám.— 
Becsből elűzve , Budáról elkergetve Péterváradnál 
Eugen' franczia kardjába rohantak ’s minél inkább tá
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gul a' Duna, annál gyorsabb volt bukásuk. — Ott áll 
Belgrád, sokáig a’ mozlimok’ védfala, ina alig török 
birtoknak nevezhető. Meg alantabb egy sor vár kezdő
dik , mellyeket az oroszok csak vérengző csaták után 
léphettek által, mellyek azonban mai nap gyöngén lát
szanak egy olly országot oltalmazni, melly csak ál
dozatokkal volt képes védelmezni magát, — míg egy
kor büszkén tevék olly országnak határait, melly ha
talmas előhaladással fenyegetett. •— E’ tekintetben a’ 
dunai utazás a’ történetek’ érdekes tanuló pályája.

EGY JÁTÉKSZÍN' KÖZÖNSÉGÉNEK ALKAT
RÉSZEI. *3

Egy játékszini közönségnek elemei különfélék, — 
mellyek közül csak a’ lényegesebbeket hozzuk föl.

1.3 A’ műértő rész. Ezt azok teszik, kik vagy ma
gokat értőknek hiszik, vagy valóban azok. Ezek a’ 
tetszés’ nyilvánításában igen fanyarok, ’s elégültségü- 
ket szükség’ esetében egy bene, bravo, bravissimo stb. 
jelentik, ’s mások’ bátorítására szolgálnak.

2/) Az eyyenlékeny (gleichgültig^) rész. Ezt azok 
teszik, kik a’ színházat csak mulatságért látogatják, ’s 
mentek a’ pártszellem’ mindenféle nemétől: a’ berniek 
föl éledt érzetek’ sugallatát követik, tetszésük nyilvá
nításai természetesek, ’s nemtetszésük’ tolmácsa az — 
unalom.

3.3 A’ fanaticus rész. — A' fanaticusok barátjai a’ 
föllépendőknck, védurai a’ játékszínnek; akarják, hogy 
minden jól menjen, az eléadásoknak kárt tesznek, ’s 
a’ kedvezőleg idegzetteknek vagy műértőknek terhűk
re vannak. **3

4.3 A’ szenvedélyes rész. Ezek megbízott barátai 
a’ színészeknek, ’s a’ színésznek’ imádóji. — Némelly 
része körülbelől a’ fanaticusokhoz számítható, másik 
része, bár gazdálkodóid) dicséretében, annak regényes 
’e néha sentimental szinezetet ad. A’képmutatók’mód
jaként gyönyörködik, ’s egymás közt mézédes, uiysti- 
cus szavakat váltogat.

5.) A’ papagájnemű rész. Ezt azon individuumok 
teszik, kik évenként rendszeresen kétszer vagy há
romszor jelennek meg a’ játékszínben; kik semmit, 
vagy legfeljebb igen keveset értenek, ’s tetszésük vagy 
nemtetszésükben a’ nagyobb részt követik. Ide tartoz
nak azok , kik karácsonkor szabályosan új ruhát ölte
nek , ’s a’ hét’ hat napjában egészen más emberek, 
mint vasárnap. — Ide tartoznak azok̂  is , kik egy mu

*) b’ appatista (szenvedélyeién) velenczei hírlapból.
**) De ide nem számíthatók azon személyek, kik inger

lékeny idegzetük., vagy hevesen forgó vérük miatt, 
09 ;i tálatok a t kissé lármásan jelentgetik. Azok t. i. kik 
»em úgy ülnek miniig mint egy kőből metszett nagy- 
atyus.

zsikai compositiot fenségesnek, egy énekesnét sublim- 
nek tartanak, a’ szerint, mint rólok a' közvélemény 
nyilatkozék. Egy ur, ki — iból Majlaudba csupán és 
egyedül azért jött, hogy Malibrant hallhassa, a Sca- 
laba megy. A’ függöny felgördül, ’s egy ifjú, karcsú, 
szép éuekesné kilép. Alig nyila meg száját,, ’s a’ di- 
letaut magán kívül ragadtatik, sir gyönyörében, ’s az 
érzékenyülés elsáppasztja. A’ darab’ végével, mcllv 
alatt mindig, de leginkább midőn a' karcsú énekelt, 
szabad utat nyita érzelmeinek, szomszédjához fordul, 
ki az egész estét áthortyógá, 's emphaticus hangon fel
kiált: ,,most, miután a’ század’ csudáját baliám, elé- 
gülíen térek — ibe vissza!“ — Szomszédja bámulás’ 
’s kaczaj’ egy bizonyos tekintetével kérdi: hiszi-e va
lóban hogy az este Malibrant hallá? — „Hahallám-e? 
kiált az magán kívül; oh, én nem lioríyogtam, mint ti! 
De az is igaz, nem mindennek adaték, érzeni a’ genie’ 
hatását!“ — De, édesem, mond a’ másik, azaz éne- 
kesné, ki ma énekelt, — Manzochi!“*3 — Ez a' di- 
lettant, typusa a’ közönség’ ezen nemének.

6.3 A’ kielégilhetlen rész. Az ezt tevők, valódi mi
rigyei a’ játékszínnek. Minden tekintet nélkül, mindent 
megvetnek, **3 igaztalanok a’ játékszínek’ hérlőji, az 
énekesek, ’s színészek iránt; korholják a’ diszitvénye- 
ket, ruhákat, magát az órát ***3 is, ha roszul mutat, 
vagy ha nem egészen Ízlésük szerinti. A’ megfizetett 
billet vagy bérlet, úgy hiszik , őket bírókká tévé, kik
től semmi appellatio; — ’s ítéleteik a’ szegény elítél
teknek csak kárára vannak. Ha egy színészt vagy egy 
énekest először hallanak, ha hires volna is , mindig 
hire alattinak lelik ; de ha másodszor, vagy harmad
szor hallgatják, elveszté hangját, világos, hogy rövid 
idő alatt nem az lesz, a’ ki volt ’s a’ szegény ember, 
bár mit tegyen, soha ezeknek kegyét meg nem nyeren- 
di. ’De ha végre, szerencsére, a’ darab tetszik, ’s a 
közönség’ minden egyéb részei tetszésre olvadnak 
össze: a’ tetszést nyilvánítók’ tudatlanságát a’ gúny’ 
egy bizonyos mosolyával, ’s szánakozó pillanatokkal 
látszatnak siratni.

E’ fő részekhez még alosztályokat, és első és másod 
rangú alosztályokat lehetne ragasztani, kik közé ma
gunkat is számitnunk kellene: de az olvasó megeléglc 
azt, ’s megment bennünket e’ fáradságtól. — Ez vol
na tehát most a’ jutalomkérdés: számláltassék-meg ha
rag és párt nélkül közönségünk, milly mértékben ta
lálkoznak benne e' 6 fő osztályok. A’ megfejtő’ díjjá 
az, mire, mint utósó bíróra, annyi írók apelláltak, — 
uak és — ni fognak.

S zer hxyi G yula

*) Kisé igaztalan sarcnsmusocska.
**) — ha hazai. Körülbelül ide lehetne a’ mi közönsé

günk u/ i 2 részét szániitni.
Olaszország’ nágv színháza.ban a proscenium archi- 
travjában órák vannak.
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HONI HIR.
Dtbrectenböl.

N y i l v á n o s  k ö s z ö n e t é t  mond a’ debreczeni Casino- 
egyesület a’ hon’ mindazon lelkes asszonyainak ’s leányainak, 
kik nemes kir. Debreczen városa utczáinak éjjeli kivilágosi- 
t ŝa’ — mint köz óhajtásnak teljesitese iránt tett egye- 
sületi vállalatnak sikerülesét rokon kebellel fogván, azt ék- 
miiveik által, mellyek e’ czélra sorsjátékkal részint már ki
játszattak, részint folyó évi april’ 19kén koronás Fejedel
münk dicső születése ünnepén , jobbágyi tisztelkedést haza
fiúi jóltevöséggel egybekötőleg, ugyancsak e’ kivilágositási 
intézet’ gyarapodására a’ casinó teremében tartandó táncz- 
mulatságban lesznek kijátszatandók — elősegélleni kegyesek 
voltak, kölönösen hálás tiszteletet nyilvánít ez egyesület mél- 
tóságos született gróf C s á k y Mári a ,  mélt. L á n y i  Imre  
ur hitvese ő nagyságának azon buzgó részvétéért méllyel 
több megye leílkes Asszonyait ’s Leányait e’ czélnak elösegé- 
lésére fölszólítani kegyeskedett. Debreczenben martiba 5én, 
1837én tartatott egyesületi köz gyűlésből.

PESTI HÍREK.
Carl  H e n r i e t t e .  A’ művészet’ sok barátai osztják örö

münket, midőn közönségünknek bizonyossággal elmondhat
juk, hogy Carl Henriettét, spanyol kir. kamarai énekesnőt, 
’s a’ madridi dalszínház’ első énekesnőjét rövid időn Pesten 
hallhatandjuk. Föltartjuk magunknak, a’ maga helyén néze
teinket a’ lelkes dallány’ magas művészete felett bővebben, 
terjedelmesben kifejthetni előzőleg szabad legy en egy com- 
petens lap’ (Leipziger alig. musikalische Zeitung) dresdai 
levelezőjének ítéletét közleni e’ lapok’ olvasóival.

E’ müvészné’ fóltünése olly rendkívüli, meglepő, hogy, 
joggal mondhatjuk e l: Ca r l  e g y  t ü n e m é n y  (Ereigniss). 
E’ szavakat ugyan, egy lelkes férfin Sonntagról mondá el 
de nem helyesen. Sonntag’ feltűnése nem actív vala, de 
passiv, azaz, ő nem teremte évszakot a’ művészetben, mert 
maga a’ művésznő az újolasz énekiskolának szüleménye va
la , ’s bár szokatlan tünemény i s , de még is mindig csak 
tünemény'. De Carl’ iskolája korunkban olly egészen ismeret
len, olly nagy, tökélyes; ez énekesnő’ miiadásai annyira 
túl vannak az új mivészet’ minden körein, hogy egy7 új sza
kot, epochát teremtenek az ének’ világában. ’S ezért hiszem, 
hogy igazsággal mondhatom el, Carl egy7 tünemény! E’ nagy 
művésznő’ iskolája az, melly7 az ének’ titánait és koryph- 
jait, Pistocehit, Beruacchit, Farinellit stb. miveié, tehát 
nem új , mert jelenkorunkban is élnek még nehány7 kevés 
növendékei, p. o. a’ lúres énekmester, ’s kamarai énekes, 
Miksch, Dresdában, ’s ennek tanítványa, Schröder - Devri- 
ent asz.; de hogy Európában jelenbe valaki a’ fönséges mód
szert , melly7 a’ bolognai Bernacchi neve alatt ismeretes, azon 
mértékben tévé tulajdonává, mint Carl; azt, nyíltan meg- 
valjuk, nem sejtettük volna. Képzeljünk hangot, melly mely
ségre az által erőben és telybeu egyenlő, ’s magasságban a’ 
fen sopran’ utósó tónait könnyen veszi; hangot, melly e’ 
roppant terjedelemben a’ természet’ legparány ibb hiány át sem 
árulja e l , úgy, hogy minden tón olly erős és szép mint 
minden másik, képzeljük továbbá a’ legnagyobbszeni iskolát, 
melly e’ hangokat a’ leglágyabb pianától a’ legerősb fortéig 
fölárasztbutja, ’s a’ smorzaudó, lágy lehelleteben zendüllet-

S z e r k e s z t i

heti e l , ’s azon classical színezetet (coloratura gránittá e’ 
perfetta), melly a’ legmagasabb nehézséget charisi kecsesei 
győzi le , tökélyes portamento di voce-val egy esülve , ’s e’ 
magas tulajdonokhoz tegyük még a’ legnemesb Ízlést, ’s 
eláradó gazdagságú képzelnie!, -— ’s e’ kép, — Carl képe.

E’ valóban nagy énekesnő három concertet ada egymásu
tán , föladásig telt háznál, és — elbájolt, az kevés volna 
— elragadott, megrendített. Bár hires udvari karunk követé 
orchesterűl, ’s legelsőbb tagjai hallaták magokat, — min
den fáradozat semmivé törpűle el az ének’ e’ nagy leánya 
mellett. Ha Carl elkezde énekelni, úgy tetszők, mintha a’ 
hangoknak egy királynéja emelkednék föl egész fenségében 
’s magasságában, ki előtt az elsők, legnemesbek hódolókig 
meghajtónak.

Carl kisasz. sokat énekle ’s messze vezetne, ha rcszlé- 
tekbe bocsátkozni akarnánk. Csudálatra méltó volt minden
hol , de dona Anna’ áriájában (Don Jüanból) énekének nap
ja valóban kábitó[fényben tűnők föl. A’ kifejezésnek ez emész
tő hevét, e’ hatalmas az egész kart messze túlzengő hango
kat , a’ varázsbájt a’ végetlennehéz passageokban , Catalan u 
kívül még soha sem fejté ki énekesné, sőt ez utósó tulaj
donságban is , egy tisztelt énekmester’ bizony ítmánya szerint 
még őt is meghaladja Carl. E’ dal’ előadása egy nagy tett 
volt hangokban! —

Mi a’ mondottat, mit csak igazság’ szoros szeretete lehel
le, elégségesnek tartjuk, a’ mivészet’ minden barátait egy 
lány’ rendkívüli talentumára figyelmeztetni, ki, honának leg
főbb dísze, hazánk’ nyelvének dalával is első bájolá el a’ 
külföld’ nemzeteit. — Pest, mart. 30d. 1837.

Kazinczy Gábor.
2.) L e w y  Cons t ant i n  Becsből két hangversenyt adott, 

az elsőt hétfőn martius’ 27én a’ városi tánezte íremben, a’ má
sodikat csütörtökön martius’ 30án színházban. Ez utóbbi ket 
szakaszra vala osztva. Az első osztályt ,TelF ouvertúrája, es 
második felvonása (egész a’ hármasdalig bezárólag) tévé. A’ 
másodikban ezek adattak elő: 1.) Ouvertura. — 2.) Yerseny- 
gó kettösmű svajezi dal felett billentyűs kürtié és zongorára 
Payertól; játszák a’ versenyadó és öregbik fia Károly. 3.) Nagy 
dal karkisérettel a’ .Tengeri rablódból; éneklék Kaler cs az 
összes férfikar. 4.) Ábránd a’ lábitó-hárfara, kedvencz daljá
tékokból vett motivákra; előadá a’ tíz éves Lewy Melanie. 5) 
Thema és változatok a’ ,Mátkádból játszá a’ még nem nyolca 
éves Lewy Richard. 6.) Öntudat-ének Laciméitól, fennhangra 
kürtös zongora kísérettel; előadák Kreipl, a’ verseny adó, ’s 
fia Károly. 7.) Mulatóelegy két kürtve, hárfára ’s zongorára 
a’: „Szerelempohár,“ és „Őrült“ daljátékokból, — előadák 
a’ verseny adó ’s három gy ermeke. — Lewy7 a’ maga nemé
ben nagy7 művész, ki hangszerével azon megható érdeket tudja 
támasztani, melly et a’ kürt csak középtehetségü kézben is 
gerjeszteni nem képes; főleg a’ halk hangot ’s az énekhelye
ket igézőleg tudja kiemehd. Méltány lása közös volt. De kü- 
különös zajjal tapsoltaték meg kis fia Richard, ki olly kicsin 
létére, hogy azt vélnők, el sem bírja a’ nagy kürtöt, olly 
erős és tartós hanggal lepett meg, hogy a’ bámulás egy han
gú volt. A’ kis leány a’ hárfán nagy ügyességet fejte ki. A’ 
zongorajátszó fia nem ugyan valami igen rendkívüli, mennyire 
jelen játékából ítélhetni, de minden esetre tehetsége szép fok
ra fejlett ki. A’ segédtagok jól vivők szerepeiket. A’ ver
senyadók mindenkor háromszor, a’ kis fiú pedig szinte négy
szer tapsoltattak nteg. N.

M u n k á c s y .

NYOMATIK LANDKKKR’ RKTLIVHL.
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DEGEBAL,
TÖRTÉNETI ELBESZÉLÉS

A’

ME S É S  H A J D A N ’ S Z E L L E M É B E N .

( F o l y t a t á i  2.)

IV.

Gethisa sóhajtott, de arcza olly mennyei kifejezését 
nyerő a1 jóságnak, annyi méltóság’ ’s tisztaság’ szel
leme volt azon elöntve, hogy Decebal a’ távolt melly 
köziek létezett soha sem érezte inkább, ’s még is soha 
t̂ em volt hajlandóbb azt nékie olly szívből, lélekből 
megbocsátani, mint ezen pillanatban.

„Mit kívánsz tőlem, lelkem' embere! mond Gethisa 
másolhatlan szelídséggel: egy ittas pillanatnak, egy 
földi önfeledségnek, áldozzam-e fel lelki nyugalmamat 
’s elveimet? — Nem vagyok-e a’ tied? a’ tied inkább, 
mint földi értelemben nő valaha az lehetne; lelkeink 
ölelkeznek, gondolataink olvadnak egybe, érzéseink 
találkoznak; a’ földi lét, oh hidd ezt nékem! egy pil
lanatnál kevesb az örökléthez mérve: ’s ott a’ mér- 
hetlen magasban, örök üdv, örök szerelem, örök bol
dogság várnak reánk.“

„Mit ér a’ gyenge halandónak, ezen egyoldalú él
vezet, ’s nem tudott, távol boldogságnak reménye? ki
ált fel Decebal, tekintetét elmerítve a’ szép hölgynek 
tündérvonásaiba: te6t ’s lélekből áll az ember! ’s ha 
tagjaim olly gyöngéd anyagból volnának, mint a’ tieid, 
ha földi hüvelyét leöltve lelkem, mint mondád a’ tied
del ölelkeznék! akkor igazad volna Gethisám! de a’ 
te égi szemed’ szívig ható tekintete igen is földi ger- 
jeket ébreszt keblemben ; mellyeket szeretnék kar
jaid’ havában eloltani, vagy ajkaid’ lángjában hamu
vá égetin. . . .“

1837.

„Hányszor mondám már neked, felel Gethisa ko
moly-bánatos an, hogy tagjaim szint olly földi anyagból 
készültek mint a’ tieid! lehet hogy szívem tisztább, ’s 
fogalmam a’ helyesről fellengőbb mint másoknál; ’s ez 
az egyedül, mi engem veled tündérnek, ’s égiuek lát
tat: ’s el akarnál-e veszteni, Decebal? egy óráért, 
mellyben talán az élvezet’ tengerében úsznál, de csak 
egy óráig! hiheted-e, hogy csillag-koszorúm’ elvesz
tését túlélhetném? te nem ösmérsz hát! — ah, hagyd 
kivívnom ezen győzedelmet magam felett; mert az én 
ereimben is forr az ifin szenvedély! hagyd kivívnom 
hogy ezzel vásároljam meg, az öröklét’ fogyliatlan 
gyönyörét, egy jobb életben.“

„Ah! mi bűn lehet az ha nőmmé lészesz?“
„Nem bűn, az egekre! magában, de bűn reám néz

ve, ki talán jókor ’s meglepetve atyámnak felszólítá
sától, egy esküt tevék, mellyet megszegnem nem sza
bad; midőn tudományának titkaiba avatott, kívánta ő 
ezt tőlem: nehogy azoknak fönnsége, az élet’ közna * 
piságában elmerüljön I“

„Egy pillanat a’ te kebleden Gethisa! egy csók-özön 
ajkaidról, felér az örökléttel! sóhajt föl Decebal ma-' 
gasztalt arczczal: ’s ha rólam volna szó egyedül, ne 
kétkedj’, én már választottam volna. De a’ te nyugal
madról van szó, ’s ha az egy agy-rémen alapulna is, 
tisztelni fogom! én nem háborítják.“

Gethisa örömtől lángolt. „Oh Decebal! mond angya
li szózattal: minő képzeten túli az öröm, a’ megnyug
tatás, mellyet ezen nyilatkozásod szállít keblembe .'De
cebal , lelkem’ választottja, szívem’ lényképe! maradj 
azon az úton, mellyen eddig haladtál! De hogy szíved 
erőt kapjon, hogy legalább kevés pillanatukig, erezd 
’s lásd, mit vesztettél volna, ha érzékeink kivívják vala 
a’ győzödelmet lelkeink fölött; ’s én valaha feledni 
tudnám éltem’ magasb czéljait: — — kis időre felma
gasztallak ; a’ miudenség’ titkos szentek’ szentébe ve-

(88)
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zetlek ; a’ burok lesuhan szemeidről, ’s te látni fogod, 
a’ mit szem nem látott; ’s hallani, mit fül nem hallott. 
De látásaid’ végezetével, azoknak emlékezetük is ösz- 
szeolvad; csak egy mondhatlan vágy, édes és szív
szorító egyszer’smiud, marad kebledben; egy vágy, 
azon boldog vidékek felé, hol minden földi megszűnik.“

Harsány nyerítés hallatszék ezen pillanatban, ’s egy 
hónál fehérebb mén szágulda topogva, a’ sürü feny- 
vek közül elé; a’ ló kisé lievűlve a’ gyors mozgástól, 
szinte rózsaszínné vá lt; gomolygó ködkini olvadott 
pehelylágy sörénye nyúlánk nyakához; kis egyenes 
száraz fejéből, két jó és okos szem világolt ’s farka, 
porló vizomláskint, ivet képezve, mutata nemes fajára

Gethisa könnyen lebegett föl a’ gyönyörű ménre, 
mellyen sem nyereg sem kantár nem volt: Decebal is 
a’ halihán ült már, e’ kedvenezén, Gesthisa’ ajándé
kán. — Mentek! a’ lovak a’ magas bérczekre kapasz
kodtak, alig érintve azoknak szírijeit;, néha a’ tölgyek’ 
’s fenyveknek lombjain látszattak lebegni, mint a’ ván
dor fecske a’ viz’ síkja fölött hasít el, néha illetve csak 
azt lábacskáival.

Ok repültek! gondolat’ szárnyain; ’s nem sokára a’ 
Retyezát csonka tetejére értek. Roppant kilátás, nagy
szerű ’s mérhetlen nyílt meg előttük: elágazó hegyek
nek izgágás Iáncza bontakozott szemeik előtt; alatt a’ 
népes völgyek terültek, ragyogó folyóktól átkígyózva 
látták Sarmys Egethusát, ’s több helységeket, néhol 
hosszú csapatok szállongottak, vagy a' nép tért visz- 
sza mezei munkából, vagy bömbölő gulyák után lép
delve ; ’s az egész festői látványt ezer változásai
val, az égnek azúr harangja borítá csillagoktól átszik
rázva. —

Éles szél csikorgóit; — Decebal’ idegei meredezni 
kezűének; végre leszállótok lovaikról ’s Gethisa egy 
kis arany kürtbe fújt.

Egyszerre a’béreznek havaolvadozni kezdett,lany
ha szellő, ambrával terhelten lebegte Decebal’ arczát 
körül; mohos szirtfokon vön a’ két vándor ülést; — 
körültök csendes moraj zúgott, egy gördülés’, csengés’ 
és súrlódás’ neme, melly mindig élesb, mindig gyor
sabb ’s zajosabb lön; végre a’ szelek’ szárnyai szély- 
lyelterültek, ’s félelmes dühöngő viharrá növekedve 
romboltak irtózatosan. Zuhogott, mint a’ mélyéből fel
vert tenger, vagy gyökereiktől foszló százados töl
gyek: borzasztó ropogás hallatszék, mintha minden

összemorzsolódnék: csörgött, dübörgőit a’ rengeteg, ’s 
az ég fekete lön mint a1 pokol.

Decebal nem tudta mi a' félelem, de meg volt lepet- 
vc; közelebb vonóit Gethisákóz, ki nyugton ’s egy 
nagy felsőségi tekintettel nézett maga körűi.

„Nyugtasd ide fejedet váltamra, mond Gethisa, — 
így !“ — ’s harmat kezei, Decebal’ homlokán vonótok 
el, különös görbülésekkel és hajlongásokkal, mintha 
bűvös betűk’ vonalait ömlesztetté fölébe; néha össze
tett újjvégeivel fecskendé arczát, vagy tenyerét szí
vöblére tévé: úgy tetszett Decebáluak, mintha Cethi- 
sának ujjaiból ismeretlen fény áradoznék ki, ’s mintha 
azok égi nectártól nedvesűltek volnának. Szelíd, soha 
nem érzett édű álom nehezkedett szeme’ héjjaira; egy új 
érzés villana keresztül minden idegein, mintha lelke 
kiköltöznék porlakából, ’s a’ nagy miudeuség’ titka 
fejledeznék bámuló szemei előtt.

v .

A’ múlt ’s a’ jövendő megszűnt. Nem vala idő, nem 
hézagaik az óráknak, és pillanatoknak, minden egy 
roppant képpé alakult, ’s az idők’ hosszú folyama egy 
pillanattá ömlött össze, melly öröktül örökre tart.

Látta a’ munkáló erőt, a’ felségest, mindenütt jelen 
’s mindent betöltve, a’ chaost, mellyben az elemek ősz- 
szezúzva, mérhetlen zavarban vivtanak együtt; mi
ként oszlónak, ’s szűrődének egymáson által és ke
resztül.

Egy szózat hangzott, isméretlen nyelven, melly a’ 
lélekkel született, ’s mellyet minden teremtmény ért, 
’s lön világ! látta a’ sötétet bontakozni, ’s a’ fényt da
gadó hullámokban áltömleni mindenhová. — A' nagy. 
örök tömegből, napok ’s csillagok váltak el, megráz
kódtató ropogással; iszonyúk nagyságokban ’s pompá
sok fényükben: ’s minden anyag, a' szózat’ hatalmától 
lekötve, indult surranó forgásban nagy útjára: vagy 
gördülve tengelye körűi, — vagy millió mérföldre 
nyúló kört képezve; örök hullásban , melly a’ feneket
len űrben végtelenné lön mint egy gyűrű.

Egy sötét, zöldes fényű égi vándor tűnt DecebáUak 
szemeibe: egy pont!..........egy semmi! a’ határtalan
ban; ’s ez a’ pontocska, a’ föld volt; tanyája millió 
gondolkozó lénynek, kikben egy sziklája lobog az 
istenségnek.

Látta, miként ragaszkodik, kapcsolódik és fogódzik
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minden egyes rész össze; örök vonzódásban ’s visz- 
szavonulásban; inikint nehezkedik égi test égi testre; 
mindig fenyegető közelítésben, ’s még is, soha sem 
ütközhetve egymásba.

Most foghatá föl lelke, hogy nincs egy gondolat, 
egy gör, egy lépés, egy fűszál; melly a’ tökélyre ’s 
örök tisztulásra törekvő természetnek tervéből, ki vol
na feledve.

A’ lélek' fenségét látta, és szolgaságát az anyag
nak, a' soha szűnő vívást, a’ lélek 's a’ test, a’ szív 
az ész, az elvek 's az érzékek közt: miként sugárzik 
mindenen egy nagy szellem keresztül, melly száza- 
donkint küzdi le az őt körűlsötétlö salakot, ’s lép min
dig szebben 's fényesebben elő.

Látta mikint nemesül, higad, fejlik és tisztul a’ lé
lek , azon idomzatban, mellyben érzékeit ’s gonosz 
szenvedélyeit le bírja küzdeni: mennyire vonul vissza 
a’ tökélytől, 's hall le századokra, az öröklét’ nagy 
pillanatában, ha a' test vívja ki a’ lélek fölött a’ fel- 
sőséget.

Látta, ’s lelke bámulásban olvadóit, hogy az ember 
önmunkássa boldog jövendőjének; hogy az , ki a’ lélek’ 
nemes élvezetében talál szép gyönyört e’ földön, biz
tosítja magának az öröklét’ tiszta boldogságát: 's ki 
testének hódol csak, 's más örömöket nem ismér, an
nak szükségképen boldogtalannak kell lennie ott, hol 
minden testi örökre megszűnik.

Megfoghatá most, minő jóltevő az örök végzés, 
midőn földi szenvedéseket áraszt a’ halandóra; ’s 
hogyPándora’ szelenczéje nem oily veszélyes ajándék 
volt. A’ földi lét’ pillanatának kisszerű szenvedései ’« 
nyüglődései, mintegy fűszerét képezik, az öröklét’ 
nagyszerű örömeinek, ’s hogy legboldogabbnak érzi 
magát szükségképen az , egy jobb életben, ki itt leg
többet szenvedett.

Látta a’ nagy lelket, látta és tudta azt; mert a 'lá 
tás tudás volt, ’s ő volt a’ nagy léleknek része 's le- 
hellete; 's mindenütt volt amaz minden fűszálban, 's 
minden athomban, egy, és örök, oszthatlan 's mérhet- 
Ien, nagy és szent!

Lelkének szárnyai terjedtek, az első emberpár tűnt 
fel, ’s annak rajló szaporodása, varasok emelkedtek, 
’s népesedtek: komoly- mogorván gördültek a’ sötét 
századok előtte, a' büszke feudum' kora, ’s a lovagok' 
hős csatáik. Látta a’ fejlődő miveltséget pillanatokra

vísszaomlani ’s fölmerülni megint; miként távozott hal
kai a’ sötét századok darvasága, bár a’ halál-csaták
nem szűntek.

Tárva lön előtte, a’ mit sok ezer év múlva lesz 
teendő az emberi a’ szikrát bámulta ő, melly szűk a- 
nyagba zárva is, annyira képes vinni a' halandót; ez- 
redek olvadtak e l, ’s az ember indulataiban, gyenge
ségeiben ugyanaz maradott, ah I — de mennyire vitte 
a’ tökélyben! fejledezett kor, Decebal látása előtt, 
mellyben azon állatra nem ismére, kit ő embernek ne- 
veze, 's elméje bámultában elfogódott.

Olly nagyszerű volt látása, hogy azt emberi érzékek 
föl nem foghatták, által nem tekinthették volna; most 
kezdé érteni Decebal létének föntebb czéljait. Minden 
testi olly kicsiny, olly émelygős lett előtte! ezen bű
vös elragadtatás’ pillanataiban, hogy lelkének, testébe 
szorult alkalmatlan helyzete, viselhetlen tehernek tet
szők nékie; vágyott azt, mint egy szűk öltönyt levet
ni íi agáról, ’s a’ lélek' szabad röptét gátló korlátokat 
szerte tiporni.

VI.
így szunnyadott ő , Gethisa’ mennyei keblén; szíve 

hallhatólag dobogott, ’s arczát szokatlan fény folyá 
körűi,— ő dicsőült volt! — Végre felrázkódott és sze
meit fölnyitá; újra bezárta azokat, mint a’ ki egy édes 
álomtól nehezen válhat el, egy fohász emelé keblét, ő 
ébren volt. Első tekintete a' kedves Gethisa' szelíd ar- 
czával találkozott; úgy tetszett nékie, mintha az egy 
ezüst fellegben lebegne előtte. „Isten hozzád! monda' 
bájos hölgy; oh Decebal légy erős; ne higyj az álszín- 
nek! sokszor csal az ; vésd látásaidnak jelentő képeit; 
a' mennyire teheted, emlékezetedbe; én távozom! né
kem is pálya van mérve, a’ nagy mindenség’ munka
terén: Isten hozzád! — de nem örökre távozom, lát
ni foglak, talán nem sokára, 's aztán örökre! légy 
férfiú!“

Ő eltűnt, legalább Decebal, ki még egészen nem tért 
kábultságából magához, ezt hitte; utána bámult, mint
egy rendbe akarván szedni gondolatjait: látásai, mint 
homályos kép, maradtak meg csak emlékezetében; el
méje össze akará vonni azt, de roppantságát, testbe 
szőrűit elme, nem birhatá meg többé; egy síknak tet
szők az, mellyuek határai, mindig tovább szaladnak: 
egy súlynak, melly félelmes nagyságra nevekedik, 's

*
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mellynek nyomása alól , a’ határozott emberi elme, csak 
az által menekszik, hogy nem mer reá gondolni. — 
De megmaradt még is valami: egy különös édes kín, 
egy mondhatlan vágyódás; ’s emlékezetében bágyad
tan világlott, vázlata azon mennyei nyugalomnak, hol 
minden óhajtás megszűnt, ’s melly őt látásaiban kisér
te: a’ múlt hátra vonult, ’s a’ jövendő újra elnyargalt 
előle, ’s minden egy széllyel’s össze folyó színzavar
rá vált, mellyben semmi tárgyat nem tuda megkü
lönböztetni.

Azonban, az idő haladott, ’s esetekkel terhesméhé- 
ben, új változások fogantattak: a’ kevély Julián ké
szült a’ szennyet dák vérbe lemosni, melly* a’ római 
nevet szeplősíté; sietve vonult közelebb ’s mindig kö
zelebb seregeivel.

Decebal kifogyhatlan szorgalommal gyüjté fegyve
reseit össze; frigyeseket szerzett, ’s várait erősítteté: 
minden készen állott már, elfogadni, sőt megelőzni a- 
zon légiókat, kik nem egyszer reszkettek Decebal 
előtt már.

Gethisa visszajöttének idejét nem határozta meg: va
lami olly rejtélyes, olly előérzeti volt utósó szavai
ban, mit Decebal egészen meg nem foghatott. „Lát
ni foglak! ezt mondá Gethisa, talán nem sokára, ’s 
aztán örökre“ ; hogy érté ő ezt, nem fog-e többé tőle 
elválni? vagy az örökre szót. az öröklétre értette?

Decebal, ha üres ideje volt, meglátogató néha a- 
zon tündér szépségű völgy-keblet, mellyben hölgyét 
olly sokszor látta, ’s éltének legmennyeib pillanatait 
élvezé.

Hadiseregeinek elindulása előtt egy nappal, újra o- 
da lovaglóit, mintegy búcsút vevő a’ kedves magány
tól. Úgy tetszett nékie, mintha a’ völgy kihalt volna. 
Nem zúgott a' havasi folyam olly pezsgőn, nem csat
togott a’ zuhatag olly harsányul; a’ szárnyasok nem 
csevegtek olly édesandalítón: egy csípős szellő hasí
tott az agg tölgyek’ és fény vek’lombjain keresztül. De
cebal leszáliott lováról, ’s a’ búsan hömpölygő zuha
tag mellett állott meg. Azt képzelő, hogy annak árjai 
megsárgultak, ’s a‘ fű, közelében ezáradoz. „Ah, ki

ált fel, Gethisa! a’ te mennyei szemed napja ezen 
völgynek; minden él, mozog, virul itt, lehelletedtől, 
's minden holtan hever, ha te távol vagy! oh, Gethi
sa! Gethisa! mikor látlak meg újra.“

’S ime! — szokatlan nesz rezgett a‘ félig száraz lom
bokon keresztül, 's pirosló fénynek varázs világa öm- 
lede széllyel körűié; könnyű lépteket halla; egy „ah!“ 
röppene föl ajkairól, Gethisa előtte állott.

VII.

Ő volt! olly szép, olly bájló kedvességű mint vala
ha , sőt arcza lángolóbb, szemei élénkebb fényűek va
lónak a' szokottnál, 's ajkai körűi egy pártos csintalan 
mosoly mutatkozott. 0 földiebben nézett ki mint más
kor. A’ dicsnek csillag-koszorúja elhunyt homlokán, de 
gyermeki vidámság ’s hölgyi kecs pótiák ki azt.

„Te vagy Gethisa! mond Decebal; minő váratlan 
öröm ez! igen tejó vagy, szereteted’ tiszta lángjának 
köszönhetem ezen édes meglepetést.“

„Kemény próbát álltái ki Decebal! mond Gethisa, 
sokkal élénkebb hangon a’ szokottnál: szerelmed győ
zött ! szivednek legmerészebb óhajtásai teljesülnek, légy 
boldog, ’s jer karjaim közé!“

Minden egy álomnak tetszők Decebalnak; — néma 
végtelen ölelésben tartá a’ szép Gethisát dobogó keb
lén ; érzékei ittasok voltak, ’s gondolatjai elfogúltak: 
úgy bárnula maga elébe, mintha a'valóságot nem bírná 
valóságnak hiimi.

Egy kristály barlang fogadá a’ boldogokat örök hü-
vébe.........A' csillagok már sápadozni kezdettek, ’s a’
bérezek’ ormain a’ hajnal’ arany párázati játszadoztak; 
Decebal még mind a’ barlangban volt; végre kilépett 
abból a’ szép hölgynek kíséretében^ mind kettőjük ar- 
czaik lángoltak, homolkaikon édes bágyadság ült; de 
tőrt szemeikben egy mennye a’ boldogságnak lakozott. 

,Mikor látlak újra ?“ kérdé Decebal.
„ülindig; felel Gethisa: leszálltam engemből, a tied 

vagyok, ’s követlek minden lépteidben; ne félj, lelkem’ 
imádottja! én nem távozom többé tőled.“— Egy gyű
rűt vona le ujjúról, ’» oda uyujtá a’ királynak; karika 
volt ez, egyetlen rubinból metszve. „Vedd e’ gyűrűt, 
moud szerelem-ittas hangon; *s viseld; míg ez ujjadon 
lesz, senki sem avatkozhatik viszonyunkba: gránit fal 
ez ’s egy talisman, melly minden ellenséges indula-
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tot távol tilt és űz tőlünk. Őrök ifiuság, és sérthetlen- 
ségnek birtokába jut az, ki ezt viseli; azért legyen 
ujj adón mindig.

VIII.

Decebal diadalmi örömmel vezette Gethisát Sarmys 
Egetbusába, hol nem sokára neje lön. —

Azonban Julian gyorsan készült a’ hadviselésre: ö 
becsület-érzetét ébresztette föl a’ római katonának; 
minden egyes katona’ paizsára, főnökének, ’a annak 
nevét metszetteté fel: hogy így az érdemest jobban 
megismérhesse.

Apró csatákban próbálgatta erejét, naponkint veret
tettek azok, ’s Decebal eleinten mindig győzött. Sért- 
hetlensége őt vakmerővé tévé; — de különös! ő dia
dalmainak nem örülhetett úgy mint máskor; egy meg- 
foghatlan érzet szorítá keblét, egy neme a’ rnegszé- 
gyenülésnek ’s belső vádnak : úgy tetszett nékie, 
mintha sérthetlensége minden érdemet levonna meré- 
nveiről: a’ varázs karika nő-ajándék volt, ’s ezen 
képzettel Decebal nem tuda soha egészen kibékülni; 
népének boldogsága határozott, ő a’ belső szemrehá
nyásokat visszafojtotta keblébe. De azon szép és nemes 
önérzet, melly őt olly boldoggá teve egykor, nem 
dagasztó többé keblét. „Minő dicsőséget hozhat nékem, 
ig;y kiálta fel ollykor boszúsan, az én vitézségem; 
hiszen én sérthetlen vagyok! ’s ér ez valamit? ha 
népem naponkint fcgy, ’s vitézeim’ legerősebbjei hal
nak el mellettem.“

Gethisa még a’ csatákban sem távozott Decebálnak 
oldala metlől: de nem hófehér ménén ült ő; holló-fe
kete volt lova, ’s szemei annak vérvörösek ; sötét 
fegyverzetet viselt, fénytelen vasból a’ hölgy, és si- 
Fakának gombjában egy rubin villogott, mcllynek 
magva bíbor lángözönt áraszta maga körűi.

* *  *

Végre Decebal egybeszedé minden erejét, ’s Juli
ánnak egész egyesült hadával mérkőzött meg. De ro- 
bzúI ütött ki a’ csata a’ dákok részére, mert Julián 
olly elhatározó gyüzedelmet vön rajtok, hogy csak kis 
részük raenekedhetett meg; Vecinas maga, Décebál- 
nak kedves vezére, csak a’ holt testek közé'rejtve ma
gát, taríhatá meg életét, és éj’ sötétében, minden ru
háit letépvén magáról, lopózhatott vissza övéihez.

Decebal hadának maradványait szokott gyorsaság
gal szedte össze; mellyet baj ’s veszély edzettek, 
nem csökkentettek. — Sietve vonult egy közel fekvő 
erősségbe. Gyanítá, ő hogy Julian gyözedelmét hasz- 
nálandja, ’s őt haladék nélkül követendi; azért a’ vár 
körüli erdőt embermagasságig levágattatta, ’s annak 
csonkáit ruhákkal ‘s fegyverekkel rakattatá meg. A’ 
csel sikerűit; Julián a’ holt törzsököket távúiról egé
szen új és hevert seregnek nézvén, jónak vélte ezút
tal gyözedelmét nem űzni odább, ’s hátra vonúlt.

Illy ügyesen kijátszván Decebal Juliánnak újabb 
megtámadását, ön maga ajánlotta a’ békét Domitián- 
nak, de már nem olly kemény föltételek alatt, mini 
először, midőn minden egyes római polgárra főadót 
kivánt vettetni. Domitian a’ gyáva, elasszonyosodott 
’s gyönyörökbe merült zsarnok, örömmel fogadd az 
ajánlást, ’s a’ rómaiakra nézve szégyenitő ’s terhes 
béke, megköttetett.

Azt kivánta volt Domitian egyelőre, hogy Decebal 
maga jelenjék meg Rómába, hódolásának jeléül: de ó 
azt megvetéssel tagadó meg. Nagy nehezen és sok 
Ígéretek után , lehete őt arra bírni, hogy öcscse De- 
gys menjen a’ császár elébe.

Minő igaztalan, ’s az okosabbaktól magoktól ki
gúnyolt, állításokkal altatta légyen Domitian el a’ ró
mai köznépet győzedelmciröl, aligha itt szükséges 
megjegyeznem; a’ római történetekben többször van 
emlékezet az ő nevetséges diadal-menetéről, ’s a’ Da- 
cicus melléknévről, mellyet soha senki sem bitorlót!, 
érdemetlenehbül mint ő. Egy furc-Sa halotti ebédnek is 
megmaradt még emlékezete, mellyet akkor tájban 
adott, Róma’ előbbkelobbje'nek; ’s mellybén azok, a’ 
halálnak minden félelmeit kiállották. Minden fekete 
szüretekkel volt borítva, a’ falaktól elkezdve az utó
só bútorig, sőt az evő ’s ivó edények is. Fekete ifiak 
’g gyermekek udvaroltak némán a’ mogorva terem
ben , ’s minden siket hallgatásban volt a’ «sajátságos 
lakoma alatt. Domitian maga beszelett, borzasztó ese
tekről, halálcsatákról, ’s vad gyilkosokról. Ezen zsar
noki tréfa azonban Vigabban végződött, mint a’ ven
dégek hitték; niert Domitian gazdag ajándékokat kül- 
de lakjaikba.

( F ö le i  a l á n t  k b e e t í í  t i l  .)



222

A’ SÖTÉTSÉG FIAI’ OSZTÁLYOZÁSA.
ihbcvx fo  h k á s  szí:kint .

„Yet such is tlie state of the World, 
liiat no sooner rr.n enyman emerge from 
the crowd , and fix the eyes of the pu
blic uponhim than le Stands as a mark 
to the arrows of lurking Coliimny , and 
receives in the tumult of hostility, from 
distant an from nameles hands, wounds 
not always to be címed.“

A d d i s s o n.

Senki sem osztályoz oily szívesen, mint az ember, 
mond Jean Paul, és én noha megvallom, hogy meg 
nem foghatom, ki osztályozhatna más, e' logicában még is 
rettenetes igazság van. Az ember, mint gyermek, az 
iskolában mindent osztályozni tanul, ’s aztán mint fér
fi az élet, nagy iskolájában ismét mindent elassisok- 
ra oszt-fel: és e’ tekintetben minden egyes ember clas- 
sicus. — Minap tréfából a’ sötétség fiait osztályozom, 
s még pedig három osztályra, és pedig:

Kiáitozókra,
Suttogókra, és 
Válvonitókra.

Fájdalom, az az emberi természetben fekszik, hogy 
az irigyek, komorok, henyélők, ostobák, eszméletle
nek , és a’ minden tekintet nélküliek, közönséges szö
vetségbe lépnek, minden becs, minden nagyság, min
den fenség, minden érdem ellen, mellyel fel nem érnek.

Rousseau mondja: „il y a une ligue generale entre 
les sots, et les mechants contre les gens d’ esprit“ az 
ösztön’ e’ szövetségében, az okos, az ostobát toborza, a’ 
csel a’ szemtelenséget fegyverrel látja e l, és a’ hazug 
lelemény a’ hiedékenység’ kárára támaszkodik.

Az irigység mindenkit toborz, zászlója alatt szol
gálni senkit, és semmit sem lát igen is rosznak, vagy 
éktelennek; néki semmi sem durva, semmi sem idom- 
talan, semmi sem kicsin, semmi sem méltatlan, semmi 
sem alávaló.

Minden tehát, mi szerencse, szépség, és tehetség 
által a’ látkör’ egérszin mindennapiságán túlemelkedik, 
a’ sötétség e’ fiai’ szövetségének czéltárgya lön. — E ’ 
szövetségben tehát a’ fenemlitett osztályok Iegfőkép 
kitűnnek.

A’ kiáltozó rettenetes, de legkevésbé ártalmas. Ő 
néki az ellenzésre semmi egyéb tulajdona nincs, mint: 
tüdeje bagaria bűrbül, pakfong hangja, és vashomlo

ka. U a’ kávéházak’, vendégfogadók’, és nagy göm
bölyű asztalok’ embere. O nem akar okokkal győzni, 
de kiáltással legyőzni. Neki mindegy kinek ’s hol ta
lálja balgaságát. Kifejezésiben nem gyöngéd, ’s vád
latiban nem következetes; gazdag a’ szidalom’ ’s rá
galom szavaiban, ’s mindig kész azokat, mindenkor, ’s 
akár kinek ismételni. Ha szó egy gazdag kereskedő
ről van, tüstént, nyilván’s fenszóval kiáltja, hogy leg- 
közelébb megbukand; ha nagy szépségű dámáról vau 
beszéd, csudálkozik, hogy arezfestékét, kofaságát, 
hamis fogait, ’s a’ t. már rég észre nem vevék ; ha 
jeles talentom jő szóba, elcsudálkozik, ’s tudatlannak, 
ostoba főnek, ’s minden legkisebb hivatás nélküli em
bernek mondja.

E’ kiáltozó bár melly csekély is magában, bár inelly 
észre nem vett okos, és bölcs által, még némikép jó 
hatású a' ser ’s kávéházakban, és mind azokra, kik 
örömest, ’s könnyen elámithatók.

A’ suttogó már veszedelmesebb ellenség, ő mindig 
lassan, ’s fél titkon szól, elébb pár pillanatig szemeit 
elforgatja, ’s nagy tudós tekintetet vesz fel. Mindig 
úgy tesz iniutha arról, nyilván nem szívesen szólna, 
mindenkit egy titokra biz meg, vagy kis körbe suttog. 
A’ kálmárról nem kiáltja k i, hogy bukand, de csak fé
lig meddig súgja, hogy hitele joggal olly nagy tekinte
tű , bár valódi körülményei e’ hitellel nem egyenlők. 
Nem tagadható , hogy ügyei nagy terjedelműek, ha
bár azt sem tagadhatni, hogy épen e’ nagy terjed- 
ség, a.' firma hitelének árt, és néki magának történe
tileg alkalma volt meg tudni, hogy néhány merények- 
ben tetemes kárt szenvedett. — Azon dáma szépségé
ről távol van valamit mondani, habár néhány meg bí
zott baráti kiknek alkalmok vala őt reggel látni, ne
ki azt mondák, hogy ők azon napi ’s esti kecseket ben
ne fel nem lelhetők. — Es azon kedvelt Irórul meg- 
vallja; hogy munkái nagy érdemüek habár a’ szerző, 
mint ő bizonyosan tudja, mind azon érdemet magáé
nak nem követelheti is , mert ő tudja: hogy a’ legszebb 
helyek nem a’ szerző tulajdonai, 's a' mi a’ stylt illeti, 
tudomásul vévé, kinek köszönheti tulajdonkép simasá
gát ’s tisztaságát. —

Minthogy valódilag mindenki szívesen hiszi azt mi
ről képzeli, hogy az csak kevesektől tudatik, 
a 'suttogó több bizalmat és pártot nyer, tehát a’ kiáltó- 
zónái ártalmasb.



Leg veszélyesb a' válvonitó, ki mindenhez úgy tesz 
mintha a’ dolog néki egészen egyenlők eny volna; mint
ha róla egészen elíogúlás nélkül, sőt kedvetlenül szól
na ; — úgy is látszik, hogy semmit addig meg nem 
Ítél, míg mindent szorosan meg nem vizsgált, és mint
hogy ő mindig hajlandó, a’ legjobbat hinni, tehát 
inkább hallgat, vagy inkább úgy beszél, hogy senki
nek se ártson. 0 maga is azon kereskedő’ körülményei
ről kétértelmüleg hallott beszélni: ’s miután szoro
san meg gyöződék, kénytelen volna mint egészen el- 
fogúltian ki mondani, hogy ámbár ügyeit néhány csa
pás éré, ’s néhá már nem volta’tetemes ingástól mesz- 
sze; de más részről kalmár baráti úgy viselték mago
kat, hogy őt terhelni semmivel sem lehet és hogy kü
lönös eset nélkül nem egyhamar félthető. — Azon 
ezép dámát szépnek nevezni, igazságosnak találja, ’s 
nem kell elfelejteni, milly könnyen megbocsátható, ha 
egy aszonyi lény kisé tetszékeny, néha elcsábít
ható , szépségét mesterkélt módon emelni, de kellemei- 
viek nagy része bizonyosan valódi, és mellyik ember 
mondhatja magát tökéletesnek? — Azon kedvelt iró, 
’s azt senki nálánál jobban nem tudja, elfogúltlan sze
mekkel nézetve, szorgalmas, épen nem talentom nél
küli ember, ’s ha bár nagy szellemnek, vagy lángész
nek épen nem mondható, de nagy ügyessége azt ellep
lezni , és azon hiányokat színnel ’s ügyeséggel tudja 
kipótolni. Persze lelkességet, ’s mélyelmüséget tőle 
kívánni nem lehet, de kétségen kívül talentoma van, ma
gának hitelt szerezni, és ez is nem érdem-e?

Es így temet-el a’ válvonitó színlelt elfogúltlanságá- 
val minden jelest, a’ legveszélyesebben ’s legálno- 
kabban. —

Meg vagyok győződve, hogy olvasóun előtt, mind 
a’ három osztály élő példányai ismeretesek. —

B. Bakkóczy F erkncz.

KÜLÖNÖS FÉLELEM.
n  igo festő azon tudósok közé tartozott, kiket a’ 

franezia köztársaság az egyiptusi nevezetes expeditio’ 
kíséretébe kiválaszta. Kairo’ bevétele után egy csa
pat núbiai jött a’ városba, ’s Rigó egy főnököt, kinek 
arcza a’ nemzeti vonásokat pontosan kitüntető, felszó
lított, hogy magát föstesse-le. Elejénte a’ núbiai na

gyon vonakadott, a’ művész’ kéréseit betölteni, ’s csak 
akkor határozta-el magat,midőn egy tetemes pénzmenv- 

i nyiség ajanltatott neki. A’ vázlattal a’ vászonon igen 
{ megelégedettnek látszék, de alig kezdődők néhány 

ecsetvonás, hogy a’ vázlatnak szín adassék, midőn 
irtózva elorditá magát a’ núbiai, a’ művész’ minden 
iparkodásainak daczára is, hogy őt feltartoztassa, el
futott ’s elbeszélte , hogy fejét és teste’ felét’ ellopták.

Nehány nap múlva Rigó egy más nubiait vezete 
dolgozószobájába, de ez a’ különféle arczképeket meg
látva épen úgy megijedt, mint főnöke, ’s elbeszélte föl
djeinek, hogy a’ fracziánál nagy számú levágott főt és 
tagot láta. Pájtásai gúnyolák őt és Rigóhoz mentek, 
de alig pillanták-meg az arczképeket, midőn megret
tenve elfuttottak és semmi kérés által nem voltak rá 
bírhat ók, hogy közelebb lépjenek.

HÍRLAPI f u r c s a s á g o k .
Egy lap a’ többek közt ezeket írja: Münchenből ír

ják (,) hogy a’ grippe ott is olly sebesen elterjedett 
hogy benne többen mint 18,000 feküsznek. Ezek közt 
egy r a k á s  k ö v e t  is, úgy hogy a’ követek kamará
jában a’ padok nagyon gyéren vágynak beülve.

A’ görög király ú j  h i t v e s é v e l ,  fébruár 14di- 
kén Át  éné e le i be  a’ piréuszi kikötőbe megérke
zett —

A’ danus király ő felsége még mind t e r h e s  be
teg,  ’s felgyógyulásához kevés remény van.

EGYVELEG.
I.) Kereskedői tekintetben az északamerikai sza

bad státusokat rettentő katastropha fenyegeti, mint a' 
következő adatok bizonyítják. Az escompte iszonyatos 
magasságon áll. A’ legfőbb élelmi tárgyak’ értéke 
minduntalan nő. Uj-Yorkban p. o. egy kenyér 1 frank 
és 40  centim, ’s nehézsége csak négy franezia font- 
nyi. Egy kőműves, egy ács napszámban 13 franktól 
’s 50 centimtől egész 16 frankig kér, egy közönsé
ges napszámos, kézmüzes 8 frankot, teherhordók, kik 
óra számra dolgoznak a’ raktárokban, 1 frankot, 33 
centimet kívánnak egy órára. Bél fele még nagyob
bak az árok, Uj-Yorkban közönséges napszámosok 
16 frankot kérnek bérben.
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; 1 1 EU ’S DITAT&AP.

PESTI HÍREK.
I. Múltkor, Pohl-Beisteiner asszonyság, a’ német színpad uj 

tagja, a* Sevillai borbélyban Rosina szerepében lépvén föl, 
végzetül a’ ,Rajzolatok' mellett az idén kiadott három ének5 
harmadikát Kisfaludytól Adler muzsikájával éneklé, ’s a’ za
jos tapsok azt ismételni kénszcn'íék.

II. Hangversenyeit. I. Szombaton április elsőjén a’ 
pesti színházban Lewy Constantin bucsúversenyt adott, melly- 
r.ek első szakasza „Párisi János" daljáték volt. A’ máso
dik szakaszban a’ következők adattak elő: 1.) Ouvertüre. —
2.) Változatok Herztől „Othello"ból vett induló (mars) felett 
zongorára; játszá Lewy Károly. — 3.) Csillám - változatok 
két kürtre Himmeltői Aiexishoz, előadá a’ versenyadó ’s kis 
tia Richard. 4.) „Malomkerék" költemény Uhlandtól, Kreu
tzer Conradin muzsikájával; éneklé Oberhoffer a’ versenyadó 
kürtkiséretével. 5.) Versenygő négyes, két billentyűs kürtre» 
zongorára ’s lábító hárfára, előadák a* versenyadó ’s három 
gyermeke. — A’ zongorajátszó Lewy Károly ma inkább tün- 
teté ki tehetségét mint a’ múltkor, mert a’ jelen változatok 
arra sokkal alkalmasbak, ’s örömmel mondhatjuk, hogy ő 
valóban már a’ művészeti pályára lépett, mellyen szerencsés 
tovább haladást szívből kívánunk. — A’ versenyadó minden
ben remeklést fejt k i, ’s kis Richardja újra elragadott. Föl
léptükkor német (szokás szerint) versekkel tiszteltettek meg, 
az atyához ’s gyermekihez egyiránt szólókkal. — Ők minden 
esetre megérdemlik az illy megkülönböztetést: csak az kár, 
hogy illyesfélék többnyire nem elfogúltlan kebelből ömlenekj 
’s nem a’ tiszta müvészet-becsiilés’ szüleményei, hanem gyak
ran azon czélra is irányoztatnak, hogy a’ nyomatás’ költsé
gei , ’s ezekkel tán más is , megfizettessenek önmagától a’ 
megtisztelttől. Egyébaránt is olly recensenseket, kik pénzért 
hirdetnek, diosémek ’s a’ t. , csak sajnálni lehet, — ’s ez 
a’ német lapokban nem épen ritkán történik. — Oberhoffer 
szépen énekelt. — A’ végső négyesmű a’ hatást nem vété el,
— ’s a’ teli háznak zajos tapsai egyhangúan jutalmazák a’ 
művészeket. —

EL Vasárnap április 2ikán a’ nemzeti casinoban nagy szá
mú közönség előtt ezek adattak: I.) Onslov György ötösmü- 
véból (A-mol) két darab. — A’ művön az érzékeny ábránd’ 
's az erőteljes lelki lángnak vegyülete ömlik el, ’s Taborsz- 
ky ma az erőhelyek’ kiemelésére is különös gondot fordított
— 2.) Hanglat (Sonata) zongorára és kürtre Kruft Miklós
tól , előadva Lewy Constantin ur és Károly fia által. E’ rnü- 
feen valódi varázsliatás ’s mintegy túlvilág! hanganyag szen

S a e r k e s z t i

dereg mellyet a’ művésznek fel kell ébreszteni, mit azon
ban avatlan kéz szerencsés siikerrel nem teend soha; de 
Lewy ezen édeni hangtitok fátyolát bátran lebbentheti el, bi
zonyos lévén arról, hogy ő neki megengedtetett a’ világnak 
a’ gyönyörű képet saját tisztaságában mutatni, hogy ő neki 
készen engednek a’ szellemek, ez égi hangelegyet életre idé
zők. Lewyt minden esetre ma müvészsége fényfokán láttuk. 
A’ hangok néha harsogva ömlenek kürtjéből a’ lelket megráz
kódtatva , néha meg mint a’ túlvilág fellegeiből lengenek le 
gyöngén susogva a’ kéjbe merült fülhez. — 3.) Magány'dal 
fenhangra zongora kísérettel „Adolf Mária sírjánál" van 
der Bréetől, — éneklé Stoll ur ’s köz figyelmet nyert.; — 
4.) Versenymű zongorára. — (Cis mol) Ries Ferdinand- 
tól ; játszá egy - műkedvelő ( Washmitius) kisasszony, kit 
már Vieuxtempsnak egy versenyében gyöny örködve hallgatánk, 
— a’ jelen versenyt is nagy ügyességgel ’s szép kifejezéssel 
játszá. •— 5.) Végzetül még a’ kis Lewy Richart ön kedvétül 
ösztönöztetve kivána játszani, ’s versenygő változatokat len
gyel záraddékkal Kreutzertől fújt a’ billentyűs kürtön kísérettel; 
’s egyéb szép tehetségein kivid olly rendkívüli erőt fejetett ki, 
indlyet illyT kis lénytől a’ legfeszültebb képzelet is alig vár
hat. A’ taps szűnni sem akart, — ’s végre is több hölgynek 
velei édelgése eilig ért véget; a’ kedves gyermek valóban min
denkit bámulásra bir.

N.

KÜLHIREK.
1. ) A’ n o r b o n n e i  törvényszék előtt már.’darab idő óta 

foly egy por egy ülő miatt, mellynek értéke 48 franknyi, ’« 
melly miatt eddig már számos ítélet hozatott. E’ per’ elvesz
tése a’ vesztő félnek legalább 5000 franknyi perköltséget ro- 
vand ny'akára.

2. ) D a v i d s o n  a’ híres utazó, tizenöt napnyira Tom - 
b u k t u -tói, meggyilkoltatott; a’ tudós világ sok szép remény
től fosztatik ez által. Osztozott ő Mungo P a r k s ’ sorsában, 
kit hasonlókép gyilkosok Öltek-meg afrikai nagy útjában.

3. ) 1835-ben egész Oroszországban 416 személy' halt-meg 
100 éven felül; a’ legöregebb közűlök 135 esztendős volt. 
111-en voltak túl a’ 110-dik esztendőn.

4 ) A’ franczia kormány— mondják— egy uj íoldkörülha 
józási tervvel foglalatoskodik, ’s e’ végre Dumo nt  d’Ur v i 1- 
le  hajós kapitányi szemelte-ki, kit a’ legnevezetesebb ten
geri tisztek közé számolnak.

M u n k á c s y .

NTO.VATIK Í.ANDKWÍK’ BlíTtlYKfc.
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A’

ME S É S  H A J D A N ’ S Z E L L E M É B E N .

( F o l y t a t á s  3 )

Évek teltek e l , mellyeket Decebal soha szűnő ké
születekre használt a’ rómaiak ellen: de Rómában sem 
hevertek; nagy változások történtek ott; Trajan bírta 
már a' császári széket, a’ jó és erőteljes Trajan, föl
ruházva a’ legszebb, legnemesb tulajdonokkal; ő min
den tekintetben egy volt Rómának legnagyobb ’s leg- 
tiszteletre-méltóbb férfiai közül.

Nehezen tűrte ő a’ szégyent, mellyet Domitiánnak 
gyávasága borította’ római névre; ’s a' gyalászatos 
adóról, még szólani is, fővesztéssel járó merészlet va- 
la. Égett a’ szégyent a’ dák nemzet’ kiirtásába fojtani, 
melly némi felsőséget ada egy barbar fejedelemnek 
Róma fölött. Várva várta az alkalmat reá, melly nem 
is késett soká.

Decebal az adót sürgette, még pedig azon kevély 
fönhangon, mellyre őt az eddigi rómaiak szoktatták. 
Feleletül, a’ római tanács és uép, őt ellenségnek nyi- 
latkoztaták.

Nem vala veszteni idő: Trajan a’ légiókkal megfog- 
hatlan gyorsasággal termett Daciába. Decebal készen 
várta őt roppant seregével, közel azon helyhez, hol 
később Julia és Salina épültek, ’s hol jelenben Torda 
fekszik: a’ most úgy nevezett Keresztes mezőn.

Itt veretteték azon borzasztó ütközet, mellynek em
lékezete , annyi századokon keresztül, elevenen ált- 
szivárgott a’ jelenkorig. Itt kűzdék a’ dákok a’ halál
csatát, tüzelőik ’s udvaraikért. Sok ideig kétséges va
la az ütközet; nem egyszer fordítá meg Decebal ha- 
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nyatló csapatjait, ’s vezeté vissza a’ véres harezme- 
zőre, hol ember ember ellen vívott, bőszült dühöngő 
elszántsággal.

Gethisa itt sem távozót Decebal mellől; egy erdeje 
a’ nyilaknak ’s hastáknak fészkelte magát Decebalnak 
paizsába, sisakába: őt egy sem sérté.

De az agg légiók, a’ győzni szokottak, ’s a római 
gyakorlottabb haditan, kivívák a’ diadalt. Mint a’ dús 
gabona éles sarló alat, hultak el Decebalnak emberei 
>s végre pánrettegéssel vonultak Sarmys Egethusa fe
lé. A’ rómaiaknak veszteségők iszonyú volt; mondják, 
a’ sebesek’ beköttetésökre nem volt elég szövet a’ tá
borban; a’ nagylelkű Trajan, tulajdon öltözetét haso- 
gattatá széllycl a’ szenvedők’ számára.

A’ vett győzedelmet, a’ hatalmas Imperator, inkább 
tudta használni mint Julián. Lusius Quietus és Maxi
mus vezéreit hátra hagyván, éjjel nappal üldözé De- 
cebált; ki hadának romjaival Sarmys Egethusába von
ta magát. De hiába volt minden erőködése: „Io trium- 
phc!l“ zúgott, ’s á  légiók Sarmys’ falain álltak.

&* *
Most végre, ennyi vesztés után, volt Decebal’ ke

vélysége ’s ön bizodalma megtörve: ő kérte a’ békét 
Trajántól I ’s hihetlen! — ő azt térden kérte! — meg 
is nyerte, de á  legkeményebb, legsértőbb feltételek 
alatt. Decebal mindenre reá állott, mint á  ki időt akart 
nyerni, ’s nem esett kétségbe, a' rajta történt gyaláza
tot kétszeresen megbosszúlhatni egykor.

Végre a’ római seregek elvonultak: s Decebal, a 
borzasztó csaták verejtékeit kezdé kipihenni.

IX.

Dccebálon, azon idő óta, hogy a’ bájos Gethisa ne
je lön, nagy változás vala észrevehető: o imadta a 
tüudérhölgyet; örök ifiu korai közt mindig ujuló szen-

(29 )
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liivék, hogy az asszony valamelly bizonyos személyt 
ért; de nehány alsóbb sorsú uracsok jobban érték az 
elítéltet ’s megfejték e’ szólásformát. Az asszony itt 
csak egy abstractumot, egy személyesitést, érte, tud
niillik — a’ pálinkát, mellyet Páris’ alreudű lakója Ni- 
quet Pálunk hí, minthogy egy híres pálinkafőző e ne
vet viseli. A’jó asszonynak valóban igaza van. A iquet 
Pál a’ világon történő szerencsétlenségnek legalább 
negyedrészéről felelettel tartozik — csak kár, hogy őt 
meg nem lehet büntetni

KÉT KOPORSÓ’ KALANDJA.

Egy kis városban Francziaországban két koporsó ál
lott a’ halottkamrában. Egyik egy fiatal leány’ holttes
tét födezé, másik egy öreg gránátosét. Az eltemetés’ 
órája elérkezett ’s a’ koporsók’ egyikét felfogák ’s a’ 
polgárkatonaság kíséretében bús zene mellett sírba bo
csátók 'a az ülendő salve utána lövetek.

Haza menet a’ katonaság egy másik egészen 
más nemű csoporttal találkozott: — ez a’ fiatal leány’ 
kísérete volt.— Valamennyi barátnéi és ösmerősi men
tek vele sirás és zokogás közt. Egy fehér lepel és szűz 
koszorúk ékesíték a’ koporsót.

Történt azonban, hogy azon pillanatban, midőn a’ 
polgári katonaság e’ kíséret mellett elmene, a’ meg
holtnak legjobb barátnéja utósó istenhozzádot akara ne
ki mondani, ’s kérésére leverék a’ koporsó’ födelét. 
Milly borzalom lepte meg a’ jelenlevőket, midőn a’ le
ányt ijedve hátra bukni látók kiáltozva: .,az ördög! az 
ördög!“ — Szegény ördög, az épen oliy kévéssé volt 
a’ koporsóban mint a’ fiatal leány, kit temetni véltek; 
igaz lakója a’koporsónak a’ vén gránátos vala, kit a’ 
fiatal lányok temetőbe kisértek.

Most pörlekedés kezdődött a’ két haiottkiséret közt.
— Ti ellopátok halottunkat! szólt az egyik fél.
— Ti vettétek-el a’ miénket! viszonzá a’ másik.
— Adjátok vissza halottunkat.
— Ti adjátok a’ miénket.
— Mihelyt ti a’ miénket visszaadjátok, mi azonnal 

átengedjük a* tiéteket, — előbb nem.
— Ez még nem elég, ti még nekünk a’ salvelöves- 

sei, dobolással és halotti beszédekkel tartoztok.
— Nem tartoztok-e ti nekünk halottunkkal?

— Ez igaz, — legyetek kifizetve az öreg gránátossal, 
vagy ez nem elég?

— ’S a’ holt leány nem elégséges, károtokat megté
ríteni?

— Mi minden tisztelettel temettűk-el barátnétokat.
Minthogy a’ katonaságnak több pora nem volt, nyu

godtan el hagyák venni magoktól a’ fiatal láuycsoport 
által az öreg gránátost.

A’ HÁROM AKASZTOTT.
Codania, egy csudaszépségii leány K**ban az arany 

fáczán vendéglőben éjjel, midőn a’ kúthoz megy, há
rom gonosz által megtámodtatik, kik őt megragadják 
és irtóztatólag megtépdelik. A’ lány kiált, előjőnek 
gyertyákkal és lámpákkal. Kedvese, Lukács, először 
jelent-meg. Midőn mátkáját vérrel bontottan szétszag
gatva találta, földre hull, haját tépi ’s csak hamar el
ájul. A’ fiatal leány félholtan vitetik-el. A’ gyilkosok 
megfogatnak, ’s Lukács, ki őketvágytársoknak tartja, 
igazságot kíván és boszut. A’ kihallgatott vétkesek né
mán maradnak, ’s így halálra ítéltetnek. A’ kivégzés’ 
napján Lukács, örvendezendő azok’ büntetésén, kik 
boldogságát, kik mindenét elrabolták, a’ vesztőhelyre 
megy, közelít az akasztófához, a’ gonosztevők függ
nek már, de ezek kutyák. Codania mint Jezabel ku
tyák által szaggattatolt-szét. Lukács megbolondult. 
Most az újságban következő Ítéletet olvashatni.

„Végre eltöreték a’ pálcza a’ vámházi kutyák felett, 
kik egy szerencsétlen leányt, a’ vendéglőben darabok
ra szaggattak. Miután a’ baromorvosi kar kinyilatkoz- 
tatá, hogy nagyon veszedelmes, e’ nagy kutyákat élet
ben hagyni, ítéletet hoztak felettök, ’s három kőzülök 
kötéllel büntettetek.“

EGYVELEG.
1) A’ Carolinaszigetek körüli tengeren az északi 

szélesség’ 11-dik foka alatt „Bőven“ nevű Corvette 
minap egy szigetet talált-fel. A’ benszülöttek szelíd 
természetűek, és sokkal szebb hangzása nyelvet be
szélnek, mint a’nagy oczeán’ többi szigctlakóL Az észa
ki részén egy Tarnen nevű helyen egy régi város’ ma- 
radványit látni, mellyekhöz csak egy csónakban köze
ledhetni , mivel a’ tenger hullámai a’ földet elmosák ’« 
most a’ romokat mindenfelé környezik. E’ romok, mely- 
lyek körülete valami 2 1/3 órányi, Cocos-, kenyérfák
kal ’s más növényekkel vaunak elborítva. Egyes fal
maradványok , kapukkal és lőrézsekkel (Schieszschar- 
te); jelelik-ki terjedelmét. A’ kövek, mellyekből építve
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van, egészen különbözők a’ szomszédban levőktől, ’s 
űsszerakatásukbau és alkatásukban a' műiparnak tete
mes fokára mutatnak, melly szembetűnő ellenszegülés
ben áll a’lakók* jelen vadságához. Némellyek e* kövek 
közül 20 lábuyi hosszuk és 5 lábnyi vastagok, ’s ösz- 
szerakatásukban a’malternek semmi nyoma. Nem mesz- 
sze e' régi váróstul egy hegy emelkedik, meUynek 
szirtei symbolikus alakokkal boritvák 's nyolcz órányira 
beljebb az ország belsejéhöz amazoknál még teteme
sebb romokat találni. Ha a’ lakókat ez épületek’ eredete 
felől kérdezik, égre mutatnak, mintha mondani akar
nák , hogy azok fensőbb lények’ munkái.

2.) Több állatok szentek gyanánt tartatnak és ápol
tatnak a’ Benaron brahmák által. Sokszor volt szó az 
ökrök és majmok felől, de gyíkok és réczék is vannak 
azon álatseregletekben. Mi az utóbbiak’ szentségét ille
ti , erről azt hiszik, hogy dőzsölő emberek’ lelkei ré
czék testébe mennek, ’s azon rendkívüli vonzalom által, 
melly a’ hím és nőstények közt uralkodik, vannak bün
tetve, minthogy e’ miatti elváláskor leirhatlan rettegés
be jőnek. Ila, ezt regélik, egy titkos hatalom által nap
lementekor kényszerítetuek elválni, a’ folyam ellenke
ző oldalai felé sietnek *s mindenik azt hiszi, társa ön
kényt hagyá-el a’ köz fészket, ’s a’ szökevényt lármás 
és éles kiáltozás által hívogatja a’ visszatérésre^ E’ pa
naszkodó állatok’ szomorú állapotja fölébreszté a’ jóte
vő brahmauok’ sajnálkozását,-’s az isteni harag e’sze
rencsétlen, tárgyait szent nevük védelme alá vevék.

3) Angol földmérők, kik egy régi dombot felásatá- 
nak, alatta egy erős épületet leltek, melynek magossá
ga 115, átmérője pedig 50 lábnyi volt. Magosságáuak 
feléig kövekkel volt rakva és metszvéuyekkel ékesítve, 
néhol Intos virágokkal i s ; felső része, melly csupa 
téglákból áll, nagyon meg van rongálva. Kétségkívül 
valaraetly budftistiui egyház vala ez , de létre jövésé- 
ről senki sem adhat félvilágosi tűst, melly kétségkívül 
egy évezreddel hátra esik. Az épület1 közepén egy 
kutat ástak, ’s midőn 12 lábnyi mélységre jutottak, egy 
körülbelül 3 lábuyi hosszú cs 1 lábuyi széles kőre 
bukkantak a’munkások, mellyen egy igen finomul met
szett fölirás volt, a’ mellyet azonban a’ mdós pauditek

közül egy sem tudott megfejteni. Némellyek a’ művé
szileg összefont betűk közül hasonlítanak a’ eanskrit 
charakterekhe*.

4 ) Poperingen-ben Bclgiában minap bizonyos Cat
chet nevű, midőn legnagyobb részegségben egy desz
kán átmene, melly egy kőfejtés felett állott, a’ mély
ségbe rohant, melly nem kevesebb mint 300 lábnyi 
volt.. Emberek, kik ez ugrást láták, odasiettek, hol 
annak testét —■ hatalmasan hortyogva leiék. Midőn az 
ittast magához hozák, egészen sértetlen volt és semmi
ről sem tuda semmit. — Úgy látszik valóban, hogy aJ 
részegeknek különös védaugyaluk van,.

5.} Azon hír,, hogy a’ femeyi kastély répaczukor 
gyárrá fog változtatni, megkerülte Europa’ megannyi 
folyóiratait, de ez — mint egy genfi hírlap mondja — 
nem igaz. A’ philosophusi lakot még most is számos 
utazó látogatja, kik az ágyat, mellyen Voltaire nyug
vók ’s a’ hires kortársak’ arczképeit, mellyek felette 
függnek, most is nézegetik..

Gi^SantFLinariprofessor Sienáb&n azon a’ physikára 
nézve olly nyoraos, gyakran próbált, de mindig abba 
hagyott felfödezést teve, hogy sok kisértgetés után vég
re a’ rezgehalból valódi villanyos szikrát húzott-ki. A’ 
Sienaban megjelenő „Indicatore senese“ czimű újság
nak decemberi kötetében a’ bánásmód, az ahhoz hasz
nált eszközökkel együtt bőven le van írva.

7.) Rouen-bcnc' napokban egy asszony, ki vagyonúé 
és koroska volt, ü  hurutnáthától féltében felakasztó 
magát. —

8)Brüszelben egy színdarab fog adatni, mellybeu a' fő 
szerepet egy elefánt viszi. A* próbaíartás közben dél 
lön. A’ nehézkes színész eltévesztő szerepét ’a gond
viselőjének illő módon tudtára adá, hogy éhezik. Ez 
nem ügyelt a’ művész’ ajegbocsátható érzékire, hanem 
a’ jelenlevőkkel múlatott. Ekkor az elefáuí’elveszté tü
relmét, egész hidegséggel elővevő urát ős — fejére 
állította..
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Ixigal mogorva tekintetet vete a’ királyra. „Jut-e 
még eszedbe, mond, Julián; ki dühös légióival, sere
geink’ legszebbjeit apríttatá össze? ah! hogy akkor, 
midőn Sarmys Egethusában itt, jelent meg a’ gyáva 
Domitian’ követje, nem vertem bárdomat fejébe; most
10,000 dákkal több élne!“

Decebal lángba borult. „Tudd meg, mond dühösen: 
hogy ezen kéz, melléje terített volna, ha azt merted 
vala tenni! Orgyilkos! vendég-’s nemzeti [jog’ tiprója 
te I kit egy száz ad nem jobbíthatott meg I“

„’S ha azt cselekedted volna, uram király! felel ke- 
vélyen Ixigal: hiszen mi egy százados tanácsadónak 
élete, egy ifiú királynak! gondolod-e hogy az agg hős> 
kit ezer csata edzett férfiúvá, kisebb lenne, mint Mu
cins Scaevola, ki Porsenua’ sátrában, sóhaj’ nélkül 
hamvasztá el jobját; vagy Brutus, ki a’ kevély Tar- 
quint űzte ki Romából, vagy azon fonnyadt Cassius 
’s azon másik halvány Brutus, ki Julius Caesarnak 
atyai keblébe mártotta honáért a’ hideg vasat ? — Kese
rű gúnymosoly vonaglott Ixigal’ ajkai körül. — Ró
maiak voltak ezek ’s tetteik réuyes és nemes tettek, 
mert rómaiak tevék azokat: azon kevély bámult ró
maiak, kiknek erkölcseik példaként hordatnak föl! — 
— Ha ma Decebal Romának kapui előtt állana, talál
koznék római, ki meg merné tenni azt, mit egy dák 
király csak parancsolni is retteg !“

„Elég, vén csevegő! mond Decebal* hidegen; nem 
akarom azon főt melly egy század óta -félre áll, egy 
pár pillanat alatt egyenesre igazítani, elég! távozz’, 
nem akarlak hallani többé!“

Ixigal kevélyen fordult meg, közel a’ kimenethez 
még egyszer megállóit, ’s egy mély tekintetet lövelve 
Decebálra: „Egy szót szólj királyom! mond; és Trajan 
megszűnik élni! ’s Dacia szabad! — eljő az idő, melly- 
ben ezen szóra talán szükséged lenne, de akkor késő 
lesz.“

XI.

Itt a’ történetnek fonalát félbe szakasztjuk kis időre 
’s egy tekintetet vetünk hátra.

A’ dák királyoknak hatalmuk határtalan volt a’nem
zet fölött: csak némileg korlátozá azt, egy nevezetes 
személy, melly minden dák királynak közelében tar
tózkodott, ’s bizonyos tekintetben, osztozott hatalmában 
fiz volt, a’ Jós vagy Tündér, nagy befolyással birt ő

a’ buta könnyen hivő nép’ elméjére, melly őt majdnem 
istenkint tisztelte; sőt holta után, nem egyszer az 
istenek sorába helyzé.

Hlyen volt, 540 évvel a’ keresztény számítás előtt, 
a’ szittya Zamolxis, ki Görögországban Pythagorást 
hallgatta, ’s egyiptomi csillagászok’ titkaiba volt avat
va; ő jól elfödött szemfény-vesztésekkel, ’s a’ magia' 
csudái által, isteni tisztelet vívott ki magának. Hlyen 
volt Diceneus Boerebister’ idejében; kinek egy pa
rancsa elég hatással birt, a’ dákokat minden szőllőik’ 
kiirtására venni. Cotisó alatt Comosiccus gyakoris 
nagy hatalmat, és befolyást. — Ezen utóbbinak mara
déka, Xarixa, nevezetes tündérnek tartatott: a’ nép őt 
rettegve tisztelte, ’s szeretve rettegte: intése parancs 
volt;’s egy szemhunyoritása az egész nemzetet élénk 
mozgásba vala képes hozni.

Hasonló tisztelettel viseltettek a’ Dákok, Xarixának 
két leánya iránt is , kik atyjoknak tudományában osz
toztak , ’s annak holta után, rejtett magányban éltek, s’ 
csak ritkán mutaták magokat közönséges helyeken.

Xarixáról azt hitte a’ nép: hogy ő ura emberen felüli 
szellemeknek, ’s az elemek’ kormányzója; ő szítja a’ 
villámokat, ő zúgatja a’ vihart, ő hömpölygetteti a’ fo
lyókat, ’s a’ bérezek’ kőbordái közé ő vonja sárga erét 
az aranynak, ’s fehér szalagját az ezüstnek.

Hányszor ő megjelent, jelenléte jóltevő volt, ’s mer
re nyomai haladtak, rózsák sarjadztak a’ földből, ’s ál
dás ömleszté ki bőségszaruját.

Leányai Gethisa és Aeoreca, arezban, ’s külsőleg, 
a’ megfoghatlanságig hasonlítának egymáshoz; de tö
kéletesen ellenkezők valának lélekben’s indulatokban; 
’s ezen különbségnek szelleme, csak kifejezésében ar- 
czaiknak vala észrevehető.

Gethisa, maga volt a’ rény ’s a’ tisztaság; szive iga
zán égből szállott alá ; ő csak jót és nemest cselekvők; 
de bár szelíd, szerény és gyöngéd, szilárd lelkűlettel 
birt. Ha ő szeretett, szerelme higgadt volt ’s szeplőte
len, ’s kit ő társaságának üdvével boldogított, az jó ne
mes és erős lön.

Nem úgy Areoreca; heves indulatok és szenvedélyek 
csatáztak az ő keblében; a’ tettetést oliy magas fokra 
senki sem vitte soha: a’ nyájasság’ a’ szerelem’ külszí
nével fődé álnok szivét; lassan csöpögteté álomhozó 
mérgét a’ lélekbe, ’s nem ő volt oka, ha az, ki közeié
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ben lehellett, minden gonoszra nem vetemedett. A’ csá
bítás’ minden cseleiben jártas, kétszin, mosoly’ ’s kö- 
uyek ura; ő ritkán szalasztá el, kire egyszer kezét tet
te: alázatos, édes beszédű mindig, csak ollykor lépett 
fel maga valóságában irtózatosan, mikor már hatalma 
biztosítva volt.

Gethisát, így szól az agg monda; egy szent hason- 
e'rzet, szelidebb szellemek’ körébe vonzá: Areorecát 
rugodozó indulatok’ torladozásai, a’ gonoszak’ czim- 
boraságába vezeték.

Mint két ellenséges elem, állt a’ gyönyörű hölgypár 
szemközt; ritkán látták ők egymást, mert leikeik külön 
irányt tartottak. — Voltak, így regélik: pillanataik, 
mellyekben mint Pythia, a’ jövendő’ szövényébe láthat
tak, magasztaltság’ pillanatai voltak ezek, hatos fűned
vektől , ’s a’ kézvonás’ bűv'ős erejétől előidézvék. Csak 
néha láthaták azért egymásnak titkait, ’s Gethisa az ál- 
nok Areorecának cseleit csak némellykor kerülheté ki, 
’s Areoreca sem árthatott szelíd testvérének olly sok
szor mint ohajtá. Ha tehette azt, úgy soha sem mulasz- 
tá el; egy diadal Gethisa fölött, Areorecát magán kívül 
helyzé örömében: Gethisa mint jóltevő szellem semmi
sítő meg ollykor Areorecának veszélyre czélzó terveit.

Dühös hevességgel ’s vad kárörömmel rontott Areo
reca, Gethisa szentesűlve ’s ihletve épített; ’s ha go
nosz testvére ellen vala kénytelen föllépni, azt mindig 
tartózkodva ’s őt kimélv'e teve': az ő nemes szivét ily- 
lyenkor egy szorító fájérzet fogá körűi Areoreca’ rom
lottságán.

Azon kies völgy-kebelben, hol Decebált láttuk már 
Gcthisával; pillantá meg őt az ifiu király legelőször: 
mint juhász-leányka, hófehér nyájt őrző, jelent meg a’ 
szép angyali gyermek, a’kedves Gethisa Decebal előtt. 
— Itt vonultak szíveik összébb, itt önté az égnek raa- 
lasztját a’ fogékony Decebáluak keblébe; ezen völ- 
gyecske volt ifiu szerelmüknek bölcsője ’s édene.

Itt beszélte el Gethisa Decebalnak Xarixa’ történe
tei’ azon részét, melly még előtte titok lehetett; szólott 
Areorecáról is, de mivel jót nem mondhatott, igaztalant 
mondani nem tudott; csak keveset tudhatott róla Dece
bal, és soha sem látta; mert ekkor tájban Areoreca, Da
ciának egészen más részében tartózkodott, vagy lega
lább Gethisa ezt hitte róla.

Nem bámulhatunk, ha a’ babonás hajdankor mind
azon csudákat, mellyeknek forrása természetes volt;

emberin felülieknek hitte; így keltek azok ajakról ajak
ra, ollykor nagyítva, ’s mindig varázs-fényébe a’ bűv- 
nek merítve, egészen a’jelenkorig.

( f  ég* következik.)

A’ NYOMORÚSÁG IRLANDBAN.
Inglis „ journey throug dönt Irelandu munkájá

ban következő szomorú példáját beszéli-el a’ rettentő 
nyomorúságnak, melly Irlandban uralkodik: „Midőn e- 
lőszörmeglátogatámDublin’ külvárosait, módfelettcsu- 
dálkoztam a’ spanyol városok’ lakóinak nagy hasonla
tosságán Dublin’ szegény sorsú népével; ugyan-azou 
rongyokat láttam látszatos közönbösség mellett, mi az 
elfoglaltság’ hiányának és az erkölcsi érzés’ lealacso- 
uyitásának volt következése. Gyerkőczék hajadon fő
vel és mezítláb tanyáztak a’ kövezeten, úgy hogy bur- 
gonyájiknak csak dinnyévé vagy egy darab búzake
nyérré kell vala változniok, hogy Muvillo’ illő mintái 
lehessenek. E’ mellett félig összerogyott házak és vi- 
tyillók üvegtelen ablakokkal vagy minden ablak nél
kül. Egy barommutatásnál észrevevém, mint kereste 
mindenik a’legkisebb foglalatosságot, hogy egy pennyt 
érdemelhessen. Ezen felül a’ szegénységnek még egy 
kétségbe hozhatlan jelét jegyeztem meg. Miután a‘ bar
mok enni kaptak, a’ félig lerágott torzsák nagy cso
portrongyos fiuk’és lányok’veszekedésének lönnek tár
gyává. Sokféle összeütközés történt e’ drága hulladé
kok miatt. Miudazáltal gyakran engedettegyik a’má
sikának nagylelkűségből egy harapást tenni martalé- 

1 kául, ’s ajándékozott is egy fogra valót testvérének. 
Voltam kunyhókban, — így folytatja Inglis, — mely- 
ivekben sem eső sem szél ellen nem volt az ember biz
tosítva, semmiféle bútor nem találtatott ezekben; a’tűz
nek nyoma sem volt. A’ nyomorúság határtalan ’s an
nál szomorúbb, minthogy a’siralmas lakhelyekben leg
nagyobb részint olly hölgyeket talál az ember, kik il- 
léndően öltözködve, éhező gyermekeikkel a’ legbor
zasztóbb nyomorúság’ képét mutatják.

A  NÉVTELEN PÁLINKA.

Minap Párisban egy asszony lopás és titkos gyilok 
hordozás miatt 13 hónapi fogságra Ítéltetett. Midőn az 
elnök felolvasá előtte az ítéletet, szüntelen kiáltozás 
Niguel Pa/mindenuek oka, Niquet Pál volt elejétől fog
va szerencsétlenségem’ alkotója.“ A’ bírák ekjénteazt
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fedely lobogtató keblét; ’s még is , minő különös az 
emberi indulatok’ hullámzása! úgy tetszők Decebálnak, 
mintha neje valaminek híjával volna, mintha szerelme 
sokkal földiebb szellemű volna, mint azt benne, a’ tün
dér! hölgyben érteni lehetett. Volt nejének módjában, 
bizonyos nyerseség, bizonyos gonosz irány, mellyet 
bár miként igyekszett Decebal kimenteni, nem tudott 
mély keserűség nélkül tűrni* Szerette-e még is? vagy 
érzékei hitetek ezt el véle? vagy Gethisának kecsei 
tárták őt egy nemében a' káfeultságnak ? ezek ollyan 
kérdések,, mellyekre nehéz kielégítő feleletet adui: 
annyi azonban igaz, hagy Decebálnak szerelme el
vesztő a’ különösség’ érdekét; — érzékei ki valáuak 
elégítve, legalább pillanatokra, ’a hagyának néha 
rézst hideg fontolásra; a’ rózsa-zománcz elfuvódék 
szenvedélyéről, ’s az egykor tiszta, égi Gethisában, 
föld’ gyermekét látta már csak, ‘s egy yőt miilyen sok 
vágyom

Decebal természettől heves volt, bár haragja hirte
len lobogott el; Gethisa az egykori, az angyali, olly 
sokszor mérsékletté hevét: Decebal az ő közelében 
jobb, nagyobb.szelidebb volt; ’s ha indulatai néha el
ragadták, hölgyének egy bús feddö tekintete elég volt, 
a’ dák orozláut megszelídíteni. Most, mind ez meg
szűnt : Gethisa nem egyszer kétszerező unszolásaival, 
az indulatos királynak hevét; mindenből,. egy rejthe- 
tetlen vágy tűnt elő, magának felsőséget ’s  befolyást 
Szereszni: ’s az ő szíve, meghittjeinek választásokban 
sem tagadthaíá meg magát. — Dühös gyülülséget mu
tatott a’ rómaiak ellen; mégis nagy veszélyben, nem
telen csúszásra hajlott, vagy legalább titkos boszú- 
készületeit az alá rejtő: ha Decebal római foglyok 
iránt kegyelemre hajolt, mind annyiszor neje ellene 
ezegzé magát ’s boszúja’ hűtésében egy kaján kár
örömöt fejtett ki, melly az egykori Gethisában meg- 
íoghatlanná vált.

Mind ezek Decebált sokszor megdöbbenték; voltak 
perczei, mellyekben egy neme a' gyűlölségnek merült 
fői, indulatainak árja közül: de Gethisa különös tapin
tással bírt, az illy rezzent indulatok’ lecsillapításában; 
ö mint engesztelő, isteni volt! bár, engesztelni csak 
maga iránt tudott.

Gethisa volt ő még mindig külsőleg, ugyan azon 
kedves arcz, azok a’ lángoló szemek, az a’ gyöngéd 
választékos termet;. 5 volt! ’s még is nem őL —

Könnyű vala előre látni, hogy a’ kevély, bátor dák 
király, nem sokáig fogja azon gyalázatot tűrni, melly 
eddigi győzedelmeit homálylyal borítá: titkon szövetke
zett, ’s készületeit nagyban kezdő tenni; ha néha az 
öreg Ixigal, több vigyázatra intő őt, vagy figyelmez
tető Trajánnak ezer kémeire, kik minden szemhunyo- 
rítását hírűi viszik Rómába: boszonkodva utasította ót 
el Decebal; Gethisáuak gyülölsége a’ rómaiak ellen, 
melly mindig növekedni látszatott, olaj volt a’ lángra, 
melly a’ heves király’ keblében lobogott.

Nem maradtak valóban titokban Decebálnak készü
letei Trajan előtt; ő azokat örömmel hallotta, mert ré
gen vágyott Daciát római tartománynyá tenni. Ha Tra
jan valaminek igaz voltát erősítő, így szólott: ,,a’ mily- 
lyeu igazán Daciát római tartománynyá teszem.“

Némellykori kicsapongásaik a’ dákoknak Moesiaba, 
szolgáltak ürügyül: Róma Decebált újra ellenségnek 
nyilatkoztatá, ’s ellene hadat határoza.

A’ hirtelen nyilatkozás, mellyet Trajan gyorsan ké
szült teljesedésbe hozni, [Decebálnak kisé váratlan 
volt; azért Ixigálnak tanácsára, követeket küldött Ró
mába, a’ béke’ megerősítésére: de Trajan nagy adót, 
's minden fegyvereit a’ dákoknak kívánta. Illy föltétel, 
szégyenítő ’s veszélyes vala egyszersmind; Decebal 
visszavetette azt ’s fegyvert ragadott,

X.

Elfáradva országos gondjaitól, pihent egykor Dece
bal , királyi lakának egyik tágos termében. A’ magas 
ajtónak durva szárnyai megnyíltak, ’s az öreg Ixigal 
lépett be csendesen. Övén alól gomolygott fodor szm- 
kála ezüst fellegkint, homloka sűrű redősort képezett, 
tartása kisé görnyedt volt, dê  korához mérve kiméit 
erőre ’s nem lágyult öregségre mutatott. Ixigal szilárd 
vasfejű vén volt, ’s a’ rómaiak' esküdt ellensége.

Különös ellentételt képezett ezen százados alakkal, 
a' férfiuság' delében sugárzó arcza Decebálnak: sötét 
mogorva kifejezésével,, szabálytalan vonásaival, mely- 
lyeket két lelkes szem teve érdekesekké.

Kis szünet után megszólaló Ixigal: hangja szívig 
ható volt, ’s nem egészen ment az öregségnek resz
ketegségétől; beszédjének nyers de reá bíró ereje, ha- 
smilíta azon jcad. szónoki tsfa&éghöz , melly az ímliá-
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nők főnökjeiben annyira feltűnő. — A* dák nemzetnek 
hős tetteit említő ő , onnan a' mesés hajdantól; Magod
tól, Jáfet1 ivadékától, kinek nemzetsége századok óta 
lakta a’ szittya földet. Nevezte Sarmyst, SarmysEge- 
thusáuak építőjét; Dromichaetest, ki a' kevély Lysi- 
machot legyőzte, sőt fogolylyátevé, ’s ritka nagylelkű
séggel kegyelmezvén nékie, őt szabadon bocsátá, 's 
barátjává frigyessévé emelé. Magasztala Orolét, a1 ró
mai légiók' legyőzőjét Justin alatt. Boerebistest, ki a’ 
bójok’ királyát Critasirt fosztá meg népétől ’s koroná
jától. Végre a' vad Cotisót, ki magát Rómát megresz- 
ketteté. — Ujjain számlálta elő a' halál-csatákat, mel- 
lyek verettek. — ,,'S egy nemzet! igy kiálta föl: melly 
minden földgört vérével áztatott itt, mellynek anyáj*1 
rívó gyermekeiket, dühöngő csatázok' nyilzápora közt 
hozták vállaikon Daciába: egy illy nemzet, mellytől 
a' római dölyf rettegni tanait, hajuljék valaha , a’ ró
mai iga alá!“ az öregnek szemei lángot szórtak, ’s 
szavai jóslói fönséget nyerőnek.

„Miben bízol kevély Decebal? folytató; mit Laszná- 
laudnak győzedelmeid? Trajan egy sasot emeltet — 
’s a" Tibertől a' Dunáig nőnek ki a' légiók a’ földből, 
sokszorozva kifogyhatatlanul! 's mint a‘ mesés sárkány
nak , egy levágott fejők helyett hét új növekedik. — 
így győzni nem fogunk ! ah ! Decebal, mit remélt Dá
cia te benned! midőn a’ szerény Duras, kit a’ kormány 
illetett, nagy tulajdoniénak hódolva, ön maga adá ke
zedbe a’ királyi pálczát!“

Decebálnak lángba borult árcza. „Szemrehányás-e 
ez ? kiált föl élénken: mit érnek nékem jóslataid Ixi- 
gal! ha nem tudsz tauácsolni! — Mit tegyek? mit te
hetek? lábaihoz boruljak a’ düiyfös, elhízott, eugesz- 
tclhetlen Trajdnnak, mint egykor tulajdon fővárosom
ban tevém, a’ te, ’s Gethisa' tanácsára: oh szégyen! 
oh átok azon napra, ’s annak minden perczeire! Nya
kamat görbeszszem-c a’ római jugum alá, vagy dia
dal szekerét vonjam Trajáimak? kiált föl dühösen, ta
nácsolj, ha tudsz, kivihctót, elfogadhatót; ’s ha azt nem 
tudsz, jóslataidat hallani nem akarom!“

Ixigal mély hangon felelt: ,,oh Decebal 1 nem tét— 
lom-e azt? hányszor intettelek mérsékletre, jut-e még 
eszedbe? Te nem hallgattál tanácsomra, te vívtál ak
kor, midőn készülnéd kcllvala: ha azon bús időt, 
mellyben annyi vér folyt, készületekre használtad vol
na , most erősen, ’s készen állana Dacia!“

„Mire vezet mind ez!“ — m0nd Decebal békétlea 
hangon.

,,Decebal! — foiytata Ixigal iunepélyes hangon, — 
a' csalódások’ gyermek-évei eltűntek, te férfiú vagy! 
mi a‘ rény? — oh királyom! ha nemzetednek végrom
lását meggátolni, megszűnik első, megszűnik legha- 
talmasb kötelesség lenni.“

„Nem értelek; — szól közbe a'király sértve. Mikor 
szűnt meg szívem első dobogása,'s annak mindegyike, 
a' dák nemzet’ örökje lenni?“

ir^yu»°átan, királyom! mond szelídítve hangját az 
aSS szónok: egy század szólalt meg ezen hervadt aj
kakról , hallgass engem végig. — Ellenvetéseit, ’s ér- 
zelgéseit a' fiatal szívnek, előre látni, ’s előre meg- 
czáfolui, ez , tulajdona az agg kornak. Mit nevezsz te 
rénynek? újra kérdem; ha ön lelkiösméreted’ meg
nyugtatása, főbb, ’s elsőbb nálad, egy nemzet’ élté
nél ! Hát eléggé kicsiny tudnál-e lenni Decebal! egy 
lágyan gyöngéd lelkiesméret' furdalásait rettegni, egy 
egész nemzetnek fönnmaradásáért?“

„Megállj! kiált föl Decebal fölegyenesedve ülésé
ből indulatosan: mit akarsz? kisértő! — Ah! gonosz
nak , irtózatosnak kell annak lenni, a’ mire engem 
bírni kívánsz; mivel elveim' gyökére vetetted mérges 
vasadat: rettegsz-e nyíltan szólani csábító! szólj bát
ran, nem olly könnyen tántorodik el Decebal!“

„Rettegni! kiált fel Ixigal, ’s egy gúnymosoly vo
nult el ajkai körül; az egekre, nem! — — Szólok 
tehát nyíltan, ’s érthetőleg; halld oh Decebal! mig 
Trajan é l, addig nincsen remény a' szabadulásra ; — 
vesszen ő egyszer, akkor Dacia fölemelkedik ’* ereje 
rettentőre növekszik.“

Decebal elfödte képét. „Mélyen, igen, mélyen kel
lett süllyednem, — mond érzekenyüléstől szinte rezgő 
hangon, — hogy egy alatt valóm, illy pokol-tanácsot 
mer nékem adni; ez-e azon terv, mellynek szürdékén 
egy század óta forralsz? ez-e azon tanács, mellyet
nemzetem’ legvénebbje mer ifiu királyának adui?------
Ixigal! régen kerülgetsz már, ’s régen kerülget Ge
thisa, kit ég’ gyermekének hittem, ’s ki igen is mélyen 
szállott alá. Ember vagyok, indulatok’ szenvedélyek’ 
rabja, ’s hibázhatok; de lelkem nyugodt, mert alávaló- 
ságra sem szeretet, sem egy százados aggnak tanácsa 
nem bírhatnak soha! Eredj, ’s hidd! hogy még Decebal 
vagyok.“



232

MIR- ’S DIVATLAP.

KÜLHIREK.
1.) Legközelebbi júliusban Londonban, sok drága gyémánt 

fog eladatni árverés5 utján. Nyolcz e’ gyémántok közül azon 
zsákmányhoz tartozott, mellyet Hastings marquis nyert De
can-ban ; legdrágább köztök a5 Nassuck; ez a’ legtisztább 
vizű és 357 l/2 nehezéknyi. Egyszersmind az Arcot név alatt 
ösmeretes ékszerek is eladatnak, mellyek Charlotte herczcg- 
néi voltak ’s mellyek közt Selim szultánnak G3 nehezéknyi ró
zsaszínű gyémántja: a’ 60 1/2 nehezékny i kerek gyémánt’ 
melly XVI Lajos szent lélek rend keresztét ékesité, ’s egy 
108 nehezéknyi más gyémánt, melly ez előtt Bonaparte Jó
zsefé volt; Marie Antoniette brilliant fülfüggői, 100 \Jl 
nehezéknyiek; egy 75 karatnyi zafír; 75 karatnyi smaragd 
fülfüggők; 223 nehezéknyi brilliánt függők; egy 125 nehe
zéknyi brilliáHt, egy kurdiai tű gyémántokkal és drágakö
vekkel.

2. ) A’ nagy színi előadás, mellyet Nápolyban San Carlo szín
házban a’ király’ névnapján adtak egy pillanatra furcsa mó
don szakasztatott félbe. A’ darab’ folytában felálla földszint 
egy ifjú ’s hangosan kiáltá: „ T a c e t e !  f e r m a t e v i ,  la 
p a t r i a  e i n p e r i c o l o ;  s o n o  io la v o c e  di  D eo .‘ 
(Hallgassatok! sziinjetek-meg; a’ hon veszedelemben van; én 
isten’ igéié vagyok.) Az ember őrült ’s elzáraték.

3. ) A’ sultán is ki volt téve egy gyilkolási próbának ’s a’ 
török igazság szolgáltatás épen nem sok kíméléssel bánt 
a’ gyilkossal. Kilencz társával együtt zsákba kötteték és ten
gerbe vettetett.

4. ) Bonenben minap egy családot nagy és ritka szerencsét
lenség érte. Egy Pinel nem gyáros egyik vevőjével olly pör
lekedésbe keveredett, hogy tőle Írásbeli kihívást nyere. Ez 
irat szerencsétlenségre a’ gyáros’ fiatal nejének juta kezeibe, 
ki annak tartalmán annyira megijedt, hogy azonnal elájulna 
’s két nap múlva meg is halt. A’ szenvedélyesen szeretett nő’ 
elvesztését Pinel nem viselhette - e l; [eszét veszté miatta 
és őrültek’ házába kellett vitetett.

5. ) Egy viszonyos mystificatio kétur között Francziaor- 
szágnak egy kis városában minap sok beszélni valót ada a’ 
lakosoknak. Egyikőjök bált adott, mellyre a’ másikat nem 
hitta meg; ez most titkon számos uraságokhoz irt, kikről 
amaz semmit sem tuda, ’s meghívá őket amannak báljára, úgy 
hogy a’ hely kicsiny lön ’s minden eledel fél fogra kevés. 
A* megjátszott csakhamar kitudá e’ csín’ szövőjét ’s illő 
módon boszulá-meg magát. Midőn tudnillik ez is bált adna, 
amaz minden meghívotthoz ira’s tudtokra adá, hogy az ün

nepadó náthahurutba esvén a’ bál nem történhetik-meg. — 
Természetesen senki sem jelent-meg ’s az előkésziüetek hasz
talanok voltak.

G.) Nagy-Brittan iában Heresford grófság’ tövénytisztei előtt 
nem rég egy koldus jelent-meg, ki bizonyos ház’ konyhájá
ban , midőn senkit sem láta ott, egy darab kenyeret vága-le 
’s aztán ismét eltávozott. Feltörésről, és lopásról vádoltatott 
’s deportálásra Ítéltetett hét évre.

7. ) Egy igen elmés hölgy, ki nem rég Londonban nehány 
a" divatárus boltokba, posztó- és egyéb kereskedésekbe tartozó 
alrendiibb uracsokat vön észre, kik dandyságuk’ kimutatá
sára véghetetlen barkókat és bajuszokat viselnek, ’s az ut- 
czákat dohányfüsttel és szipahamuval töltik-be, így szála : Sze
gény párák! felette sajnálom őket, mert kevés jövedelmüket 
dohányra költik, ’s aztán még egy borbélyt sem tartliatnak 
maguknak! “

8. ) Egy magtárban észrevétetetett, hogy' az ott nagy7 meny- 
nyiségben tany ázó hangyák egy bizony os helytől mindig távol 
maradtak. Minthogy7 azon szögletben egy7 halzsíros hordó álla, 
azon gondolatra jövőnek, hogy azon hatás annak szagától 
ered; a’ tulajdonos több ágast és illyeseket hal/.sírral kene- 
meg, ’s ime! egyetlen egy hangy7a sem közeledők. — A’ vak- 
történet igy vezérle ismét egy uj felfödezéshöz.

9. ) Londonban azon észrevételt tevék, hogy a’ náthahurut 
az őrülteket tökéletesen megkímélte. Az ottani őrültházban 
valamennyi tisztviselő és szolga megbetegedett, mig az őrül
tek magok mind épen maradtak.

10. ) G i o n a r d o  Lőrincz, Rómából eredő híreknél fogva, 
feltalált búvárkészületét annyira tökéletesítette, hogy most 
vele könnyen kiállhatni tizenkét órát viz alatt.

11. ) Egy kovács Z ü r i c h’ táján ajtaja elébe valami hét má- 
zsányi ülőt állita. Kevés nap múlva két férfit lát ablakából, 
kik legnagyobb erőködéssel iparkodtak egy taligát tovább tol
ni, ’s kiugrék szobájából, segítendő nekik. Hátul fordult ’s 
egy7et lódíta a’ taligán, azonban az idegenek megpillantván őt 
sietve elfutottak. A’ kovács csakhamar felfödezé ennek okát, 
tulajdon illőjét pillantván-meg elburkolva a’ taligán.

DIVATKÉP.

11. Sz. Felköntös selyemszövetből: atlacr. kalap.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .
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DECEBAL,
TÖRTÉNETI ELBESZÉLÉS

A’
ME S É S  H A J D A N ’ S Z E L L E M É B E N .

( . V é g e . )

XII.

De térjünk vissza történetünkhez. Trajan nem ké
sett légióival; a1 Dunán keresztül egy hidat építetett, 
melly akkori időkben méltán remek mívnek tartatott. 
Által költözvén azon, sietve közelített Dacia felé.

Decebal azon élénk hévvel ’s önérzettel teljes bizo- 
zodalommal, melly minden tettét jeleié, gyűjtötte ösz- 
sze seregeit,’s ment a’rómaiak elejébe. — Néhány nap
pal elindulása előtt, kincseit a’ rohanó Sztrigynek med
rébe ásatta. Gethisa a’ munkásokat megölette, mine- 
kelőtte ezt Decebal megtudhatta volna; de egy, ezek 
közöl, a’ ravasz Bieilis, jókor gyanítván a’ veszélyt 
elillantott, ’s később életének megmentésére Trajánnak 
felfödezte azon kincset, mellyet mai napig a’ Sztrigy’ 
habjai alatt gyanítunk némellyek.

Trajan Cserna’ völgyéh jött a’ mostani Vaskapu 
felé; hány ütközetet állott ki addig, rs minő szeren
csével ? annak elbeszélésével nem untatom az olvasót; 
magok az akkori írók, igen keveset imák azokról; 
annyi azonban bizonyos, hogy ezer baj ’6 veszély közt, 
mellyeknek leírásuk a’ mesével határos, nem igen tá
vol Sarmys Egethusához, újra találkoztak az ellensé
ges seregek. — A’ harcz dühös volt és makacs; de 
végre Decebal kénytelen volt magát Sanuys Egethu- 
sának falai közé vonni.

Trajan azonnal ostromhoz fogott: a* dákok a’ kép- 
eclhetlent tevék lehetővé, ’s hihetetlen elszántsággal 
védék magokat. Még* egy követséget küldött a’ győ
zedelmes Imperator Deocbálhoz, ’s kemény ugyan, de

1837.

illy végletkor elfogadható föltételekre, felkérette a’ vá
rost. De a’ dákok boszonkodással ’s megvetéssel fo
gadták az ajánlást, ’s esküt főnnek inkább a’ romok 
közé temetkezni, mint megadui magokat.

Borzasztó volt a’ felbő szülés Sarmys Egethusában; 
a’ dák nők elevenen sütötték meg a’ római foglyokat; 
Gethisa kaján kárörömmel nézte az irtózatos jelenetet, 
mellyet Decehálnak lehetlen vala hátrálni.

Midőn már minden remény megszűnt a’ szabadulás
ra, legtöbben a’ dákok közül, nők, férfiak, mérget vet
tek , vagy egymást öldösték le vad ujjongatások kö
zött; inkább óhajtván a’ halált mint a’ szolgaságot. — 
Láthatók ezen jelenetek, máig is Traján’ oszlopán Ró
mában.

Dühöngve tódultak be a’ réseken a’ rómaiak, nem 
a’ roppant Sarmys Egethusába már, hanem egy kőha
lomba ’s vértől füstölgő romok közé. Decebal nem 
csüggedett, ’s még egy kétségbe esett merénjTe szánta 
magát. Összeszedd seregeinek maradványát, ’s ha
nyatt-homlok törvén a’ rómaiakra, soraikat széllyel- 
hasította, ’s minden elleneken áltgázolván, beljebb vo
nult Dacia’ kebelébe.

Nyomba üldözték őt a’ római lovasok, ’s nem távol 
hangzott nehéz csöngése a’ szálas legionárok’ pajzsai
nak; kik szorult hadi rendben, követék a’ lovasokat 
— Több napi üldözés után, egy  ̂rövid vagdalkozás 
történt még, Decebálnak végcsapatjsi ’s Trajan’ első 
kalozzai közt. Decebal megfuvatá a’ kürtöket, és se
bes vágtatva nyargalt, a’ most égy nevezett Feleken 
lefelé, azon kétszeres falakkal ’s erős tornyokkal vé
dett várhoz, melly a’ mostani Kolosvárnak helyét fog- 
lalá-cl.

A’ római tábor a’ mostani Feleket és Házsangárt 
lepte e l: nyugodtan néztek a’ győztesek a’ magasból 
alá, az iszonyú de késő erőfejlésre, melly alatt a’ vár
ban pezsgett.

(30)
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Kétes várakozásban telt el a’ hosszú é j; alól a’ mun
ka’ zsibajja zúgott, fönn a’ Feleken római máglyák lo
bogtak.— Végre az éjuek sötété bontakozott, ’s az ég' 
öble hamvas kárpitjaiból fejledezve, mint ünnepélyes 
egyház, fogadá kristály ölébe a' ifap’ csillagát.

Egy római tuba hangzott a mostani Torda kapu’ tá
ján ; két lánczczal terhelt dákot hoztak néhány római 
katonák a’ kapu’ közelébe. Nyakaikon a’ raboknak réz 
táblák függőitek, ’s reájok ez vala vésve: „Trajan üd
vözli Decebalt! ’s azon bérgyilkosokat küldi, kik ne
vével visszaélvén, parancsának állíták küldetésüket; 
bűnhődjenek a’ hazugok, az által, kit inkább sértettek 
mint Trajánt.“

Decebal eleibe hozattak ezek; ki akkor is , a’ siető 
készületekben munkás részt von.

„Ki cselekedte ezt ?“ kiált fel Decebal, körülvil- 
logtatva szemeit, rettentő kifejezésével a’ haragnak.

„Én!“ felel Ixigal; ki agg korának ellenére, min
den veszélyben részt vön: „én!“ mond ismételve: ,,’s 
egész bűnöm csak az, hogy férfiak helyett gyávákat 
választottam a’ nagy tettre.“'

A’ király intett kezével; azonnal közeledtek né- 
háuyan Ixigálhoz. „Mit akartok ?“ mond az öregj hide
gen: „rossz választásomat magam fogom megbüntet
ni!“ ezzel gyorsabban, mint sem ellenzem lelicte? 
tőrét keblébe mártotta: térdei megtörtek, ’s ő végig 
omlott Decebálnak lábai elébe.

*  *  #
Ezen pillanatban, történt első megrohanása a’ vár

falaknak. Nem sokára rombolt már a’ borzasztó arles 
’s tompa döngése a’ bástyákat reszketteté meg alap
jaikban. A’ balista' ’s a’ catapullának mázsányi kö
vei , rövid ívet képezve, hulltak halált hozva a’ védők 
közé. A’ támadó torony, az óriási Helepolis gördült 
nehéz réz kerekein, a’ falak felé; ’s minden oldalról, 
sűrűbben és sűrűbben vonultak gyors léptekkel a’ ró
mai légiók elő.

Nagy tömegekben lepték el a’ dákok a’falakat: rop
pant szikla-darabokat, forró olmot és vizet, ’s fasuda- 
rokat vetve le a’ vívókra. — Borzasztó ordítás tölté 
meg a’ levegőt, a’ dák nőknek szívet rázó jajsirása 
hangzott, vészen, zajon keresztül.

Nehéz fegyverzetű legiouárok közeledtek azon ol
dalához a’ falaknak, hol most a’ közép kapu van; —

egyenes állásban az elsők, kissé előre hajolva a’ töb
bi sorok, a’ végsők majdnem földön csúszva: paizsaik 
olly bámulatosan voltak egymásra fektetve fejeik fölött 
hogy az egész haladó tömeg, egy roppant sárkánynak 
pikkelyezett hátteknőjéhez hasonlíta. Előttük egy ne
héz testudo gördült, az izmos gerendákból rótt várka
pu felé; a’ gépelvuek keblét súlyos rézfejű aries fog
lald el.

„Törjétek a’ kapukat!“ kiálta Trajan, ki komoly de 
lángoló arczczal, érkezett ezen pillanatban a’ csapat’ 
közelébe; körülte számos fényes kiséret lovaglóit, reá 
bámuló szemekkel.

Azonnal mintegy harminczan, a’ veszélyes kosnak 
gerendájába fogóztak: láncza csörgött, lógása sípolt, 
’s döngése a’ kapu’ falazatát recsegteté.

„Jobban hajolj előre Quinte!“ — mond egy ősz le- 
giouár, a’ paizsok alott görnyedők közűi; — „paizsod 
mindig vállamon hever!“

„Ejh! felel a’ másik; mit kényeskedel für eifert én 
a’ harmadik sorban állok, ’s két paizs-vonal hever 
rajtam!“

„Huh!!“ kiálta egy harmadik, mélyen a’ paizs-födél 
alatt: — ezen pillanatban egy szikladarab hullott a’ 
legionárok’ paizs-födelére, ’s csörömpölve gördült le 
azon; — néhány fojtott nyögés és szisszenés hallat
szott még.

„A’ kapu foszlik,“ kiáltának többen — az aries mel
lett , ’s a’ testude közelében.

„Most hátra még egyszer!“ — mond egy öreg Ccn- 
turio; „megálljatok! most egyszerre előre! — Utósó 
szavait a’ parancsnoknak, rémítő ropogás követé: a’ 
nehéz kapú mennydörögve dűlt össze, sokakat eltemet
ve romjai alá a’ védőkből.

Egy fiatal Tribun ugratott legelőszőr a’ nyílásba: de 
lovának lábai, a’ kapu’ rostélyzatába sippadtak; a’ ló 
összedült, a’ lovag hirtelen talpon volt, ’s egy közel 
álló vexilliférnék kezéből kiragadván az arany kezet, 
azt a’ védők közé vetette: „Falkoronát nyeri — kiálta 
fel, — ki a’ vexillumot előhozza!“ — Azonnal az egész 
támadó sereg, a’ nyílt résnek tódult. Könnyű Jacula- 
torok kopjákkal ’s a’ kerek párnával ugráltak a’ ro
mokon keresztül: ezeket követék a’ kevély legioná
rok, széllyelemelve a’ clypeusokat cs scutumokat, mint 
könnyű szárnyakat, m ellek csak az elébb még, olly 
szorosan voltak egymásra olvadva; barna bőr loricák,
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vagy nehezebb vas tlioráxok, fődék melleiket ’shosz- 
szu hastáik előre valának nyújtva. Végre a’ fundito- 
rofc szaladtak elő, parittyáikból éles köveket szórva, 
a' romok közt makacsul v ív ó  dákokra.

XIII.

Míg ezek egyik oldalán az erősségnek történtek, 
Decebal élénk hévvel lovaglóit a’ vár’ kettős falai közt) 
Gethisa mellette volt.

„Oh, Decebal I mond ez, közelebb vonulva hozzá: 
mindennek vége van! hallod a’ dühöngő ariest? a’He- 
lepolisok hidjaiu vívnak már: lehetlen tovább tartani a’ 
várat! je r ! mentsd meg magadat; az egekre, je r ! mert 
elevenen jutsz a’ rómaiak’ hatalmába. Egyik oldalág 
az erősségnek még nem szállották meg; ott távozha
tunk ; felleget árasztok körülünk, ’s paripáink egy pár 
óra alatt messze vihetnek innen!“

Decebal hirtelen megrántó lovának kantárát, ’s ált- 
ható tekintettel szegezte szemeit Gethisára. — „Mi volt 
ez?kiált föl, mintegy álomból ébredve: EgekI Gethisa! 
te szólottál-e? ki vagy te? A’ te tanácsod-e ez? — 
nem! nem! szemeimnek nem hiszek, nem hihetek! Te 
volnál-e még azon Gethisa, azon angyali lény, kinek 
közelében az anyag szellemmé szűrődött, te azon tisz
ta, azon lelkes hölgy I kit éltem’ csillagakint imádtam; 
kinek minden hangja mennyekből szivárgott, ’s kinek 
lelke egy imádbolt vala?“

Gethisának szólásra nyiltak ajkai.
Decebal hevesen folytató: „Ne tovább! álnok lélek j 

hiába vonul a’ szerelem’ lángja körűi mennyei arczo- 
don, hiába mérsékled lángoló tüzét szemeidnek, ’s hi
ába olvad ajkad égi mosolyra; ah ! hogy illy soká 
vakoskodtam! a’ burok lehullott szemeimről, most is
merlek! — Te nem vagy Gethisa! — te Areoreca 
vagy I“

A’ megismért Areorecában forrott a’ méreg, képe 
szinte ruttá változott, ’s veszélyt jósló kifejezést nyert: 
annyira igaz, hogy aljas indulatok, a’ legszebb arcz
nak , undok visszataszító kifejezést képesek adni.

„Te Areoreca vagy! ismétlé Decebal harsány han
gon: nem tégedet imádott az én lelkeni, Gethisa volt 
és maradt annak bálványa! — Ellene mondok minden 
tettednek, ’s minden szándékodnak! — lassú méreg- 
kínt akartad a’ gonosznak magvait szivembe csepeg
tetni , oh! kábult én I hogy ezt most veszem észre! de

kevélyen tekinthetek le hozzád, pokol’ szelleme! mert 
alacsony tettre nem birhatál soha!“

Areoreca torz gúnymosolyra vonta el ajkát.
„Gyűlöllek! folytató Decebal, a’ legmélyebb megve

tés’ kifejezésével lelkes vonásaiban; gyűlöllek, halld 
álnok tündér! miolta mélyebben tekintettem fekete iel- 
kedbe: ’s hogy el nem tiportalak, köszönd annak hogy 
nő vagy, ’s Gethisám’ vonásait viseled!“

Decebal a’ rubin karikát levonó ujjúról. „Itt, mond 
magasan feltartva azt, a’ te veszélyes ajándékod! lm 
elvetem azt magamtól! ne legyen elsőségem az ufósó 
dák előtt, baj ’s veszélyben osztozom velők! Ellened 
mondok újra! — távozz’! emeld el magad, innen! — 
’s hogy ezt most, éltemnek legszorongatóbb pillanatá
ban tehetem, győzzön meg arról, hogy még Decebal 
vagyok!!“ — ezzel a’ gyűrűt távol veté el magától.

Ezen pillanatban, olvadt szélíyel Areoreca’ alakja 
kékes lángoszloppá nyúlva: a’ körűi állókat félelmes 
borzadás fogá el; Decebal mogorván szegezte szemeit 
az álnok szemfényvesztőre, ’s úgy tetszett nékie, mint
ha hegynyi teher gördülne le kebléről.

A’ lángoszlop éles csattanással pattana szélíyel, ’s 
hosszú gomolygó füst kanyarodott föl abból, csillámló 
szikrákkal terhelten, ’s húzódott végig sötét hullámzó 
fátyolként, az egész vár fölött; tompa pokolbeli gúny- 
kaczaj hangzott abból szakadozva.

Néhány perez múlva, gyors kopogás hallatszott; ,s 
hófehér ménén termett a’ szép, a’ valódi, az angyali 
Gethisa Decebal mellett.

ürömtől lángolt a’ király, ’s egy édes meglepetés 
reszketteté minden tagjait: „Ég’ istenuéje! kiálta fel-, 
megbocsáthatsz-e ?“

Gethisa mondhatlan szelídséggel nyújtó kezét Dcce- 
bálnak: ,,a’ varázs megszűnt, mond angyali szózattal; 
a’ test gyenge, de erős a’ lélek, ’s en lelkedet szeret
tem, melly hozzám’s elveihez hív maradott: s ezen 
utósó győzedelmed érzékeid fölött, egészen kibékül- 
tetne veled, ha valaha Gethisa’ kebléhez, harag ’s bosz- 
szú férhetne! — Jer Decebal! vívjuk ki a’ végső halál
csatát, ’s ha veszni kell, vesszünk magunkhoz illőleg! 
— Nem istenné, nem égi szellem, egy hölgy all előt
ted, ’s emberi lény, mint magad! — ’s ha azon titkos 
tudás, mellybe atyám avatott, tündérnek láttat is a pu- 
lya köznéppel, kit ólfény vakít; tudd meg oh Dece
bal , hogy a’ természetben, természet fölötti nincsen?

*
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nem is lehet! én veled halok meg-, ha szükség; a' dák 
hölgy Dacia’ romjaiul“

XXV.

Egyszerre, borzasztó üvöltés tülté meg a' levegőt: 
„Trajan! a' rómaiak!“ hangzott minden felől.

„Veszve van minden, uram király!“ kiálta egy szá
guldó lovas; „az első körfalnak kapuján betörtek a’ 
rómaiak, a’ bástyákon sasok villognak!“

„Hah! gyáva! — kiált Decebal, — minden veszve! 
míg én élek, semmi sincs elveszve! mond-on én!“ — 
„VecinasI a’ még fönnálló épületekről veresd le a' fö
deleket: bútort, szekereket, holtakat rakjatok egymás
ra , kerítsünk egy új körfalat!“ — „Te Rebisíesl szól 
egy ifin dákhoz fordulva; nyargalj Durashoz, ’s mond 
meg nékie, hogy a’ belső körfalat védje kettőzött erő
vel.“ „Bátran dákok! még semmi sincs elveszve! — 
mig a’ Helepolis idáig gördül a’ romokon, ’s az arie- 
sek rést nyitnak, addig idő kell, ’s míg dák él, a’ fala
kat nemmászsza meg Trajan!“

A’ királynak nyugodt lélek-jelenléte, visszaadó a’ 
dákoknak bátorságokat; azonnal a’ födeleket leverték, 
sánczokat hánytak, mindenki munkához látott, Dece
bal legelői; ’s nem sok időre, egy szeszélyes gyűrű 
övedzé a’ bátrakat körül.

Decebal legerősbjeit összeszedé ’s kinyittatván azon 
kaput, mellynek helyét most a’ Monostor-kapu foglal
ja e l, egy váratlan kirohanást tett; olly erővel ’s dü- 
hösséggel, hogy a’ meglepett ostromlók hátrálni kez
dettek. A’ harcz véres volt és dühös, merre Decebal 
ment, hátrált mindenki, ’s a’ haliha római testeket ta
posott: egy aquilifernek arszlán-fődte fejét hasította 
ketté Decebal, ’s a’ kivívott sasot vitte be a’ várba ma
gával. —

A’ nap mór hanyatlani kezdett: a’ rómaiakuak egy 
része sietve vonult a’ Felekre, ’s azon szikla-ormokra, 
hol most a’ Fellegvár van.

* * *

De kis ideig pihenhettek a' dákok 1 — T/ajan égett 
af csatát helyre állítani, minden seregeit összeszedé, 
’s eddigi hevert legionárokkal fogatott kettőzött hévvel 
az ostromhoz; á’ dákok, a’ hihetlent tevék lehetővé t — 
------ hasztalan! — mint az ömledó raj,mint a’ med
rét haladott folyó, hömpölygőit a rómaiak' tömege a’

csorba falakra, melyek a’ sokaság alatt görnyedni lát
szottak.

Decebal vívott, mint a’ barlangjába szorult orozlán, 
’s Gethisa nem távozott oldala melől: végre lankadni 
kezdett ereje, mindig küzdve, de már hátrálva érte el 
az errősségnek azon részét, hol most a’ sötét hid kapu 
van Kolosvárt: száguldó római lovasok követek őt 
nyomba, számuk Decebal’ csapásai alatt mindig apadott.

Köny csillogott Gethisa’ szemeiben , ’s úgy tet
szett, minlia bámulás cs szánakodás olvadnának össze 
tekintetében: fellcge a’ kostáknak repült feléjük, De
cebal paizsával födte Cethisát, ki nyugton állott ’s fé~ 
lelmetlenűl: egy római lovasnak halál-csapása érte őt; 
kit a’ jövő pillanatban Decebal Gethisa mellé terített

Ott feküdt a’ szép szolid teremtés, tört szemeiből, 
egy ege a' szerelemnek özönlött Decebálra, kezét nyúj- 
tá feléje, mintegy áldva őt, ’s egy sóhajjal kimúla.— 
Sokan a’ római lovasok közül állíták, hogy egy hófe
hér galambot láttak, néhány pillanatig Decebalnak fe
je fölött lebegni.

Decebal gyalog vívott már; „Traján!“ hangzott 
egyszerre.

„Megálljaíok! kiált egy teljes férfin szózat: senki 
se merje Decebált bántani!“ — a' római lovagok hátra 
vonultak, Decebálra szegzett szemekkel, ’s emelt kar
dokkal. —

Trajan maga volt a’szóló: Decebal lankadtan eresztő 
le karját, körül tekintett; minden egy nagy sírnak tet
szett körűié: szemei el látszattak nyelni Gethisát, ’a 
azokban egy tengere a’ kínnak ’s bánatnak hullám
zott 1 — — most emelő föl újra fejét 1 — föl, azon ki
rályi tekintettel, melly a’ rómaiakat, olly sokszor meg- 
reszketteté'f

„Győztél Trajan! — kiált föl; — romok füstölög
nek körülied, Rómának egy tartományával többje vaui 
De nők, aggok és gyermekek maradtak itt csak, nem 
férfiak! — Itt az utósó dák!“ — ezt mondván, kard
jába ereszkedett: feje Gethisa' keblére hanyatlott, 
’s keze hullásában azon sasba fogódzott, mellyet ke
vés órákkal ez előtt vivott ki.

, SÓJ.Y02H

J e g'y z é s : Ezen regének történeti része, a! lehetőségig hí
ren van adva, ’s a’ leghitelesb forrásokból merítve; meséj* 
népmomláu átttfuU , a’ mi keltűi »«evtély, azt a’ figyelmes 
olvasó megtalálja.
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H e l e p o l i s ,  vívó torony. B a l i s t a ,  C a t a p u l t a ,  ha
jító gépelyek. Ar i e s ,  faltörőkos. Te s t udo ,  védfödél, melly 
alatt, a’ falakat ásták alá, vagy rombolták. C l y p e u s ,  ke
rek, — S c u t u m ,  négyszegű nehéz paizs. P a r m a ,  kisebb 
kerek paizs. Hasta,  dzsida. G l a d i u s ,  rövid egyenes kard. 
J a c u l a t o r ,  könnyű gyalog kopjavető. Fu n d i  t o r ,  parity- 
tyás. C e n t u r i o ,  százados. Lo r i c a ,  szíjakból készült mell
vért T h o r a x ,  mellvas. A q u i l i f e r ,  sas vivő. Cohors ,  
csapat. T r i b u n ,  lovas felső tiszt. V e x i l l u m ,  zászló. 
A’ gyalogok’ zászlója egy sas volt, melly alatt egy rövid 
nésyszegű szövet függött ezen négy betűvel S. P. Q. R. azaz, 
s e n a t u s  popul us  que romanus :  a’ lovas hadi jel, 
egy kiterjesztett kéz előre mutató ujjal, ’s az elébb emlí
tett zászlócskával.

Sólyom.

ÁPRILISI IBOLYÁK.

Kedves Szerkesztő Ur 1
Tegnap a’ Svábhegyen voltam, Budapestünk ezen 

bájos Eldoradojában, hol nyaranta annyi szív-frigy köt
tetik az árnyékos fák’ oltár-boltozata alatt, a’ mennyi 
csak szétbontathatik farsang által egy rövid félév múl
va. A’ Svábhegy, kedves Szerkesztő ur, és én egy
más nélkül el nem lehetünk, ha— együtt vagyunk; mert 
ha együtt vagyunk ő az oltár, én a’ pap vagyok, ki a’ 
teremtőnek e’ nagy oltárán háladalt zeng, hogy hegyet 
és erdőt teremte, ’s az ember szivét fogékonynyá te
ve a’ szép természet’ bájai iránt Mint örültem tehát a’ 
napokban! midőn kalendáriomombanolvasám: „ 0  lép o’ 

Tavasz kezd.“ — De a’ nap híjába lépett a’ kos’ 
jegyébe, a’ tavasz nem jöttél. Ne'mellyek azt mondják, 
azért nem, mert az öklein kostul megijedt ’s csak fél
ve ’s lasankiut mer hozzá közeledni; mások szerint 
szükségtelennek látó még eljönni, ’s így okoskodék: 
„Na, ha még nap komám is bundát ölt: én gyengéd 
martiusi ibolyáimmal bízvást áprilisig várhatok.“

’5 íme 1 itt van oka, mért nem adhatók Szerkesztő 
árnak martiusban egy pár ibolyát; a’ feehó kos mind 
aprilisbc küldte őket.

De a’ bohó kos még egyéb kárt is tett: magát a’ kö
pönyeg forgató áprilist is kiforgató tengelyéből ,■ a’ na
pot, annyira körülbundázván, hogy a’ martiusi havat 
még máig sem olvasztható fel a’ Svábhegyen. A’ mar
tiusi hónak csak veheti az ember, vagy inkább a’ 
uémber hasznát— t. i. vizet (kérem Szerkesztő urat e’

szóban z  helyett $-t ne olvasson) csinál belőle, megmos
dik benne,’s oily szép,de oily szép lesz tőle, mint—előbb 
volt. De az áprilisi hóval — ezzel ugyan nem tudom mi 
okosat lehetne csinálni? Ebben talán a’ férfiaknak kel
lene megmosdniok ? Nem, nem ! a’ férfiak úgy is elég
gé aprilis-természetűek! Mosdjanak meg benne öreg 
uraink, kik a’ változást nem szeretik.

De, hogy visszatérjek tárgyamhoz a’martiusi hó má
ig is fedi a’ Svábhegyet — ’s igy természetesen ibolyái 
még pólyában feküsznek. Félek, félek kedves Szer* 
kesztő ur, hogy az idei majálisban eprek helyet ibo
lyákat fognak szedni leánykáink.

Végezetre kérem kegyedet ne tegyen kora-sétát a’ 
hegyvidékbe e’ késő-esztendőben,’s engedje meg, hogy 
részemről, a’nyájas déli szellőhöz, a’tavaszelhozóhoa, 
felsohajthassak:

Oh lenge déli szellő ,
Melly bimbókat fakaszt,
Hozd el minél sietvébb 
Az illatos tavaszt!

Repüld, repüld be véle 
A’ szép magyar hazát,
Hogy földe bő pamuttal 
Teremjen ibolyát ,

'S ibolyáért a’ lányok 
A’ hegybe menjenek,
;S szelíd vidám dalok közt 
Bokrétát fűzzenek.

Talán a5 sok rrágból 
Számomra is terem,
Talán a’ sok leányból 
Fog. jutni egy nekem.

Ki megnyugtatja rajtam 
Tündöklő, szép szemét,
’8 odadja hó kezével 
Füzére szebbiket.

i  ÖAtUT.

A ’ SOUTHAMPTON! CLUB.

A’ eotföramptomí clubban nagy gyülekezete volt a 
néger rabszolgák’ ellenfeleinek. Hatvan egy tag volt 
jelen; mindnyája természetesen egy darabka ozukor- 
náddal sem bírt a’ gyarmatokban; mindannyian esküdt
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barátai voltak a’ feketéknek, 's már a’ „fehér“ szóra 
ia elvöresedtek a’ haragtól.

Azon kérdést vitaták, váljon a’ természetre hagyják- 
e által a1 czukornád’ és indigó’ termesztésének gond
ját, vagy a’ fehéreket kényszerítsék, feketékké lenni, 
’s birtokaikon munkálni.

A’ kérdés ellen és mellett, mint szokás, sok es hosz- 
szu beszéd tartadott.

John Perthows a’ czukornádat a’ természetre akar
ta hagyni, mert, úgymond : „minthogy a’ természet 
alkotá a’ czukornádat, rája is kell azt hagynunk. Mi
óta az emberek termesztenek nyugszik a’ természet) 
összekapcsolja karait és bámul. A’ természet minden
nap menekszik egy gondtul, de a’ természet nem azért 
van. Tekintsük azon tartományokat hová még a’ föld— 
mivelő vas nem hatott; tekintsük az Őskori erdőket; itt 
a’ növények és fák hatalmasan betöltik lételök’ kivá- 
natit. A’ pálma majmoknak és vadaknak nyújtja Ízletes 
gyümölcseit, önmaga műveli magát ’s a’ négerek fejé
re szórja gyümölcseit, kik védő árnyában alusznak. 
A’ majmok, medvék, négerek, semmit sem termeszte
nek; ez nem kötelességük. A’ természet megtéríti az 
asztalt, ’s az éhesek jól laknak mellette. Mi berontani 
akaráuk a’ természet’ jogaiba, mi azzal kérkedénk, 
hogy azt megjobbitjuk, ’s mi történt? A’ természet ezt 
mondá: ti olly dolgokba keveritek magatokat, mellyek- 
höz semmi közötök; csak folytassátok tovább, én nem 
gondoskodom többé. ’S a’ természetnek igaza van. Mit 
kell tennünk, hogy a’ dolgot ismét rendbe hozzuk ? 
Épen semmit nem kell tennünk; ez egészen világos.— 
Czukrunk minden esetre lesz, mert a’ czukor a’ ter
mészetben fekszik, (tetszés}. Én a’ mellett szavato- 
zora, bizassék minden a’ természetre.“

Ez igék olly nagy benyomást tettek, hogy közön
ségesen kívánták a’ szavatozást. Az elnök illykép 
szóla:

„Azok, kik azon véleményen vannak, hogy a’ ter
mészet ismét belépjen régi jogaiba, álljanak-fel, azok 
pedig, kik azt akarják, hogy a’ természet továbbra is 
munkás az emberrel legyen, maradjanak ülve.“

Harmincz tag álla-fel a’természet ellen, és harmincz 
maradt ülve. — A’ hatvanegyedik tag , ki eldöntő lett 
volna hiában kéretett véleményéért; ő azt állitá, hogy 
lelkiösméretével nem jöhet tisztába ’s a' szavatozástól 
visszatartja magát.

íme, mitől függ gyakran a’ sors I Csak egy szava
zat még, ’s a’ természet kényszerítve látá magát, e- 
gyedűl, az emberek’ segedelme nélkül, munkálni.

Minthogy a’ napi rendnek még nem volt vége, egy 
másik kérdésre mentek által.

Macrowbs Max ur, a’ négerrabszolgaságnak es
küdt ellensége, kezde szólni. — Minden hallgatott ’s ő 
mondá:

„Mylordok és uraim ! mi mindnyájan sóhajtozunk 
azon kegyetlenségek föleit, mellyeket a’ szerencsét
len baniákon a’ kincsre vágyó telepedők gyakorolnak. 
Sóhajtunk , ha theát vagy kávét iszunk, vagy puddin- 
got eszünk, vagy czukrot veszünk, ha a’ folyadékok’ 
oczeánjára gondolunk , mellyel a’ feketék’ izadsága 
van keverve.

Miként segítsünk e’ bajon ? semmi sem egyszerűbb. 
En meggyőzendem sziveiteket.

A’ paxlament elébe következő tartalmú bilt terjesz- 
szünk:

„Minden rabszolga törvényesen szabad. A’ telepe
dők felszólítatnak, feketéiket szabadon bocsátni. A’ fe
ketéknek nem szabad újra szolgálatba állani. Minden 
fekete a’ termesztők költségein illően felruház tátik, 
mint egy közönséges ember. A’ feketék, kik kés
nek megtörni lánczaikat, öt évigi fogsággal bűntet
teinek.“

E’ pillanatban a’ levélhordó egy levelet hoza a’ szó
noknak. Ez fclbontá azt ’s szóla: „uraim,mielőtt besze'- 
dem’ második részére mennék ’s megegyezésöket ipar
kodnám megnyerni a’ feketék’ közvetlen szabadon-bo- 
csátása iránt, engedjék-meg, egy pillanatot vetnem ez 
iratba, melly Indiából jő , ’s hihetőleg némelly drága 
adatokat foglal magában a’ jelen kérdés felett.“

Macrowbs ur erre magában a’ következő levelet 
olvasa:

C alcutta ................
„Kegyed’ atyjának egy öreg barátja, az angol ter

mesztő Falborough, e’ napokban halt-meg. Ő derék 
férfi volt és jobb sorsot érdemle.

„Mielőtt meghalna, egy jegyzőt kívánt ’s én hozzá 
siettem, végakaratát fölirandó. O véghetetlen kincsek
kel birt, tudniillik egy indigotermesztvénynyel, melly 
évenkint 2 0 0 0  font sterlinget hozott-be, egy hasonló 
jövedelmű czukortermesztvénynyel; egy postaintézet
tel, hol lovak’ hiánya miatt feketéket használnak éa
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pedig 100 mérfuldnyi térségen Lahore felé ; j három 
ezer rabszolgával.

„Minthogy kegyed' atyja' barátjának nincs gyerme
ke 's rokonaival mindenkor egyenetlenségben é lt , ke
gyedet nevezte örökösének. Az örökség tüstint ált- 
veheíő, feleljen kegyed ’s a’ t

'Williams, jegyző.“
A' szónok e’ levelet már kétszer olvasá ’s most har

madszor akará átfutni, midőn a' társaság felálla ’s a’ 
beszéd' végét kívánta a’ rabszolgák’ felszabadítása 
mellett.

A’ szónok lassan összehajtá a’ levelet és folytatá:
„Igen, uraim, a' rabszolgaságnak el keli töröltetni, 

de az okosság kívánja, hogy vigyázva és ügyesen lép- 
jüuk a dologhoz. Vannak gyarmatok, hol az eltörülte- 
tés közvetlen kivihető; de másokban csak lassan kell 
előhaladni. Például Calcutta (Yélbeszakasztás} uraim, 
hagyjanak végig beszélnem. — Kegyetek Calcuttát 
nem ösmerik eléggé; én kegyeteknek egy életbeli ada
tot mondok-el. Van ott egy lóposta Lahore felé £— mi 
közünk ehhöz ? —). Ezt azonnal látni fogják. Az uta
zóknak természetesen lovuknak kell lenni; de itt nincs 
ló. ’S az utazóknak még is kell haladniok. Hogy e' 
baj mellőztessék lovak helyett négereket használnak. 
C— Gyalazát! —}. Igeuj gyalázat, de a’ postamester
nek 2000  font sterlinget hoz-be, ’s kegyetek még sem 
foszthatják-meg őt jó lelkiösmérettel kárpótlás nélkül.

£Egy szózat: „Hisz épen most tette kegyed azon 
ajánlatot, hogy a’ rabszolgaság tüstint és kárpótlás 
nélkül törültessék-el ?“}

„Igen, én tettem azon ajámlatot, de azt kiváuom, 
hogy Calcutta kivétessék. — Ha Angolország valami 
200  lovat adna azon postamesternek feketéiért. ( — 
Egy szamarat sem! —} . .  . .; micsoda Angolország
nak 200  ló, ha egy igaztalanságot lehet így elmel
lőzni?“

£Egy szózat: ha azon postamesternek kárpótlást 
adunk, úgy valamennyi gyarmatnak kell adnunk.}

„Valamennyi gyarmatnak? Nem. Jegyezzék-meg 
jól kegyetek; itt sem czukorrul, sem kávérul nincs szó, 
hanem a' közjólétről. Mit tennének kegyetek, ha ke
gyetek volnának azon postamester? £— Az intézetet 
feláldoznánk a’ haza' oltárán! —}

„Ezt nem tennék kegyetek!“

Mindnyájan rendre szólíták a‘ szónokot; Macrowbs 
elhagyó a’ szóuokszéket e’ szavakkal: „én az intéze
tet föl nem áldozom, mert én, én vagyok annak birto
kosa, én öröklém azt; e’ levél itt hozá a' hirt. Én ki
lépek a' rabszolgafelszabaditási clubból.“

A’ TÖRÖK’ VAKHITE.

A’ muzulmán tökéletesen bízik a’ sorsban olly mér
tékben, melly vele néha a' legközönségesebb elővi- 
gyázatokat mellőzteti.

Itt ennek egy kis példája, enéletemből, — (dgy ír 
egy angol utazó}. — Tuuisban, felső engedelemmel, 
meglátogattuk a' puskapormalmot: a’ sors úgy hozta, 
hogy ez épen a’ Dey előtt történt bemutatásunk után 
esett, rajtunk tehát még formaruhánk — ’s hogy a' 
dolog még roszabb legyen — lovasformaruhánk volt. 
— Midőn a’ gyárépületbe léptünk, nem kis megle
petéssel találtuk az őrcsapat’ egy részét a’ kapu alatt 
dohányozgatva, csak kevés lépésnyire több mázsa 
puskaportul, melly polczokon száraztás végett álla. 
Egy szikra, mellyet egy hirtelen eredt szellő vagy 
légvonat röpíthete-el, őket, bennünket ’s az egész 
gyárt — isten tudja, hová mozdított volua. Ez még 
nem minden. — Körüljártuk az épületet a’ nélkül 
hogy kardjainkat vagy épen sarkantyúinkat letettük 
volua. Néhánynak a’ malomban dolgozó öszvérek kö
zül is vasalva volt lába, és senki sem látszott különö
sen arra ügyelni, nincsenek-e kövicsek vagy illyes- 
mik a’ földön. ’S még is, ki hallotta azt valaha, hogy 
egy török malom levegőbe röpült volna! Tunisbau leg-' 
alább egy léleknek sem jutott illy eset mint elhihető 
vagy lehetséges még álmában is eszébe, — sőt, mint 
kérdéseimre beszélték, emberemlék óta illyesmi soha 
sem történt. — Ellenben menjen az ember egy eu
rópai pormalomba, tekintse-meg a’ sok különféle elő- 
vigyázati öltözeteket ’s a’ t., ’s még is mik nem történ
tek már gyakor ízben a’ mi pormalmainkkal ? —

EGYVELEG.

Bizonyos párisi költő, azon ottan nagy hírre kapott 
történetet, hogy egy fiatal leánynak táuczosa karai közt 
múla-ki, színdarabbá olvasztotta e’ czím alatt: „A’ ha
lálkeringő,“ melly egy otti színpadon legközelebb elő 
fog adatni. Itt’ már csakugyan lesz hatás I
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HUI- ’S DIVATLAP.

PESTI HÍREK.
1. ) Vasárnaptól e’ hó’ Odikétől, néhány pesti halász a’ város

erdei tóbán egy pár vizát, egy óriásit 450 fonttal, és egy 
kisebbet 70 fontost, köznézetre tön ki. A’ látványra csődülők, 
fejenkint, 4pengő krajczárt fizetnek. E’ halak Kalocsán felül 
a’ Dunából fogattak; mondják ha jövő vasárnapig elvenen 
tartathatnak, a’ halászok a’ városerdei tóban, a’ vizafogást 
velők egész nagyszerűségében fogják mutatni.

2. ) Budai magyar színészink, bár jobbadán el nem oszol- 
tan még együtt vannak, de játszani megszűntek,’s addig míg 
színházunk állandóul keblébe fogadhatandja, mint mondják, 
Fejér vármegyébe, vagy Füredre fognak menni:

Költözik a’ fecske 
Röpülő fiával;
Yisszajő, tavaszt hoz 
’S szebb napot magával.

KÜLHIREK.
1. ) Egy angollap Konstantinápolyból írja, hogy a5 Fanar’ 

(város rész) csudaszépségu Adonisza, Y o g a r id e s z , Milos 
herczegnek ügj viselője, nem rég egyszerre csak eltűnvén, hollé
te, sok féle mondára adott okot Némellyek azt hivék, hogy atyja 
vivé el titkon magával; mások, hogy egy féltékeny ozmán, mi
dőn épen háreme’ tiltott falai közé lopóznék megrág ádá, szo- 
káskint zsákba kötötte ’s a’ tengerbe veté. Mi, úgymond ez 
ángol lap, bizonyosan tudjuk, hogy a’ gyönyörű ifjút, egy 
szint’ olly szép circassiai hölgy, korán figyelmessé tévé az 
ót fenyegető veszedelemre, ’s Yogaridesz, éjjel titkon hajó
ra ült, ’s elevezett egy boldogabb országba, •—■ (hová?) —
hol az édes szerelemsuttogásokat nem szokták halállal bün
tetni. —

2. ) Brüssclben igen eredetileg lopatott-meg egy ur. Egy 
szolgája volt, kinek hűségében, legkevesebbé sem kétel
kedett. De egy reggel, midőn fel akart öltözni, hasztalan ke
resi , a’ mit kivan, ’s épen illy hasztalan kiáltja szolgáját; 
utóbbi már az el lobbi estve eltávozott, ’S mindennek, a’ mivel 
ura bírt, ruháinak , fehérneműinek, pénzének , felét elvivé. 
Sőt e9 megosztásban annyira lelkiösmeretes volt, a’ kemen-

czén álla tudnillik egy arany tű; a’ tolvaj ketté tőré azt ’s 
felét vitte-el.

3. ) Egy fiatal lányt Lyonban sokáig üldöze bizonyos ifjú 
szerelemvallomásokkal, míg végre meghallgatta ót, ’s rendez- 
vous-t ajánla neki az ifjú’ lakhelyén. Mi történhetett itten, 
nem tudatik; az bizonyos csak, hogy a’ fiatal leány ott éle
tét veszité. A’ holttest természetesen útjában volt az ifjú
nak, az okbul megkére egy barátját, ’s ez segített neki a’ 
testet éjjel egy gyanús házba vinni, hol az más nap megta
láltatott. Afe ifjú azonnal megszökött.

4. ) Egy franczia hölgy, ki fél milliónyi dollárral bír, nem 
rég azon pillanatban fogatott-el, midőn egy divatárus bolt- 
bul egy nőköpönyeget lopott. Lakhelyén tett vizsgálatok nagy 
mennyiségű lopott tárgyakat hoztak napvilágra. Csupán e’ 
végre rendelt nagy szobában kevertek rendetlenül csizmák, 
gallérok, előmgek, férfiruhák, porczellánok, asztalneműek. 
posztó, ékszerek, órák, pisztolyok, török kések ’s végre 
egy csomó gyolcs ’s más illy féle. Midőn a’ hölgy megker- 
deztetett, milly okok vivék e’ tolvajságokra, azt feleié, hogy 
ellenállhatlanul ragadtatik a’ lopásra, ’s nem hagyhat-fel ve
le, bármilly erősen föltegye is azt magában.

5. ) Igen különös furcsaság gyanánt említhető, hogy dr. 
Saar man’ könyvtárának árverés utján eladatásakor S t ok-  
hol mban C a r t e s i u s n a k ( a ’ nagy philosophusnak) kopo
nyája 20 talléron adatott-el , és — oh emberek! — A b 5 - 
lard’ és H e l o i s a ’ holttesteiknek más sírba hurczoltatása- 
kor egy angol az utóbbinak csak egy fogáért 10,000 francot 
adogált; — ez utósók pedig csak egy szerelmes pár voltak. 
Ez ugyan nem nagy tisztelet a’ dicső Cartesiusnak ! de lm 
bölcsek’ és szerelmesek’ koponyái és fogai csakugyan adásve- 
vés’ tárgyai lehetnek, a’ szégyen a’ bölcsnek illy kevésre 
becsűlése miatt bizonyosan nem Cartesiust, hanem a’ fösvény
vevőt ille ti..................Heloisának egy foga, melly legfeljebb
is szerelmi mámorában Abálard ajakit néhányszor jól össze- 
harapdálta 10,000 frankért, és egy bölcs agyat rejtett kopo
nya 20 tallérért! — bizony felette furcsa! — Itt már csak
ugyan jobb, szerelmesnek lenni — vigye a’ manó a’ 20 tal
léron is megkapható bölcs koponyákat.

X g a s i t á s .
Múlt 29dik számunk hibásan emeltetvén présbe, minthogy szétküldetését visszatartóz

ni nem akartuk, helyette vidéki tisztelt Előfizetőinknek, ugyan azon 29dik 
számunkat újra nyomatva, mai számunk mellett ismét megküldjük.

-------------—-------------------- ■
S z e r k e s z t i  M unkácsy .

NTOMATIK LANDBRER’ BETŰIVEL.
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Huramulík év* A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a’ Magyarhazára Első fele

NAGYBÁTYÁM’ ELSŐ SZERELME.
N O V E L L A

BURRMEISTER LYSER UTÁN:

B. B A R K Ó G Z T  F E R E N C  Z.

I .

Föltéve azon lehetetlen esetet, hogy valaha nagy 
író leendek, a’ világnak tudtára kell adnom: mint tör
tént az tulajdonkép, hogy nagy hírű iró levék?

Nem tudnék akkor valódilag mást mondani magam
ról, mint azt, mit Byron lord magának hasonló kérdés
re feleletül adott: „hogy az ember költővé legyen, sze- 
rentsétlennek, vagy szerelmesnek kell lennie. “— Én 
mindkettő valék, midőn első szerelmem’ leirám. Ah, 
igen! — nagyon különös egy — Izé az első szerelem.

„Légyen világosság!“ hangzik a’ szívbe.
Es leend világosság ; mennyei világosság!

Persze sokaknál gyakran csak egy üdves pillanatig 
tart, és aztán a’ szegény szívre földiéjörökléte borúi 
— még is , boldog egyedül az a’ lélek melly szeret.

Amo! én szeretek, ’s nekem mosolyg a’ szerelem, és 
mindazon kosarak, mellyeket kaptam, szerencsétlen 
első szerelmemtől óta egész azon óráig, midőn kosár 
helyett nőt kaptam, csak arra szolgáltak, hogy 30 éves 
koromba philosophphá tegyenek, ki minden szerelem 
múlandóságáról igen szépen tud beszélni, ’s gyönyörű
en némúl el, ha a’ te sötét szemeidbe néz Liuám. De 
megvallom neked, kedves barátnőm, úgy egészen ma
gamból nem teremtém e’ philosophiát. Egy jó tanítóm 
volt; és ez: nagybátyám, az öreg ur, azon finom, de 
nyílt magatartással, ki még 65 évben is több tűzzel, 
lélekkel, és szcretetreméltósággal bír, mint jelenben 
az egész ifjú két magyar haza.

Ő nagyon szeretett engem; hiszem, hogy atyám sem 
szeretett jobban. Minden lehető szabadságot engede, 
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még is szorosan tartott szemei előtt, és így lehetlen va- 
la , meg nem tudnia, hogy az én órám is ütött, midőn 
még alig számlálék 16 évet.

Természetesen nem sokára azt is észrevevé, hogy 
szerencsétlenül szeretek. Hogy is lehetett volna az 
máskép? Imádottam 16 éves, ’s egy igen szép gazdag 
kalmár’ jegyese vala.

O ugyan nem gyülöle engem, minthogy én sem va
lék szörnyeteg; — ’s költészeti próbatételeimet, mely- 
lyekben kék szemek, szőke hajfürtök, mindenek felett 
pedig e’ név Mari dicsőitetének tetszéssel olvasá. Mert 
neve Mari volt, szemei kékek, ’s hajfürtjei szőkék va- 
lának. —

Egyszer a’ zálogosdiban csókot is adott, melly en
gem boldoggá tehetett volna. De, ah I rám nézve vesz
ve láttam Marit elená.lihatlaiiúl7 ’« röviden, olly búsko
mor valék, a’ milly csak egy 17 éves fiatal ember le
het, ki először szeret, ’s azt képzeli, hogy úgy mint ő', 
még soha sem szeretett egy férfi sem.

Azért tehát úgy szomorgék, mint Romeo, midőn még 
Rosalindába volt szerelmes. Mercúrióm, fájdalom! nem 
volt, ki elménczségével búskomorságomat határok közt 
tartsa, mert az elmés ifjak, az én honomban fejér hol
lók. És az az — izé, mindig komolyabbá tenni fenye
getőzött, ’s tán rettenetes véget ért volna; — akkor 
megszána nagybátyám:

Mi a’ hóhér bajod van, öcsém? mondá egy nap mi
dőn ismét nagyon sápadtan, elbúsnlva és összebontott 
hajjal, — mint Shakspeare a’ szerelmest leírja, meg- 
látogatám. Adóságod van, vagy félsz a’ legközelebbi 
examentol in príma? szólj fiacskám.

Nagyon megsértettnek érzém magam’, nagybátyám 
ezen prosai gyanúja által, ’s hogy útba igazítsam, nem 
állhatám meg hogy előtte szívem’ egészen föl ne fedez
zem. Lerajzolám nagyon poétái kifejezésekkel lelkem 
álapotját, miként t. i. én egy leányt — nem, egy tüké-
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letes angyalt leányképben szeretek, éspedig legszeren
csétlenebbül, ’s hogy ezen szerelem bizonyosan ifjoncz 
éveim virágában halálomat okozandja, mert szerelmem
nek — itt igen szívrepesztöleg sohajték — viszonzat- 
lanúl kell maradnia; imádásom’ tárgya nagyon szigo
rú fogalommal bir a’ kötelesség és hűségről, és ő más
nak mátkája! . . .

Mennél tovább beszéltem, annál nagyobb tűzbejö- 
vék, annál elénkebbek, ’s merészebbek lettek szavaim, 
kimondhatlan édes fájdalmú gyönyört nyújta, hogy 
kíuaimat egészen conamore föstegetém. Végre annyira 
elérzékenyültem, hogy forró könyükre olvadék, ’s e’ 
perezben semmit sem hittem bizonyosabbnak, mint hogy 
nagy bátyám engem mint rokonszívet — hisz ő maga is 
volt egykor ifjú! — karai közé zárandó, bizalmamért 
segélyt, ’s vigasztalást nyujtand.

Mennyire elborzadék tehát, midőn ő, mindezek kö
zűi legkisebbet sem tevő, elfelejthetetlen kaczajt üte, 
minőt én ekkoráig csak az istenek’ gyűlésében ismerék 
Hőmérőmből.

Soká tartótomig kaczajjávalegy kissé alábbhagyott 
de feszültségem még mindig tarta, és annak világosan 
kelle vonatimban kifejezve lenni; mert nagybátyám egy
szerre felhagyott kaczajjával, ’s jó szivü meghitséggel 
szola: „légyen [eszed öcsém, ne légy bolond. Eu való
ba« nem szerencsétlen szerelmedet nevetem; nem, az 
rósz volna; csak azt, hogy te azt olly iszonyú tragi- 
caiuak veszed. Te mindig csinos, kedves fiú valál! de, 
ne vedd rósz névén; uémelly dolgokban az 1 ő classis’ 
ellenére nagy filkó. így tehát épen nem félhető, hogy 
ez tönkre tegyen, á la Romeo, vagy k la más szeren
csétlen Amoroso, kiknek véralkataikban vala mérget 
venni, vagy meglőni magokat s’ tb.-, ’s kik csak egy
szer szerethettek. Én ellenkezőleg gondolkozom; — 
öcsém, te még elég gyakran lészesz éltedben szerelmes, 
's ezen első szerelmed — (ha e' legroszabb esetben, 
most még nagyon bátortalan pásztor maradsz) — csak 
egy gyönyörködtető mistificatio leend, még annyira sem 
tragico-comicai, mint az én első szerelmem. Mert, 
öcsém, köszönd istennek, elmúlt azon idő midőn a’ haj
fonatok, zopfok divatban voltak. Ha elébb szemeimet 
nagybátyámra meresztém, most tehát bámulást, ’s két
séget olvashatott azokból. Ő abban pár pillanatig gyö- 
uyőrködék, :s mosolyogva folytató:

„Ülj le mellém' barátom, 's halgass ki nyugodtan.

Hányszor kaczagtál azon, ha a' fiatal piperkőezök olly 
tekintetet adának magoknak, mintha attól az egész föld’ 
java, vagy kára függne, ha ők fekete bársony kabátot, 
vagy szőrkalapot viselnek, ’s mint áll nyakkendőjük? 
összesen, mint minden ollyan nulla alatti személy vé
lekedik; hogy egy egészen különös nulla van, a’ nul
lák alatt. —

És te most ugyan azon bolondságra akarsz vetemed
ni? Elmondom szerelmem’ történetét, — egy egészen 
közönséges kába szerelem’történetet, azaz: az én időm
ben, ’s végén kénytelen leszesz elismerni, hogy a’ ti
éd ahhoz képest gyermekség. Vigyázz:

IE .

Az atyám — isten nyugoszszaí legbozgóbb újság 
olvasó volt korában; ’s bár a’ csendes polgárrendhez 
tartozó, — még is heves tisztelője a' katonai karnak, 
mindenekfelett tiszteletteljes csudálás és szeretettel tör- 
ténék az, ha a’ 7 éves had’ hőséről, az öreg Fridrik- 
rol szólhatott.

Onnét jöhetett az, hogy nevelésemet egészen kato
nailag, és fqkép azon műszerrel űzé, melly káplár-bot 
név alatt volt az ő idejében ösmeretes, ’s magas tekin
tetben állott. Még alig számlálék 7 évet mikor ő már 
naponkint jól számlált „ötöt“ húzott hátamra. Az üté
sek’ száma születésem' minden napjával nőtt, úgy, hogy 
1786dikban midőn 15 éves valék, naponkint 15 ütést 
kaptam, szombatot kivéve, mikor számomra 25 szám
iáltatott ki az F. F. bői. Csak vasárnap, és nagy ünep 
napokon nyagodott a’ barna, mert atyám nagyon vallá
sos volt. —

Ne gondold öcsém, szeleburdi valék mint te, ’s a' 
sok verést becsületesen megérdemlém. Epen nem! <hi 
olly megpáholt, módos fiú valék, hogy a’ korombeli 
ifjak csak filkónak hittak. — Átkozott egy gúnynév 
ugyan, de meg kell vallanom, akkor rám nagyon illő.

Annak oka, miért atyám mindig olly rendesen elpá«- 
holt, mint 5 mondd, az volt, hogy jó tanításit nálam 
még jókor hathatósabhakká tegye. Mert csak bérmálá
somig tartandhatnak veretesem’ évei; ez ünnepélye* 
eset után többet nem kaphatok, mert akkor tudós, L e. 
caneellariai imok leendek , ’s egy tudóst pedig nem 
szükség verni „mint egy katonát

De még volt egy ok, mcUyért a’ meghatározott ne
vezetes szám néha néha növekedett; és az volt az át
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kozott hoszú zopf, mellyct viselek, ’s mindig a’ leg- 
reudesb állapotban tartani kénytelen valék.

E’ zopf hosszúsága, és vastagsága épen ollyan volt, 
mint „az öreg Fridriké“ ’s atyám’ büszkesége, és örö
me, mert ő (a’ zopf t.i.) saját hosszú hajamból volt fon
va. — A’ mint mondám, azt mindig a’ kirendelt álla
potban kellett tartanom; de azt kívánni egyenes lehet- 
leuség vélt, mert idősb és fiatalabb ösmeröseím kik 
vagy épen semmi, vagy egészen rövid vastag hamis 
hajfouatot viseltek, elválaszthatlan hű kisérőji valának 
üstököscsillagfonatomnak. Minden veszekedés alkalmá
val az én zopfom szenvedett; minden ingerkedésben — 
zopfom! — és néha pótlásul háta szerencsétlen tulaj
donosának.

Azonban mind ez csak előjátéka vala végetlen kí- 
naimnak; mert in'dőn a’ 15 évet elhagyóin a’ tisztele- 
tes úrhoz küldettem, bérmálásomra elkészitendőhöz.

Az öreg lelkésznek egy pár csudaszépségü leánya 
volt, kiváltkép a’ fiatalabb Ilka , olly takaros, és dí
szes Í5  éves gyermek, hogy midőn őt a’ filkó előszer 
láíá 's beszélni hallotta, tágosan feltátott szájjal magán
kívül bámuld, és egy perez múlva egészen szánakozás
ra méltóúl belé szeretett, a’ nélkül hogy tudná, mi 
történt vele.

Nem sokára persze észrevettem, mert a’ legostobább 
is bir e’ részben tulajdon gcnievel, ’s Ilka tökéletesen 
kisegített, mert ő, mint szabály szerint minden lelkész
lány, kaczér kis sátán vala.

Kétségen kívül nem sokára gyöngéd viszony kelet
kezett volna közöttünk, mértén nem megvetendő iQu 
valék, kinek ura-atyja, mint tudva vau, pénzes ur, ’s 
idővel még mi lehete belőlem, ki már 15 éves korom
ba caucellariai írnok valék. — A’ cancellaria’ titkos 
tanácsnokára akkor persze még senki sem gondolt.

De az átkozott zopf__
„Vágja le még is ezen idomtalan zopfot, kedves B. 

u r f i e z  volt az első intés, mit a’ lelkésztől hallék —
„Nem tehetem“ felelém kesergve.
„Miért nem ?“
„Atyám akarja , hogy azt nagy Fridrik emlékéül 

hordjam; mértéke ugyanaz, fmiut Fridrik’ zopQá- 
nak.“ —

A’ lelkész ur hangosan fölkaczaga; a’ leányok szív
vel és lélekkel pártolák. Elszégyenűlve, ’s mérgesen 
távozám el.

„A hoszú zopfos filkó!“ kiálták utánam az iskolás 
gyermekek az útezán, ’s szomszédunk, a’ vastag fő
vadász, ki egész nap füstölgő pipájával a’ ház’ kapuja 
alatt ácsorga, mosolyga, mint mindig, valahányszor 
megpillantott. „Fiú, minek kötéd ide hátra azt a’ hosz- 
szú ostornyelet? Vedd csak a’ szádba.“

Könyús szemekkel merészeltem haza érkezve atyám
nak panaszolni fájdalmaim’, ’s őt alázatosággal kérni, 
engedje hadd vágjam le a’ zopfot, vagy legalább felé
re megkurtitsam.

„Azt merészeld!“ kapám feleletül, serény mozdulat
tal a’ szoba’ szöglete felé, hol a’ jól ismért barna barát 
állott. — Elfutottam.

De a’ dolog naprul napra gonoszabb lön.
„En jó volnék ön iránt, B. urfi, — sugá Ilka — csak 

azt az utálatos zopfot ne hordaná.“
„Minden ember elijed tőle“ mondá nénje, Nina.
„Nem de,“ kaczagva feleié Ilka. — En kétségbe es

hettem volna; sírtam méreg ’s szégyenből, ’s még sem 
láttam sehol szabadulást, mert ha a’ zopfot levágnám, 
tudom bizonyosan, hogy atyám halálra ver. Oh , mint 
planisáltam gyakran a’ lehetőség felől, mikép sza
badulhatnék meg valamelly szerencsés eset által az 
átkozott zopftól. — Elragadtatva képzelék egy véres 
csatát, hol egy suhogó ágyúgolyó nem fejemet a' 
deréktól, de igen zopfomat fejemrül elhordaná; vagy 
valahol egy nagy tüzet, hol én, mint nemes emberba
rát a’ lángokba rohanva zopfomat gyökerestül, tövestül 
elhagynám égni. — Szívesen ki állottam volna egy ha- 
jótörés’ veszélyeit, befuladás nélkül, ha egy úszó ár- 
boczfán, vagy üres tonnán megmeuekszem vala, de 
egy sóvár halnak kellett volna zopfomat leharapni, ’e 
elnyelni. — Néhányszor valósággal merészlettem nagy 
förgeteg’ alkalmával a’ kertben állni, zopfomat magas
ra nyújtva, fejem felett tartani, mint egy villámhárítót, 
remélve, egy jótékony villám találaudja ’s összezúzza 
Hasztalan! úgy jártam, mint azon német Misi, kiről 
Chamisso barátom énekli, hogy ő is nagyon szivére 
vette, hogy zopfot kéuyteleniteték hordám.

Látható vala, hogy Ilka engem szenvedhet pedig 
igazán szívből, de szégyenlé azt önmagának is meg
vallom — a’ zopf miatt. Végre a’ leguagyobb boszú- 
sággal mondá: „halálra boszankodom, ha ön ez utála
tos zopfval fog bérmáltatni! és akkor mindennek véget 
egészen vége!“

*
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Vigasztalás- és tanácsért könyörgék az éghöz, 'de 
az ég nem segite rajtam! azért az ördög vágytársot 
kulde egy ábrándozó festő képében, rokonát a két 
lánynak, ki szép gesztenyeszin haját szabadon, mint 
a’ jó isten teremté, hagyá röpkedni fején. Ez tán ak
kor hallatlanabb volt zopfomuál; Fridriknél azonban 
becsületesen álla, sokkal jobban, ’s a leányok hason- 
lagúgy találták, mert ők, miként őrültek forogtak a’ 
szilaj festő körül.

Minden előbbi kinaimhoz, még a szerelemféltés kí
nai!... Vald meg édes öcsém, ez kissé sok volt. Ilka 
úgy látsz ék velem egészen felhagya; és az átkozott 
festő bátorkodék egy az én érdemes személyemhez, a’ 
csalódásig hasonló alakot festeni, ’s nekem tréfául azt 
még meg is mutatni I Ah! most láttam magam! milly 
iszonyúan, milly borzasztón néztem ki zopfommal.

A’ nap, midőn bérmáltatnom kelle, így köz elge min
dig és mindig; borzadék tőle, mint szegény^bűnös az 
utósó úttól. Houvárasom’ minden bérmált, és nem bér
mált gyermekei között, én valék az egyetlen — hosz- 
szú zopíos — „oh Fridrik, te egyetlen!“ sohajtám 
gyakran.

Előestéje vala a’ nagy napnak, midőn atyám ünne
pélyesen megölele, ’s megindulva monda:

„Menj békével! emlékezz’ meg jó tanításimról, ha 
én már nem élek is, légy emberséges ember, és tartsd 
mindig istent szemeid előtt, hogy jól menjen dolgod a’ 
földön és a’ mennyben! Amen.“ E’ szavakkal bocsáta 
e l, ’s én fekünni mentem.

III.

Egész éjen át atyám’ jó tanításiról, bénnálásomról, 
Ilkáról, a’ gyűlöletes festőrül, és zopfomról álmodo
zóm. A’ mint fölébredék ’s fölkeltem, öltöző asztalomon 
új ruha, ’s imádságos könyvem mellett új zopfszalag.

Felöltözködém, ruhám a’ legfinomabb posztóbul, de 
mint mindig, midőn újat kaptam, mindenütt bő és hosz- 
szú , mert még növés félben valék. Midőn az öltözkö
déssel készen voltam , elijedve vevőm észre, hogy 
épen a’ fő dolgot, zopfomat megfoghatlau módon elfe- 
lejtém felkötni. Most ismét, le akarám kaputom’ vetni, 
hogy a’ legnevezetesebb dolgot vegyem elő, akkor vil
lanó át telkemet e’ gondolat: „meg állj ! — nem mondá 
e teguap atyám, hogy ez az utóso 25?  igaz! ’s ő meg 
tartja szavát! verésem’ évei tehát elmúltak ; most féle

lem nélkül tehetném—igen én tehetném.“ Szemeim ki- 
váucsilag függtek a’nagy fényes ollón, melly az ablak
ban függött.

De megszomoritsam e ma atyámat? sugá bennem a' 
fiúi szeretet. — Hát kinevetteSsem magam’ az egész 
községtől ? suttogá a’ kisértő; — atyám mérgelődni fog! 
— De Ilka? — 0 dicsérend, ’s a’ gonosz festő sem le-; 
lend többé tárgyat, hogy rólam torzképeket föstegesseu.

(Sokáig küzdöttem: lenni vagy nem lenni? — ollót 
ragadtam, rá tevém, — ismét le eresztém, mert gúuyló 
fájdalommal mondá valami: Hadd őt élni, a'szegény 
zopfot Jolly sokáig voltatok hűségesen egybekötve! csak 
még ma hadd élni“ — nem! kiálték dühösen, még ma, 
épen ma távozzék e’ szörny! ma, vagy soha! újra elő 
kapám az ollót, másik kezemmel megragadám a’ zopfot, 
behuuyám szemeim’, rá tevém a’ gyilkos eszközt: egy 
vágás! — meg történt! ................

Ott állék a’ szoba’ közepén, ollóval a’job, az elvá
gott zopfval balkezemben} haloványan reszketve mint 
egy testvérgyilkos, vagy hoszú gonosz álomból felébre
dő. Végre magamhoz tértem, ’s győzedelmeskedve 
mondám, mialatt a’ zopfot földhöz sujtám. „Itt fekszel 
most, te fő ellensége gyermekségemnek, mint keseritéd 
néhány örömim, mennyi verést kaptam miattad extra, 
hány nem érdemlett gúnyt okozál nékem! — nyomorúlt 
megvetendő zopf! itt fekszel most, erőtlenül, segítség 
nélkül, kinyújtva, utolérve a’ boszuló ollóiul! most sza
bad vagyok, hátam tőled biztosságban vau — ezentúl 
soha sem fogsz nékem ártani.“  — Eltaszitám őt ma
gamtól lábommal, magasra emelőm fejem felett az ol
lót, ’s büszkén jártam, mint egy hős a’ szobábau fel 
’S alá. —

Most megnyílt az ajtó a’ atyám ünepélyes léptek
kel belépe. Én meg merevedém.

„Jó regeit fiam!“ mondá ő barátságosan nyújtva ke
zét „áldás és szerencse tisztelet-napodhoz, de nézd 
c s a k fé lb e  szakasztá üdvözletét „itt fekszik még az

- ff
új zopfszalag! nem kötöd fel? — O megkapa a’ szala
got , megkerüle, — most rajta volt a’ sor megmere
vedni. — Én ismét hirtelen meg fordúltam, álltunk pár 
pillanatig, ’s némán nézők egymást.“

„Fiú, hol — hol van zopfod?“ rebegé végre atyám, 
’s halálsárgáva sáppada. Én összeszedém minden erő
met ; de szólni nem tudtam, ’s kétségbe eső bátorság- 

I gal mutaték a’ földre, hol a’ zopf feküdt
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Haragptr fotá el atyám arczát, fölemel« foldrül a’ 
zopfot, ’s hajtogató fejem felé, miutha fülem közé akar
ná vágni. . . Még is összeszedve magát monda: „kö
szönd istennek te — hogy ma tisztelet-napod vau, más
kép — te te“ — könyök tölték el szemeit, fájdalom
mal tekinte a’ zopfra,'s végre mondá: „egy illy zopfot— 
levágni szégyen! hallatlan! gyalázatos.“ Lábaihoz óra
iam, bocsánatért könyörgék, ígértem — isten tadja mit! 
’s keserű köuyűket sírtam.

„Jól van“ mondá atyám komolyan; „készülj, hogy 
templomba j ö h e s s ’6 elhagvá a' szobát, a’ zopfot ma
gával vivé, ’s még a’ folyosón haliám őt dörmögni: „is
tenemre ! gyalázatos!“

De én, ámbár épen nemrég sírtam, vígan ugrálék 
szobámban, 's kiáltám: „meg van! oh! Ilka!“ — örö
mem még sem tarthatott sokáik, mert anyám nem
sokára nyugtalanul jőve, engem elvezetendő. A’ mint 
a’ lépcsőkön lemenőnk, mondá: ugyan szépet csináltál; 
atyád egészen beteg a’ méregtől. — Elhagyók a’ há
zat a' templomhoz közelgők, én szüleim előtt pár lé
péssel, kezemben imádságos-könyv, ’s virágkoszorú.

Az első, ki az útczáu velünk találkozók, volt a’ vas
tag szomszéd, a‘ fővadász füstölő pipával szájában. El- 
csudálkozék, feszülten fútt füstfelhőket arczom felé, ’s 
dórmögé: „Ezer mennykő, milly’ czifra! de fiú, hová 
tevéd az ostornyelet?“

Siettetém lépteim', hogy mennél elébb elmehessek 
mellőle, de minden ablakból, minden házkapuból hang
zók „B. urfi, levágta hosszú zopfját“

És úgy volt mindig, míg a’ templomot elértük. — 
És az isten’ házában is, minden bámúlva csudáit, hogy 
többé rajtam azt nem találták, mi elébb alkalmat adott 
nékik rajtam nevetni; igen sokan, kik máskép engem 
legjobban gúnyoltak, komoly fejrázással roszalák tet
temet, miutha valami gonoszát tevék vala, hogy a’ kö
zönséges boszankodás tárgyát magamtól eltávoztatám, 
— öcsém, ebből tanítási húzhatsz, melfy mindenütt 
igaz. —

Atyám egész nap csendes, ’s egyhangú vala; de 
nekem nem volt nyugtom, mert sem Ilkát, sem testvé
rét a' templomban a’ sokaság között nem láthatóm. — 
Látnom kellé őt. látni, ha szólnom nem is. — Vacsora 
után kicsúszék a’ házból, a' piaczra, hol az öreg pap 
lakott; a’ ház’ ablaka világos volt, o tehát szobájában; 
’• a’ házzal szemközti ugrókút deszkafödeléről, az

ember mindent, láthata mi a’ szobában történik. — Én 
gyalázatos vakineresz, megprobálám szép ruháimra 
való tekintés nélkül, fölmászni. — Meg lön néhány 
savanyú erőködés után, mivel én semmi kevesebb nem 
voltam, mint egy gyakorlott toronymászó. Végre fen- 
ültem, kéjelmesen néztem Ilka szobájába és — egek 
mit láttam! — Ilka a’ festő karai közt feküdt, ’s vi- 
szonzá annak tüzes csókjait........

Eliszonyodám; fenhaugou kiáltám : „Ilka !u elfelej- 
tém a' tartózkodást,’s lehúlltam a’ födélről, a’ tele kút- 
tekuőbe........

Ilka! Ilka! Ilka! —
Válaszold csendesen a’ viszhaag.

De én annyira kiabáltam segítségért, hogy kevés 
perez múlva a’ piacz eleven lön.

Kihuzatám a' kútteknőbül — ott állék, reszketve; 
könvezve, rongyos ruhában. — „A’ hoszú zopfos urfi“ 
hangzék miuden szájból, ’s a’ legközelebb állók tudni 
akarák, mint lehete, az alacson egyenes utczárol a’ 
felemelt kútteknőbe esni.

De én mihelyt kissé magamhoz jövék, haza siettem; 
az elfogadást képzelheted.

Engedd el, öcsém, azon végeden kérdések’ ismét
lését, mellyeket még más nap reggel kénytelenitetém 
tűrni. A’ hideg fördés’ következésében, az igen is nagy 
szerelemhevülés után, forró lázba estem. — A’ mint fel 
gyógyulék megtadám, hogy Ilka szilaj rokonával tit
kon megszökött, — egyébiránt később összeesküdtek.

— Illy vége lön, öcséin, végzé nagybátyám, első 
szerelmemnek. Hogy később kétszer házasodám meg, 
és mind kétszer szerencsésen, és mind két nőmet szív
ből szerettem, tudod. Egyébiránt történetem betürül 
betűre igaz, és ha a’ zopfot költeménynek tartod, itt 
van egy hiteles tanúra, mellyet atyám hagyományi kö
zött leiék.“

Nagybátyám föl nyitá íróasztalának fiókját, s ki
vett egy két röfúyi hoszú, ujjnyi vastag zopfot, mellyet 
pajkos mosolylval nyújta kezembe. Fen a’ szalagbo
korra egy czédula vala tűzve, mellvre nagyatyám jól 
ismért kezével ez volt írva:

„ Valóságos, és hiteles mássá II. Fridrih porosz 
- király ö felsége zop fiának.“

SB. „Ezen zopfot viselő törvényes fiam János 
Péter —- Kristóf, tulajdon hajából fonva, egész 15 
éves koráig, 1786ig. midőn bérmálása napján önmaga



gondolatiamul levágta. — 
ő kir. felsége, II. Fridiik.“

„Bizonyossá teszlek mondá nagybátyám, hogy csak 
a' fenírt év’ augustußdban, midőn a’ nagy porosz ki
rály halála tudtunkra esett, békült meg atyám velem.“

« *  *

Eddig nagybátyám. Mi lön első szerelmemből?......
— tehát én valami tragicait óhajtók vala, de nevetnem 
kelle, ’s ezzel vége volt.

k r i t i k a i ; t ö r d e l é k e k .

SAPHIR UTÁN.

Egyszer egy igen középszerű író azt mondá: „beh 
szép idő volt az, mig a’ kritika föl nem találtaték!“ — 
E’ kínfohászában minden rósz színésznek, minden kö
zépszerű ’s elmétlen víg- és szomorújáték-irókuak, ’s 
általában minden bohóknak, igen sok az igaz! Szép 
időnek kelle annak lenni, még a" kritika föl nem talál
taték, mig az egésséges elme, ’s aeslheticai Ízlés el 
nem harsogtatá itélétét a’ száraz és vizes fők’ mázolá
sai felett, míg az elhittség ’s buta gőg, ez a’ két hű 
társa az elmétlenséguek, nem vettettek ellenőrség 
alá, ’s a’ kis poéták, ’s poetácskák, a’ néuikék’ kö
rében elismertetve , ’s a’ sörasztalnál compániájoktól 
korcsmái halhatlansággal koszorúzva, parányi szelle
mi gyertyabelecskéiket kitárták a’ világba, ’s kürtöl- 
geték: ,itt van nagy fáklyája az időnek, lámpása a’ 
századnak, nagy dholagirje a’ literaturáuak, ki a’ lau- 
reaturát a' hires neves sörház babérbecsináltjától kapá!‘ 
Az szép egy idő volt , mig a’ kritika meg nem gyujtá 
fáklyáját, mert sötétben nem lehet látni, hogy nyúzza 
Apoll Marsyast, ’s a’ lelki és testi meztelenség ret
tegi a’ fényt, ’s az igaz’ és szép’ paradicsomába rejte
zik a’ kritikus szózat elől: „hol vagy te?“ Rósz fiez- 
kók azok a’ Lessingek, Schlegelek, ’s kivált az a’ 
kárhozatos éji tribunál, melly el nem tűrheti keresz- 
tényileg, hogy silány vitézkék fenkürtölgetve árul- 
gassák portékácskáikat; ő fog róla felelni, hogy ha
zánkban olly kevés a’ választott, mert ő űzi azt a’ 
rettenetes kritikát, ezt a’ fajzatát a’ pokollal párosult 
éjnek, ezt a’ tintamirigyét az írói világnak, melly min

dent, kinek némi hajlama van a’ semmiségre, és még 
is mohó étvágyat érez a’ lelki asztal’ égi kenyereihez, 
könyör nélkül sírba ragad.

De minden középszerűség, minden notórius semmi
ség legjobban iszonyodik az elmés s ég löl, ’s az elmés 
kritikáktól. Az elmés kritika előttük valódi szörny, 
egy delphin, egyszerre elnyelő egész becses valójokat.

Elmésség és hölgykegy két isteni ajándék, melly az 
embernek égből esik le; nem tudjuk, hogy, miként, ’s 
miért. Ki azt birja, az isten, mosolygva jár izzó tűzön, 
dalol az élet’ kinpadján, tánczol a’ világ tűz- és kény
esője közt, örömzajongva kiáltja Hoszanuáját a’ sors’ 
viharában, ’s az emberi élet csapásai alatt.

Ki azt birja, az a’ lét’ magassain jár, őt a’ lélek’ 
soha be nem fellegző aethere lengi körül, keblében az 
öröm’ kéjhullámai lengenek, soha föl nem zavartatva 
vihartól. —

Az elmétlenek semmit annyira nem gyűlölnek, mint 
az elmésséget. Nyilvánosan megvetve szólnak róla , ’s 
titokban kimondhatlan kínok ’s iszonyú fájdalmak közt 
küzdnek értté.

Ah, igen, vannak emberek, kik egész éven át egy 
jó ötletért küzdenek, ’s soha egyet is ki nem erőköd
nek , ’s minden mást korholgatnak; ’s hogy e’ szeren
csétlenek még sem mondanak le minden lelki erőködé- 
sekről, ép az az oka, hogy soha nincs egy jó ötletük 
sem. —

De ha egy elmétlen egyszer életében egy elméssé
get kierőködék: akkor aztán kegyelem az emberiség
nek! Ő azt este a’ kávéházban, délben az asztalnál, 
éjszaka inasának, früstökre borbélyának mondogatja 
el. Kegyelem nejének, gyermekeinek, barátinak, — 
’s az olvasó világnak! —

„Csak semmi elmésséget!“ igy kiált minden elmét- 
leuség, csak alaposságot/“ — De hát mért akar ép’ 
a’ középszerűség alapos kritikákat? Mert az olvasó
nak nincs emlékezete az alaposságra. Mig az olvasók’ 
nagy csoportjának alaposan megmutatjuk, mért rósz ez, 
vagy amaz, már elfelejtő elejét, ’s elveszte érdekét. 
De az elmésség csak előbetűkkel beszél, apostrophál 
minden bőbeszédet, az olvasó egyszere tudja, hogy és 
mint; ’s hogy az Ítélet fejében rohadásba ne menjen 
át, az eUftás megsózza azt, hogy frissen és élénken 
maradjon. Ez az épen, mi az elmésséget rettegetté 
teszi. —

Ugyan azon évben halt meg j
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Alaposságot akarnak, mert a’ hosszú e's széles ke- 
uegetés alatt időt nyernek elcsavarni szemeiket, kö- 
nyört esdeni, ’s az olvasó’ szánakozásáért rimánkodni. 
Aztán olvasóról olvasóra mennek, ’s így lamentálnak: 
ah, én beciiletes ember vagyok, soha nem loptam sem
mit, ’s nőm van’s öt gyermekem, szegény árva fér- 
gecskék, ’s most középszerű iró legyek ’stb. ’stb. De 
az elmésség egy fürge, éles bíró, az executio egy perez 
alatt megtörténik, mielőtt a’ delinquensnek ideje vol
na, szemeit elcsavargatni. De hát mi is a’ v a l ó d i  
elmésség egyébb, mint a’ végítélet — összeszorí
tott szelleme az alaposságnak, ’s sublimatuma egy ge
rely hegyére szúrva , hogy az élénk szellembe ol- 
tassék. —

Én épen a’ kritika’ pipaszáraira szeretek szép csinos 
borostyáukőcsutorát akasztani. Mert még az olvasó 
száját fölnyitja, egy kis igazságot practizálok belé, a’ 
mi tulajdonkép’ a’ dologra nem tartozik. Mert én an
nyira nem vagyok elmés, hogy a’ szép hölgyek’ ke
zeiből eszem, ’s az irók’ tintatartójiból iszom. Csak 
néha vagyok elmés, ha borotváltatom magam’, ’s sze
rencsére , számat föl nem nyithatom. —

Már látom, mint vár éh gyomorral az olvasó’ e’ kri
tikai villásfrustök után egy megspékelt clmésségi- 
áidozatot, mclly az íróasztalon az elmésségi boneztau’ 
elvei szerint fölbonczoltassék.. Prosit az ebéd! E’ lio- 
szú élőbeszéd után az elmésségről, semmi elmésség 
nem jövend — ez épen az elmésség ! Dixl! —

S z k r k n y i G y u l a .

ÚJON FELTALÁLT HANGSZER.

Ennek neve még nem tndatik , feltalálója, 1lesse 
Károly or, orgonacsináló és mechanikus Triestbcn, 
még nem keresztelé-meg a z t; de bármi leendjen is 
neve, mindig figyelemre méltó tárgy lesz az , melly 
feltalálójának sok fejtörést és nagy fáradságot okoza, 
minthogy egy egész évet és három hónapot fordított 
készítésére, ’a minthogy a legjobb stiker koszoruzta, 
alkalmasint nem iccnd killcmetlcu olvasóink előtt rö
vid technikai leírása.

E’ hangszer egészen egy zongora’ alakjával bír, 
mellyel összeköttetésben áll, ’s tíz lábitóval van ellát
va, mellyek a’ lábnak egyszeri nyomása által, a’ nél
kül hogy ennek tovább is ott kelljen maradnia, a’ kí
vánt hangokat előidézik.

Ez első lábitó’ nyomása által a’ zongora’ já tszás^  
mellett egy alfagót, középfuvola’ és egy billentyűs 
trombita’ kísérete hal latik ; a’ második lábitó’ nyomásá
nál az első magától visszaugrik, ’s csak zongorát és 
fuvolát hallhatni; a’ harmadik lábitó által csak a’ trom
bita némul-el, valamint a’ negyedik által csak a’ fuvo
la; az ötödik által a’ zongora , > a’ többi hangszer 
mind hallatszik; a’ hatodik által elhangzik a’ hang 
annyira, "hogy messziről vélünk hallani csak egy 
csupa rézhangszerekböl álló zenét. A’ hetedik piano
la , a’ nyolezadik forte-reszolgál, ’s a’ tizedik végre 
dob’ zúgását utánozza.

A’ lábitók’ ezen felosztása által, mint a’ mondottak
ból kitetszik, sok változást lehet a’ játékban előhozni, 
’s csak a’ játék’ önkényétől függ,közelről vagy mesz- 
sziröl, hallassék-e a’ hang.

Minthogy a’ hang létre hozása szél által eszközöl
tetik, találkozik a’ hangszerben egy e’ végre szüksé
ges fúvót mozgásba hozó gépely , melly négy 120 
íontnyi erejű rugók által hajtatik, a’ mellyek egy 8 yi 
hüvelynyi átmérőjű ’s 7 hüvelnyi magosságu tokban 
van. Egy csupán e’ végre rendelt különös készítés 
által az említett gépely mindig szolgáltat a’ játszásra 
szükséges szellőt; de megáll önkényt, ha elég szél 
van már, valamint a’ játékos’ közbejárása nélkül moz
gásba jő, mihelyt a’ játékra több szél szükséges.

EGYVELEG.

Martius’ Ildikén halt-meg Mailamiban Frahiich 
Anna, Salvotti udvari tanácsnok’ hitese Veronából. E! 
hölgy jeles tehetségű festő vala; egy életnagyságu 
’Susánua, egy hasonló Psyche ’s több más munka meg
szerző neki az első rendű művésznő nevet ’s több mü 
akadémiába a’ fölvétetésL Egy majd két évigleni mell
fájás még virágzó korban elragadó őt szcrctetre méltó 
családja’ köréből ’s kora sírjába temető, melly a" mű
vészetet egyik legtehetősb fölkcutjétől ’s az életet egy 
kellem és erény által szépített ékességétől fosztá-meg.
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MIR- ’§ DIVATLAP.

PESTI HÍREK.
1. ) A’ Nádor ó lierczegsége súlyos betegségében, mclly min

den igaz hazafit, fenséges személye’ halálos veszedelemben 
forgásáért, mély aggodalomba ejtett, e’ hónap 7dikén, önki- 
vánságára, már az oltári-szeutségben is részesült, ’s ezután 
fönséges magzataira atyai áldását is adá; de a’ királyok’ 
királya meghallgatá az ő buzgó hívének könyörgését, ’s je
lesen e’ hó 12dikétől ő császári kir. főherczegsége, nyo
masztó betegségéből mindinkább könnyül, ’s a’ hazára néz
ve becses élte ő herczegségének veszedelmen kívül van.

2. ) S z en t.pét er y J ó s e f ,  pesti ezüstmíves, műdarabját: 
Nagy Sándor gyózedelmét DariusOn Arbelánál, (harmadfél 
láb hosszú ’s másfél láb széles, késfoknyi vastagságú ’s h a r 
ma df é l  h i i v e l k n y i  niagass . ágra k i v e r t  r é z l a 
pon, )  mielőtt e’ remekmű mutatása végett külföldre utaz
nék , nyilvános nézetre tevé-ki.

Kitétele’ helye a’ váczi utczában, „nádor“ vendégfogadó
ban, Ildik sz. a.; láthatni délelőtt, 8 órától I2ig ; délután, 
2 órától Gig. Belépti dij 20pengő krajczár.

3. ) A’ nemzeti casino mai hangversenyének műdarabjai. 1.) 
Onslow’ 13dik Quartettje (C dur). 2.) „Der gute Kamerad,“ 
ének tenorra, zongora ’s violoncello kiséretettel, Kreutzerfül. 
3.) Reissiger’ Quintettje (G dur).

4. ) E’ napokban Pesten, egy nem rég mesterré lett ifjú 
saruvarrót temettek-el; az elhunytnak szerelmese, egy polgár
lány, veszteségén annyira búbamerűlt, hogy minden táplálé
kot megvete, ’s csak szülőinek kényszerítése birhatá rá, hogy 
éhenhalástól éltét megmentse. Néhány nap múlva azonban a’ 
leány szülői’ házából eltűnt; az öngyilkolás’ őrült dühe lepé- 
meg, gáliczolajat vön, azt kedvese’ sírján kiitta, hol aztán a’ 
szerencsétlen halva találtaték. —

5. ) E’ napokban a’ gőzhajó elindulása előtt, az e’ látvány
nál ácsorogni szeretők, hogy kíváncsiságukat kielégíthessék, 
a’ gőzhajók melletti kőszénhajó fedezetére álltak, de a’ fö- 
dezet gy'önge volt ’s a’ kiváncsiak mintegy 40—őOveuen egy
szerre csak a’ kormos kőszénhajóba zuhantak, a’ nélkül azon
ban, hogy elkormositásukon kivid valamelly nevezetes ser-ülést 
szenvedtek volna. > - - 6

6. ) E* hó’ 13dikán egy bodnár legény, az ország utón, a’ 
botanicus kert mellett, verebekre szélpuskát töltött ; a’ pus
ka tartásában a’ szolgáló ’s egy inas segíté, de kelíetinél na

gyobb töltést eresztvén a’ puskába, az szétpattant, magát a’ 
legényt összeszaggatá, a’ szolgálónak égjük kezefejét ’s má
sik kézéiül négy ujját elsodrotta, az inasnak pedig jobczomb- 
jából szaggatott egy darabot ki.

KÜLHIREK.

1. ) Vi c t o r i a  herczegkisasszony, (angol korona örökösné), 
herczegi anyjával, darab idő óta a’ Hyde-parki sétában, egy 
körnlbelől 40 éves férfiútól üldöztetik, ki majomhajlongásai- 
val, a’ herczegkisasszonynak mindegyre mutatja, milly ki- 
mondhatlanul csudálja és — sz e r e t i .  A’ herczegnőket azó
ta sétáikban, e’ szerelmes vénbohótuli megőrzés végett, min
denkor egy polgárruhába öltözött rendőrbiztos követi. Az an
gol lapok mondják, hogy e’ vén szerelemhós különben tehe
tős ember, hanem egy gunyhóban lakik, mellyet „Victoria- 
nak“ nevezett. —

2. ) A** herczegnő Parisban minap igen korán reggel fel- 
költetett komornája által, minthogy bizonyos ur igen siirge- 
tőleg kivána a’ hölgj7gyel szólani; a’ herczegnő elfogadta őt, 
’s ez egy Írást adott álltai neki, mellyben P* ezredes , a’ 
háznak egy barátja, jelenté, hogjr az előtti estve hirtelen el
fogatott adóság végett, kész pénz nélkül van ’s családját 
nem akarja megijeszteni; kéri ez oktul a’ herczeguét, kül
dene neki bizonyos summát, készítse-el a’ hírre családját ’s 
tanulja-ki elfogatása’ körülményeit közelebbről. — A’ hölgy 
azonnal elkülde a’ kívánt summát; késedelem nélkül az ezre
des’ lakására-ment, hogy annak családját * a’ dologról érte
sítse; de ki föstheti csudálkozását, midőn alig lépvén a’ te
rembe az ezredest látá-meg, ki épen teljes nyugalommal ivá 
csokoládáját. —  A’ hölgy egy fontos fogás’ áldozatja lön.

3. ) Angolország, melly annyira el van hiresedve gyalog, 
kocsiban, lóhátán ’s a’ t. véghöz vitt versenyfutásiról, utósó 
napokban egészen el van telve két paripa’ hihetlen tettei ál
tal, melljek közül egyiknek egy roppant tért kelle megftit- 
niá, nűdőn ellenei váltott lovakon futhattak, egy másiknak 
pedig egy még tetemesebb tért kézen vezettetve, következő
leg nem ülve átnjrargalnia, mig a’ lovaglovak gyakrabban cse
réltettek. Mind a’ két szegény állatt megnyreré a’ fogadást, 
de félholtan értek rendelsatésök’ helyére. Ezen nemzeti állat 
gyilkoló szokás ellen nehezen haszuálandják az utósó törvényt 
’s a’ tulajdonosokat aligha meg fogják büntetni.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .

KVOMATIK LÄNDER EH’ BETŰIVEL.
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H a r m a d i k  é v 9 A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a" Ĵa-gyarhazára E l s ő  f e l e .

A’ B A R N A  F É R F I .
(NÉMETBŐL.)

1.
r
Irhon’ nyugati részében, e’ honában a'szerencsétlen

ségnek 's nyomornak, hol csudálkozni kell, mint kár- 
hoztathaták el magokat emberek, illy tájakon lakni, 
ege ikében az úgynevezett falaknak, volt egy kunyhó, 
a' többinél, ha ugyan a' nap engedé, barátságosb te
kintetű.

A’ téglából rakott házacska egy emeleté vala, szal
ma födéllel, mellyel az idő koromfeketévé feste, folyók
kal 's más efféle sövényekkel egészen ellepve; a' kémény 
c‘ tájakon szokatlan fényűzést mutata; a’lak’egyik ol
dalán külön házikó vala, műszerek' eltevésére, csak
nem egészen elfödött egy nagy bodzafától, melly ágait 
még a* kunyhó fölett is elnyújtó. E ’ házikónak csak 
két nyílása volt; egyiket loucz' ágai füdék, a’ fal’ egy 
részének látszok; a' másik, ajtóul szolgáló,nem sok
kal nagyobb az clébbinél, — e' honban, hol a' tengeri 
szelek olly gyakoriak, szükséges vigyázat. A* kunyhó 
körül sövény vonúla e l, egy kertecskét is köritő, höl 
néhány virág az írhoni burgonya' 's káposzta" levelei
vel egyesült. A’ sövény előtt az országút vive.

Janius hónap' egy estéjén, két nő üle e’ kunyhó 
előtt, de korra ’s arczkinyomásra egészen különböző. 
Az egyik, arczán nyomait horda régen szenvedett 
búnak, de nyugodt vénkortól enyhitettnek; a' másik, 
valódi ír leány, szőke hajú, kék szemű, hatyúnyakú. 
gondolatokba sülyedve ült az ebő' lábainál, fejét ke
zére hajtva, 's szemeit merőn földre szögezve. Minden 
nmtatá, hogy e’ perczben fájdalom nyoma le a’ két nőt. 
Végre az ifjabbik fölemelé fejét, ’sauyjára uéze, ki es
ti imáját monda, és eohajta, és megfogá az öreg’ ke
zét, ’a mondá: ,anyám, kedves anyám, mikor mégysz 
a’ városba 

1637.

„Három hét múlva, kedves lányom; 's már második- 
szor kérded.“

,Elviszel engem magaddal ?4 kérdé Katy tovább.
„Nem, gyermekem.“
E’ szavakra örömnek egy sugara villana föl Katy' 

szemeiben; de eltünőleg, most hamar visszasülyede 
elébbi álapotjába.

Misztrisz O'Smidt vizsgálá, 's fejét rázá, fájdalom
mal mondá: ,te ismét láttad ő t, Katy ?4

„Tgen, anyám.“
f i ik o r  ?c
„Midőn utójára valál a’ városban, hópénzedet föl

venni.“ —
,’S én még is annyira kértelek, feleié az anya, ne 

is felelj neki, ha kopogat. — Nevét legalább megmon
dd? Keresztény-e? Kezei’ munkálatából él ? Katy, ked
ves gyermekem.4 ............... -

,Ne félj semmit, kedves anyácskám; ő holnap el- 
Jövend, ’s kezemet kérendi tőled. Látod tehát, hogy az 
én Dickem becsületes ember.4

Misztrisz O’Smidt égre emelé szemeit, és sírni kez- 
de. És aztán rövid hallgatás után megcsókoló lánya 
homlokát, ’s mondá: Jer, Katy; menjünk be, ’s kér
jük istent, védjen minden viszálytól.4

3.

Elbeszélésem", fonalán kell kezdenem, hogy olvasóm 
tudhassa, ki volt Dick, mitfájlala Katy, ’s mért sira 
misztrisz O'SmidÉ

Emlitém, hogy a’ kunyhó előtt a’ nagy országút menc 
el, miért e’ pusztaságot néha egy szekér vagy lovag 
élénkíté. Egyszer azon falú’több kunyhóinál, hol misz
trisz O'Smidt is lakott, egy lovas kopogata, vizet kér.*, 
szóraja’ enyhítéséül. De a! lakosok csaknem mind a 
mezőn valának, ’s ezért a aásztrisz’ házához jőve. E

O * )
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férfinak egész öltözete barna posztó, lova barna, ’s 
kutyája barna volt. Az öreg- nőtől vizet kére.

,Katy, monda misztrisz O’Smidt, vedd a’ korsót, ’s 
hozz fris vizet/

A’ lányka elhagyá munkáját a’ kertben, ’s bontott 
hajjal ’s elpirulva jött elé. Az idegen' látásánál még 
jobban elpirult, ’s összébb húzá kendőjét a’ szép hul
lámzó kebelen.

Katy vizet önte egy vederbe, ’s itatá az idegen’ lovát 
és kutyáját.

,De önnek, uram, mondá a’ jó öreg valami jobbal is 
szolgálhatunk. Van sherrynk. Elfogadja azt ully jó 
szívvel, mint millyenuel adjuk ?‘

„Sok hálát, misztrisz, feleié az idegen; de én nem 
fogom tűrni, hogy olly szép kezek mint leányodéi, fára
dozzanak állatim körül; magam adóin nekik a’ szük
ségeseket.“

Mind hárman a’ házba mentek. Az idegen raeglepe- 
ték az egyszerű szobácska’ rendkívüli tisztasága által. 
Két ágy, zöld függönyökkel, egy tölgyfa-szekrény, 
rács a’ turfa’ számára, mind fénylő tiszták, ’s egy pár 
virág, olly barátságos színt önte cl a’ lakon, millyet az 
írnek szobáiban többnyire hasztalan keresünk.

Az idegen levevé széles kalapját, ’s Katy iáthatá 
azon férfi’ vonalait, kinek hangja ’s barátságos visele
té már megnyerék tetszését; — a’ szegény gyermek 
eddig csak a’ táj’ eltörpült parasztjait látá.

Az utazó’ alakja férfias és szabályos vala, arczszínc 
kissé halováhy, de ez arczou két ragyogó szem’ vil
lámai vonultak e l, ’s a’ homlokot szög hajak’ árnya 
fődé. Az egész férfi nagy benyomást tön a’ lányra, 
annál inkább, mert hangja végetlen szelíd, ’s az ángolt 
igen tisztán ejté, ’s Katy’ anyja ángol vala.

Leültek, ’s beszélgetőnek, midőn az éj elközelge, 
fölália az idegen, ’s mondá: ,sok hálát, jó asszonyom, 
vendégszereteteért. Én Dublinba utazom, ’s visszatér
ve beszólok, ’s megmutatom önnek, hogy nem hálátlant 
köteleze le. Dick Sparks de Carlisle mindig emléke- 
eend szívességére. Éljen szerencsésen!4 —

3.

Katy sokká álmadozék Dick Sparksről; emléke min
dig mélyen és mélyebben hata szivébe, ismeretlen nyug
talanság, ismeretlen érzelmek szoriták keblét. Ö már 
»zereté a’ barna férfit, mielőtt visszatére.

És a’ szerelem még nőtt, midőn eljőve. Több tárgya
kat hoza ajándokúl a’ misztrisznek, mellyeket kéjel
me nélküleze, ’s Katynak selyem ruhát. —

Misztrisz O’Smidt kéré Dicket, osztaná meg velők 
ebédjét, ’s ez szívesen tévé. Ebéd alatt annyira szere
tetreméltó volt, hogy a’ két nő’ egész bizalmát meg
nyerő, mintha családjok’ tagja volt volna. Midőn kény- 
teleníteték elutazni, Katy segítő meguyergelui lovát, ’* 
ajkaik összeforrtak.

4.

És a’ barna férfiú gyakran és gyakrabban jőve, és 
mindig új ajándokokkal. A’ két szerető’ összejövetel 
végre olly gyakoriak ’s szenvedélyesek lönnek, hogy 
az annya’ szemei fölnyilának, ’s Dicknek eltiltó házát.

Dick hát több időre elmarada; és bánat és kétkedé
sek annyira elfogák a’ lányka’ keblét, hogy rózsakint 
hervadozni kezde. Misztrisz O'Smidt olvasa lánya’ szi
vében. Együtt sírtak, mert mit tehettek volna itt szem
rehányások jóvá? . . . .  Misztrisz O’Smidt megelé- 
güle, lányának megtiltani, többé csábítóját látni.

Egyszer midőn ép a’ városban vala, jőve Dick, ’s 
nőül venni igéré...............

5.

Nehány nap múlva eljőve ismét Dick Sparks, ’s meg
kérő anyjától a’ lány’ kezét.Ez szívesen megtagadta vol
na azt: de könyör lánya iránt, engedékenységre ideg- 
zé. — A’ jó anya tehát csak azt kérdező a’ barna fér
fitól, ki ő tulajdonkép, ’s miből él ?

,Nevemet ismeri ön, kapá feleletül; birtokom elegen
dő , jövőmet ’s Katyét biztositni. Demerarahban száz 
hóid földem van; ’s itt a’ papírok, mik azt bizonyítják.4

A’ két szerető megesketteték, ’s az anyát azon ígé
rettel hagyák e l, hogy gyakran meglátogataudják. — 
Dick, úgy látszék, nagy tehertől menekedék meg. De 
Katy igen szomorú vala, hogy anyjától el kelle válnia; 
azonban öröme, hogy a’ szeretett férfi’ neje lön, föl
derítő bánatát. —

Dick, nejét egy magányos, a’ varostól távol hazba 
vitte. E’ lak szomorú ’s borzasztó vala; nem azért 
mintha hiány volt volna kéjelemben: de már külseje 
visszaborzasztó vala. Falai feketek, s fekvese barat- 
ságtalau. —
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Első napokban jó és szerelemteljes vala Dick ifjú 

neje iránt; de csakhamar borús lön és veszekedő, 's leg
inkább azhozárosz szeszélybe, ha Katy kérdezé: mikor 
látogatandják meg már anyját? Feleletei majd kikerü
lők, majd durvák valának, ’s Katy már most, nem vala 
többé boldog.

6 .

Szerencsétlenségére, féltékenység is keletkezék szi
vében. Dick éjszaka néha elhagyá fekvét, kapát vön 
cs ásót, ’s lovára ült, ’s kutyája’ kíséretében elhagyá 
házát. Midőn Katy elöszev kérdé, hová megy? azt fe
leié : mezőre;,a’ munkások igen jókor ott vannak's hosz- 
szu utam van addig.4

Katyt ez éjjeli távozások mindig jobban nyugtalaní
tók. Végre czélját akará érni kétkedéseinek férje’ hű
sége iránt 's elhatározó, egészen ismerni sorsát, meg
győződni férje' hollétéről, "s igy az ürömpoharat egy
szerre üritni ki.

Egy éjjel, midőn Dick ismét kilovagla, gyorsan el
hagyó ágyát, ’s csaknem nyomban követé. Látó, mint 
lép falon át egy köritett helyre. Hallgata, ’s nem hallá 
további lépdelését. Meggyőződve tehát, hogy megál- 
lapodék, a' falra akart lépni. Egy kitört tégla segíté 
föltétében, 's látó, miként lehajlott férje a’ főidet ásá 
fel. Az éj igen sötét vala, de szemei megszokák a’ sö
tétséget, ’s iszonyú látmánynak lönnek tauúji........... .

A’ hely, hol férje vala, a' temető volt . . . .  Dick, 
mi után a' főidet fölásá, nagy bajjal vont ki egy kopor
sót, 's fölnyítá . . .  és Rob a' kutya, a’ testre rohant; 
de ura, olly csendesen, mint lehete, füttyeutett rá, ’s 
hogy megszelídítse, egy pár félig elscnyvedt darabot 
löké elébe . . .

A’ szegény nő eliszonyodva látó férje’ borzasztó mes
terségét. — Dick Sparks egyike volt azon halottrab
lóknak , kikre az ángol törvény olly szigorú büntetést 
mond. ’S ellenére a' halálveszélynek, találkoznak em
berek, kiket a’ nagy ár, mellyel a’ tanúlók a' holttes
teket fizetik, e’ veszélyes ’s borzasztó élelemmódra 
ingerel. —

— Katy félelemtől ’s iszonytól űzetve, rohant vissza 
lakába. Férje rövid idő múlva megérkezék, ’s midőn 
egészen elváltozva látó, kérdé: ,te reszketsz, Katy; 
mi bajod?4

„Féltem; az ablak nyitva maradt, ’s egyedül valék.44

,Nem voltál künn a’ házon?4
„Nem.44 — De fogait összekoczczantá borzadás és a’ 

hideg. —
A’ nap pirúlni kéz de.
,De czipőid sárosak.4
„Lármát hallék a’ házban , 's lementem, megtudni 

okát.44 —
Dick, úgy látszék, elégült vala a' felelettel, ’s el- 

hallgata. Katy a’ módokról gondolkozék, miként adhat
na hírt anyjának. — De Dick már más nap reggel 
mondá: ,én ma anyádat meglátogatandom. Maradj tá
vollétem alatt nyugodtan, ’s ne fogadj el senkit.4

7.

Nehány nap múlva megtére Dick, ’s hirűl adó nejé
nek, anyja’ halálát. Épen jókor jött, mondá, hogy ál
dását vehesse, 's szemeit bezárhassa.

Katy nem merészlé férjének elmondani, az iszonyú 
kétségeket, mellvek szivét eldulák. Anyjának halála 
nem látszék neki természetesnek, 's szerelmének egy 
kis szikrája Dick iránt, nem engedé, hogy róla új go
nosztettet higyjen.

Illy csapások ágyba szögzék a’ szegény nőt. Dick’ 
szíve szelídebb érzelmeknek látszék felnyílni; gondo
san ápoló nejét betegségében.

Végre Katy’ utósó órája elközeíge, 's ígyen szóla 
férjéhöz: ,Dick! én meghalok, de mielőtt meghalnék, 
esküdj’ meg nekem, hogy anyám' halálában ártatlan 
vagy.4 — i

Dick elfordúla, ’s hallgatott, mert nem volt bátorsá
ga, hamisan esküdni.

És Katy fölsikolta, ’s összeszedve utósó erejét mon
dá: ,istenem, vedd hálámat, hogy ez élettől megsza- 
baditsz !4 — 's meghalt.

Dick Sparks de Carlisle Dublinban 1829. dccemb. 
15d. fölakasztatott.

Kazinczy Gábok.

A’ KOLUMBÁCSI sz ú n y o g o k  s e r b já b a n .

Ezen bogarak a' természet-országa’ legcsudásb tü
neményei közé tartoznak. Egy a' Duna job partján 
Serbiábau fekvő vár’ tájáról jönnek , s testalkotásukra

*
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nézve a' szúnyogokhoz vagy muszkitokhoz nagyon ha
sonlók. Serbiában ’s a’ közel Bánátban olly töménte
len számmal vannak, hogy hófergeteghöz, midőn az 
legsűrűbben esik , vagy porfclleghöz hasonlíthatók. — 
Többnyire háromszor jelennek meg egy évben. Első 
ízben április vége felé, azután május’ második felé
ben , ’s néha őszkor. Mindazáltal inkább az állatokat 
mint az embert ostromolják, ’s főleg a’ szabadon lege
lő barmot keresik meg, u. m. ökröt, tehenet, birkát, 
kecskét, lovat, sertést ’s gyakran a’ kutyákat is. — 
Hasztalan iparkodnak a’ szegény állatok erős ugrán- 
dozás ’s farkuk’ szerteütése által e' kíntól meuekedni. 
Minden szertelen részek egy pillanatban belépetnek 
e' bogaraktól, mellyek is ott példátlan nyakassággal 
oda ragaszkodnak, a' szemek széleit elfogják, ’s a’ 
mennyire lehet a’ test’ minden nyílásain mint az orr- és 
íullyakakon beveszik magokat. A’ legkinosb fájdal
mak, mellyeket a’ megtámadt állatoknak szenvedni 
kell, felette siralmas és átható rivallás és bögés, bé- 
getés, röfögés, nyerítés, ’s orditás által nyilatkoznak, 
még inkább pedig sebes szaladásuk által, mi közben 
víznek is neki rohannak ha közel megérzik. — Végre 
egészen elgyöngülten halva rogynak össze, vagy még 
a’ megtámadás alatt, vagy néhány órával később. — 
Még eddig e’ szörnyű kártékony bogarak ellen más 
szer nem találtatott fel, mint, hogy megjelenésük ide
jekor nagy magasra lobogó szalmatüzek gyújtatnak, ’s 
a' barom’ szőrtelen részei, mellyek a’ támadásnak leg
inkább kitétetvék, ürömöntettel megnedvesítetnek, vagy 
büdös nyirolajjal vagy degettel bekenetnek. Bámula
tos , milly seréuységgel tódul csapatonkint az ösztön
től vezérelt barom a’ tüzek’ körébe, magát kinzó el
lensége ellen oltalmazandó.

A’ pór monda szerint e’ szúnyogok bizonyos hegy- 
ürügekben élednek, névszerint a’ Kolumbács közelé
ben létező hegynyilásokbau, hóimét töméntelen sereg
gel irányukat Serbia, Bánát és a’ határos tartományok 
felé veszik. A’ babonás és tudatlan oláhok azt is ál
lítják, hogy azon hegységnek csak egyetlen egy nyi
lasán törnek elő. Szint ezen nyílásnál — az oláh 
mythus szerint — vítta meg sz. György a’ pokoli sár
kányt, fejét levágá ’s azt a’ barlangba dobta. E’ ször
nyetegnek fejéből származnak tehát a’ kártékony bo
garak. Annyi azomban bizonyos, hogy azon hegység, 
mellyen Kolumbács fekszik, egészen öreges, és szinte

barlangtömkeleg van alatía, ’s hogy több illyen bar
langból jönnek elő az említett szúnyogok.

Mások ismét azt vitatják, hogy ezen hegyek’ egyi
kéről patak zuhan le, mellynek vize nyáron fagyos, té
len pedig forró. E’ patakban skorpiók, kis kígyók, d»v- 
rázsok ’s más rósz bogarak tartózkodnak, mellyek 
ama vizet mérgükkel eltöltik, mellyből azután ezen 
szúnyogok származnak. Ismét mások azt hiszik, hogy 
a’ szúnyogok nem a’ vízből, hanem azon forradalom
ból erednek, mellyet ama mérges állatok’ szennyük 
okoz. Sokan azt is állítják, hogy ezen bogarakat bi
zonyos nemű tölgyeken, vagy inkább a’ makkokon nő
ni és kifejlődni láthatni, mihelyt azon makkok a’ langy 
tavaszi esőtől megáznak. — Végre mindnyájan abban 
egyeznek, hogy azon állatok, mellyeknek belső tes
tükbe a’ különböző uyilásákon e’ bogarak behatnak, a’ 
méreg miatt halnak el, ’s így ezen állatok húsa is 
maszlagos, ’s hogy ez öldöklő sajátságát mindenkivel 
közli, ki Â ele él.

E’ szúnyogok, minthogy szúró, repülő bogarakkint 
jelennek meg, már a’ negyedik alakban élnek ; előbbi 
életszakaikban alakjuk tökéletes kifej lésük’ alakjától 
olly különböző volt, mint a hal a’ madártól, sőt akkor 
más elemben is éltek. Alkalmasint a’ kolumbácsi hegy
ségen nagy számmal levő posványokból származnak, 
amiál is inkább , mivel melegebb évszakban azon 
mocsárokat ezernyi illyes bogarak lengik körül, úgy 
hogy sűrű rajaik nagy füstgomolyokhoz hasonlítnak. 
Előbbi életszakaikban hihetőleg magában a’ vízben él- 

I nek. — Közelebbről tekintve, e’ szúnyog testét, fej, 
derék- és hátrészre oszthatni; rajta hat láb vau, mely- 
lyek közül a’ két első rövid, a’ középső pár valamivel 
hosszabb, a’ hátulsó kettő a’ leghosszabb, és két, csi
nos pehelyded pikkelyekkel és erezettel födött szárny, 
mellyek’ hátvégén kiálló nyújtványok, úgy nevezett 
evezők vaunak. A’ hátrészen tizenegy keskeny ón- 
szinű gyűrű látszatik. A’ fej felette nevezetes, ’s a’ 
nagyitó üvegen át a’ legmesterségesb s z ív ó  eszközö
ket láthatni, mellyek egyiránt alkalmasak a’ megee- 
besitésre, ’s a’ vér kiszívására. Ez egy vékony, alsó 
végén hegyes csőből, ’s ezt védőleg körülvevő hüvely
ből áll,alant gomb alakjára felduzzadt, ’s egész bosz- 
szában az előszélen védve van. Szívás közben a’ szú
nyog csak lassankiut ’s vigyázva nyomja eszközét a 
sebbe, mire azonnal a’ belécsepegtetett méreg hatása
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mutatKOzik 5s a’ seb égetni kezd; mert kétségen kívül 
van, hogy a' bogár sajátnemü nedvet csepegtet a' seb
be, melly mint egyéb méreg a’ vért higgasztja ’s al
kalmasba teszi a’ felszívásra. Illy látszólag csekély 
sebnek fájdalma lassankint öregbül, ’s nem sokára 
nagy izgatás és daganat követi, melly mindig nagy 
lázfokra ju t — Illy rohamok (Anfall} annál erösbek, 
mennél érzékenyebb a' sebzett rész, mint például az 
orr’ belső hártyái. — A’ szúnyogok életük’ hossza ki
fejlett állapotukban igen különböző. Erős szeljek és 
tartós esőzés által hamar szétüzeínuk, ’s életek’ ter
mészetes folyama megrövidítetik. De ha a’Aavasz ’s a’ 
nyár kezdete száraz 'e gyönge keleti szél uralkodik, 
akkor költözésüket számtalan rajjal követik, mialatt 
azomban mindig csak egy határozott irányt vesznek, 
egyfelől Orsován, Csermesen, Widdineu és Mikopo- 
lison át a’ török birodalomba; más felől a’ Bauát há
rom járásában, az ujpalánkai, mehadiai- és verseczi- 
bcn jelennek meg. Szembetűnő és a’ természet valósá
gos csudája , hogy ezen állatok pusztításukat ezen 
környéken túl másokra nem terjesztik.

GARRICK STERNE’ HALÁLOS ÁGYÁNÁL.

Sterne halálos beteg volt ’s valamennyi barátja és 
jóakarója megjelent ágyánál. Egy álmatlanul átvirasz- 
tott éjszaka után egy keveset alunui akart, midőn a’ 
szobában lépteket lialla, ’s szemeit fölvetné, legjobb 
barátját, a‘ nagy Garriket ösmeré-meg, ki bocsánatot 
kért, hogy barátja’ álmát háborgatá. „Hisz az egész 
örökkévalóság előttem áll kinyugvásra,“ felelt a’ hal
dokló. —

Garrick ki akará lejéből verni a’ halálróli gondola
tokat, de Sterne viszonzá: „édes Garrick, hogy a'töb
bi csalfa reményekkel iparkodik engem vakítani, meg
bocsátom, de te barátom, nem fogsz engem megcsalni 
akarni. Gyermek vagyok-e én ’s azt hiszed, hogy a’ 
halál rám nézve olly borzasztó ?“

Aztán kérdé , mint fogadtatik „érzékeny utazás“ 
ezimű munkája Londonban, ’s midőn Garrick mondá, 
hogy a’ könyv példátlan benyomást tőn, így folytaid 
Sterne: „tehát békén halok; a’ férgek nem fognak tö
kéletesen megemészteni. Még csak egy kivánalom van, 
mind azou barátimra gondolok, kik nincsenek már, ’s

kiktől a tenger valaszt-el engem; szeretném látni őket 
látni ezen szemeimmel.“

Szúró fájdalmak szakasztak felbe, hideg veríték fő
dé homlokát és tagait görcs kínozta. Garrick azt hivé, 
hogy barátja’ végpillanata eljött, fölébe hajlott és 
zsebbelijével törlé-le izzadságát.

E' erizis azonban nem tarta soká; Sterne ismét ma
gához jött ’s szóla: „Hadd ezt, Dávid, ne törüld-le e' 
síri harmatot, mert a’ hideg veríték homlokomon nem 
lelki gyöngeség’jele. Rég mondám már, hogy az élet 
epigramma, ’s ennek pontja a’ halál . — Imént nyi
latkoztaiéin, Dávid, szeretném ez utósó órában bará
taimat, Johnsont, Popét, Fieldinget látni. Dávid hall- 
gass-meg,“ folytatá szünet múlva; „igaz, hogy ez 
bohó egy gondolat, de nem menekhetem tőle, ki kell 
azt mondanom. Neked olly csudálatos tehetséged van, 
színházunk’ hőseit még testileg is előadni; Dávid, mu- 
tasd-meg nekem barátaimat. Te teheted azt, varázse
rődnek semmi sem lehetlen; próbáld-meg iráutami sze
rétéiből; ez végső földi kérésem lesz.“

Garrick nem tudá, mit gondoljon a’ szegény Sterne' 
e’ gondolatáról; sokáig nem felelt, mert nem meré ba
rátjától e’ kérést megtagadni, még kevesebbé pedig 
okát adni előtte, miért olly nehéz azt teljesítnie; mert 
Garrick majd istenkáromlásnak tartá, alakoskodni egy 
haldokló ágyánál.

Sterne terhesen fölebb emelé valamivel fejét ’s mon
dá: „Dávid, van-e szíved , megtagadni e’ kérése
met? .........“

Sterne’ kérésében és hangjában valami olly nyájas, 
olly könyörgő vala, hogy a’ nagy művész tovább nem 
állhatott ellent.

„Sterne,“ felele neki, ,,a’ mit tenni fogok, tán rósz 
de nem tagadhatom-meg tőled. — Egy kikötésem van 
azonban mellette; — nyugodjál egy kicsinyt ’s ne 
gondolj többé a’ halálra.“

A’ beteg megegyezék. Garrick egy mellékszobába 
ment, ’s előbb mint Pope jött-ki a’ sovány vendéghaj
jal, aztán mint dr. Jobson ’s végre egy kopott kaputban 
mint a’ jó Fiedliug. A’ három férfi’ arczát, viseletét sőt 
hibáit is olly vakitólag utánozd, hogy Sterne mindenik 
mellett meglepetés’ és öröm’ hangján kiálta-fel.

„Megelégszel-e most, kedves Sterne ?“ kérdezd 
Garrick, midőn helyét a’ beteg’ ágyánál ismét elfog
lalta, "s várhatom-e ígéreted’ beteljceiíétéi =
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— „Igen, Dávid, csókolj-meg, ’s aztán hagyj-el, 
engem egy pillanatra. Mond-meg embereimnek, hogy 
hat óráig senkit, bár ki legyen az , be ne bocsássanak 
hozzám.“

így történt. Midőn hat órakor Garrick ismét eljőve, 
Sterne megszűnt élni.

A’ LEÁNYOK. — A’ BOSZÚ.

.Sokszor föltevém magamban,
Mit most megfogadtam én:
Hogy mulatni szerelemnek 
Nem fogok varázsölén.

S’ eltemetve a’ sok édes 
És nem édes gondokat,
Szolgalommal elkerülte!»
A’ lány társaságokat.

De a’ sok lány, bogy megérté 
Szörnyű fogadásomat,
Ellenem boszut kiáltva 
Elhatárzá sorsomat.

S’ mert használni a’ leányok 
Értenek szerelmi cselt;
Ah! mi volt »nekik legyőzni 
A’ másként is hő kebelt.

Én hódoltam ’s illy esetben 
Mást mivelni nem lehet:
Férfi s z ív  a5 lánycsáboknak 
Ellenére nem tehet.

S’ most, hogy engem nagy csalárdul 
Ők i észökre birtanak,
Tőlem a’ gonoszka lányok 
Ah, mind el pártolt anak.

Békczhavi.

CHINAI IGAZSÁG SZOLGÁLTATÁS.

Navigateur nevű franczia kereskedőhajórul a’ kapi
tány és tizenhárom férfi múlt nyáron Cochinchinából 
egy ehinai dschonken Makaóba hajóztak. Midőn Hai- 
man sziget* tájára értek, hirtelen megtámadtalak a’ 
dschonke’ legénységétől és megölettek. Csak epypor- 
jtigaliiai matróznak, Francesco nevezetűnek sükerült

a’ tengerbe ugrani, ’s minthogy jó úszó volt, elért egy 
halászcsónakot, melly őt Makaónál szározra tévé. A’ 
portugalli kormányzó a’matróz’jelentésére a1 dschonke* 
matrózait, kik Makaóban kiszóltak , befogatá, ’s ezek
től megtudák a’ hajó’ kapitányának és tuladonosának 
nevét. Augnszt’ 28-dikán 1 828 bejelenték a’ pertu- 
gállok ezen esetet a’ ehinai kormánynak, ’s ez azon
nal egy maudarinokbul álló megbizottságot neveze-ki 
és a’ port elkezdeté. Az egész ügyvivés alatt Fran
cesco a1 ehinai kormány' költségein tartatott, ’s ez ál
talában nagy tiszteletet mutaía egy idegen nemzet’ jo
gai iránt. E ’jogokat a’ chinaiak, ha a’ dolog valóban 
kívánja, mindig megösmerik; de szükségtelennek tart
ják, hasonlót tenni, ha e’ jogok csak az európai gőg’, 
képzelméuyei. Kitudták, hogy a’ dschonke Emony mel
lett szálott partra; tizenegy ember a’ legénységből meg
fogatott; ezek megvallák a’ vizsgáló törvényszék előtt 
Emony-bau a’ francziákon elkövetett gyilkosságot, ’s 
Cantonba vitettek, hogy megitéltessenek. Januar’ 24kén 
182Bben volt a’ kihallgatás a’kereskedők’ nagy tere
mében. A’ Caníonban tartózkodó majd valamenyi ide
gen jelen volt. A’ foglyok bambuszkalitkábau ültek, 
három lábnyi hosszukban és magosakban ’s két lábnyi 
szélesekben, könnyű láuczczal terhelten nyakuk, ke
zük és lábuk; helyzetük módfelett kellemetlen vala, ’s 
csupán fejőket dugliaták-ki felül egy lyukon; minden 
kalitkán egy ezédula lüggölt a’ fogoly’nevével bűntet
tével ’s a’ rá ítélt büntetéssel. Egy különösen, egy öt
ven éves és kellemes arezvonásu férfi, szembe tűnt a’ 
a’ nézőknek; szájára mutatva jelt adott, hogy tolmács 
által örömest beszélne velük. Egy ki a’ ehinai nyelvet 
érté, oda ment, de mivel a’ férfi csupán a’ maga vidé
ki nyelvét beszélte egyebet nem értett, mint hogy ha
misul vádolák őt a’ részvevőssel a’ francziák meggyil- 
kolásában. Neve mellet Tcho-kong-thao ez álla,thanfan’ 
„fejeztessék le.“ A’ kínpad látszott e’ vall omást tőle ki
csalni. A’ törvényszék’ ülését a’ törvényszolgák’ szokott 
proclamatioja nyitá-meg; erre a’ foglyok hármankint be
hozattak. Térdeikön kelle állniok, mig Franciscoval 
szembe állítattak. Ez majd mindnyájokat első pillanat
ra megismerte, ’s mihelyt valakit bűnösnek nyilatkoz
tatott, a’ túrák egy vörös jelt csináltak neve után. — 
A’ portugalli ismételve emlegetett egy férfit, kit meg- 
meutöjének nevezett, mivel a’ legénység’ pártütése fe
lől a’ franczia utazók ellen intést adott neki; ezt, mon-
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dá, szeretné kimenteni. Ugyanazon Tcho-kong, kiről 
fentebb volt szó, utósó foglyok közt találkozott, kik 
behozattak. Alig lépe ez Francisco elébe, midőn mind 
kettő megösmeré egymást. E’ jelenés nagyon megin
dító volt; megölelek egymást, ’s a’ portugalli szabad 
menetelt engede élénk érzelmének, melly nemzete’ fő 
Charaktere. A' bírák is , mint mindenki, örvendeni lát
szanak ez eseten, ’s a’ vörös jel hellyett egy jegyze
tet csináltak a’ szerencsétlen’ neve után. Mindazáltal 
még is vissza kellett kalitkájába bújnia; mert habár 
fölmentetett is a’ gyilkosság' gyanújától, még is tán 
nehéz lett volna— azon vádlat alól szabadulnia, hogy 
a’ meggyilkoltak’ birtokának zsákmányolásában részt 
vett. Azt hivék csak száműzetni fog. — A’ birák és 
segédeik komolyságuk és méltóságuk által az egész 
gyülekezetei tiszteletre bírák, *s e’ cselekmény álta
lában nagyon ünnepélyes vala. De a’ foglyok közön
ségesen sajuáltattak; mindnyája beteg és elsováuyo- 
dott volt, ’s a' legtöbbön láthatók valónak jelei a’ kín
zásnak.— A’ kivégzés januar’ 23-dikán történt egy 
utcza’ végén. A' hely egy bambus-rácsolattal volt kö
rülvéve ; a' bejárásnál a' törvénytisztek’ számára egy 
200  lábnvi hosszú és 30 lábnvi széles nyílt termet 
emeltek; melly előtt két sor katona és törvényszolga 
állott dzsidákkal. Az idegeneken ’s a’ tisztviselők’ szol
gáikon kivűl egy néző sem bocsátatott elő. A’ legke
ményebb büntetésre itéltnek számára egy kereszt volt 
emelve. A’ kivégzésre rendelt eszközök a' falhoz vol
tak támasztva, valamint hordók is voltak ott a’ fejek 
számára, mellyek a’ gyilkosok’ honába valáuak kül
dendők, hogy ott eltemettessenek. A’ fejező pallosok 
nagyon nehezek, három láb hosszaságuak, ’s két há
rom hüvelynvi szélesek ’s nagyon élesek. A’ nézők 
tetszésük szerint tekinthetők azokat. — Tíz órakor e- 
lőjöttek a" Ngon-tchsa-ster-ek vagy fő itélőmesterek, 
a’ cantonbeli fő birák és két tábornagy. Csak hamar 
a’ foglyok hozattak elő kosarakban; mindeniknek egy 
hosszú fa deszka volt hátán, mellyen neve és Ítélete 
vala írva. Ketteukint térdre kellett esniük; minden csa
pat közt nyolcz lábuyikör volt; mindnyájának egy kö
téllel voltak megkötve karai, mellyet egy férfi úgy tár
ta, mint a’ kivégzésre legalkalmasabb volt. A’ kato
naság parancsnokától adott intésre, nagy ügyességgel 
végézék a’ hóhérok az első csapást, és a’ többiek’ ki

végzésére siettek. Valamennyi elitéit tisztán volt öltöz
ve, ’s egészen máskép néztek-ki, mint az előtt a’ bam- 
buskalitkaban. Csak egyet lehete a’ halál előtt nyög
ni hallani, a’ többi mind uagv hidegvérűséggel halt- 
meg. Egyik keresztre köttetett; törvény szerint vég- 
tagainak kell vala leszedetui, de emberiség gyöngité 
a’ törvény szigorúságát; egy gyilokszurás szivébe 
megölte őt, mielőtt a’ kegyetlen munka kezdetét vévé. 
A’ hóhérok nem csak hideg egykedvűséget mutattak, 
sőt láthatólag vígak valáuak, mutathatván ügyességü
ket, ’s ez valóban nem csekély volt. A’vesztőhely’fa
lánál egy elrácsolt tér ment végig, mellyben valami 
száz emberkoponya volt, a’ mellyek közül némellyek 
kis kalitkákban valónak. Két különös öltözetű férfi, pi
ros atlacz kabátokban ’s fejők mellett két felől magas 
zöld toliakkal jelen volt a’ kivégzésen ; ezek vol
tak a’ valóságos fő hóhérok, de ők semmihöz nem 
nyultanak.

HANGVERSENY.

Vasárnap Április 16án a’ nemzeti casinoban eloa- 
dattak: 1.) Onslow György 13ik négyesmüve (Cdur) 
A’ mű egyátaljában lágyabb anyagból készült, — ben
ne a’ képzelődés határtalan téreken ’s liatárzaílan ös
vényeken kóvályog magát teljesen a jelen érzete gyö
nyörének engedve. De főleg az Adagioban a legol% a- 
dékonyabb érzelgés fogja el a’ kéjbe merült lelket, s 
czéltalan ömlengések semmi bizonyos érzést ki nem 
fejezők ringatják őt bűvös szendergésbe; olly neme eZ 
az érzelmeknek melly egyedül csak a’hangában szép, 
mivel ez a' határzatlan homályos érzés’ elvén alapul,épen 
ezen érzésneme pedig kimondhatlan édes andalgásba 
meríti a’ lelket, — 2.) — „ S verlorne Herz“ éne
kelve Oberhoffer ur által, mellyet ismételnie is kellett*
— 3.3 Reissiger ötösmüve (G dur) A’ műnek szelleme 
a’ magas-’s fellengzötől és a’ mély-’s meghatótól 
egyenlő távolban van, mindazáltal kellemes vegyülct- 
re szövődött, ’s kivált a’ külső hatasra '\an iiáujoz\a.
— 4.3 „Der gute Kamerad“ énekKreulzertöl; előadó
Oberhoffer ur. — _T«.
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HÍR- Ti DIVATLAP.

PESTI HÍREK.
SXEXTPÉTERV CilíDAMÜlTE.

S z e n t  p e t e r y Jó’sef, pesti ezüstmiivész mint nmltlapunk
ban említettük, csudamüvét köznézetre tévé ki, 5s már is szá
mos látogatókat nyert, ’s kimaradása rövid ideje alatt, minél 
többet kívánunk neki, minthogy nem sokára külföldre, indu- 
land. Kívánjuk a’ nagy művésznek, hogy fáradozásai méltány
lása’ első virágait, legalább honosai kezéből vehesse, ha már 
müvészsége méltó jutalmát idegeneknél kell is keresnie : de 
kívánjuk a’ közönségnek is, hogy e’ hazánkfiának remek- 
munkáját legalább láthassa, csodálhassa, éldelhesse, ha már 
sajátjának nem nevezendheti is , azt a’ csudaművet, mellyha 
egyszer honunkból kivitetik, soha többé nem lesz szerencsénk 
láthatni! —

A’ műdarab valóban csodás, rendkívüli, egyetlen a’ maga 
nemében, ’s remekségére, csaknem a’ hihetetlennel határos. 
Késfoknyi vastagságú rézlapból hat, hét, sót nyolcz sorban 
egymásra halmozott alakzat-tömeget illy tisztán és pontosan, 
illy egymástól független szabad állásokban kiverni, a’ Ieg- 
gyakoiiattabb müvészkéz’ ügyességét kívánja.

A’ hány néző, annyi érdek: — Az e’ nemű művészet’ ava
tottja, azon vas türedelmet, csüggedhetetlen szorgalmat, azon 
óriási fáradságot csodálja, melly e’ csudaműhöz a’ tetemes 
nehézségek legyőzésére kívántatik: — A’ képiró az egésznek 
’s az egyes részeknek festői igazságát bámulja: — A’ szobrász 
e’ vésettkép nemű műben a’ csoportozatokban uralkodó össz
hangzó idomirányt ’s az egész képen elölülő fellegkönnyüséget 
teszi figyelme tárgyául: — A’ teljesen egykedvű nézőnek is 
mintegy öntudatlanul sugalja a’ belső meglepetés, hogy rend
kívüli látvány kecsegteti szemeit. — A’ műbarát alig válhat 
meg a’ csudás műtől, — minden érzékei egy pontba látsza
nak olvasztva lenni, ’s oda függesztve, oda bilincselve, a’ nagy
szerű szépségre.

A’ képen elöntött erő, igazság ’s festői tökéletesség, az 
alakok munkás élete, ’s egymásba fonódott mozdulati, a’ tö
meg zavara, ’s viszonyos tettek által szövevényes hatása, — 
•.gyes harczolók erőteljes munkálati, — mindez egy gyö- 
nyörré forrad a’ néző lelkében. — Kardok, dárdák, lobogók, 
ijjak buzogányok , paizsok , bárdok lovak’ lábai, küzdők fejei, 
kezei, sőt fel testűk is , szabadon állanak k i; — a’ lovakon 
minden ér, a’ daliákon minden izom, arczaikon minden vo
nalom látható, — ngy hogy a’ harezi élet minden szenve
délyei hathatós ellentétekben vegyülnek össze , ’s az egyes 
alakokon egesz erejükben, rémségükben ’s iszonyatosságokban 
tűnnek élő. — A’ nemes bátorság, a’ vérengző vadság, a5 
bőszült düh, az elszánt lélek, az ijjedés és rettegés, a’ fáj
dalom *s az irtózatos kétségbeesés, saját kifejezésükkel ül
nek a’ vívók arczain, — ’s nem tudjuk, a’ művészt csodál
juk e inkább, ki mind ezt olly elevenen felfogta lelkében, 
vagy a’ képet, melly be lelkének azon eleven jelenetit, illy 
Csodásai» tudá átöníéni.

Az égés az Arbela-i ütközetnek azon szakaszát ábrázolja, 
midőn az már a’ zavar főfokát érte , ’s az eldöntő perczhez 
közelit, ’s az ellenek már sűrűén egymásba elegyedtek. A’ 
kép job oldalát nagy terélyes fa zárja e l, melly alatt a’ ma
cedónok özöne hullámzik, sok persát már öldöklő körébe 
zárva; a’ középtér táján nagy Sándor délczeg paripája ma
gasan emeli ki a* tömegből a’ királyt, kinek karja parancso- 
lólag villogtatja a’ halálos csapásra kész kardot; — arczán 
a’ bizonyos győzedelem’ önérzete ’s a’ vitéz fenség párosul, 
’s ábrázata mondhatnék görögibb itt a’ rézképen mint a’ minta
rajzon. Mögötte a’ jós emeli kezében a’ diadalgallyt, fölöt
te a’ légben a’ királyi madár, a’ sas lebeg. Nem messze tőle 
Darius kocsija robog, kezében az ij, de nem többé cselekvő 
tartásban; arczának kifejezése ’s teste tartása, a’ veszendő 
csata kétségbeesését ábrázolja; a’ kocsit vonó lovak a’ közös 
zavarban felre rúgnak, nem zabolázhatok többé az őket kor
mányzó kartól. — A’ bal oldalt a’ persa elefántok tornyaik
kal rekesztik be, hóimét sűrűén hullanak ldöklő szerek az 
elleni e. A’ háttéren mindenütt porgomolyok kelnek, ’s itt 
ott tűnik belőle elő egy küzdő’ képe. A’ persa csak futva 
védi magát.

A’ művészet’ e’ neme újabb időkben egészen el vala ha- 
gyatva. Be n v e n u t o  C e l l i n i  óta ki 1570ben halt meg, 
illy nagyszerűen senki sem vágott e’ művészetbe; — illy 
nagy ’s illy magasra kivert műdarab pedig még épen nem 
is létezik.

S z e n t p é t e r y  a’ szó legdicsőbb értelmében művész, ’s 
a’ maga nemében olly nagy, hogy, ha bár Magyar-hazánk 
egy müvészszel sem bírna i s , de már ezen egygyel is elég 
oka volna büszkélkedni.

Sajnálatra méltó, —■ fájdalmas dolog, hogy illy lángész’ 
szüleményét a’ Haza nem törekszik magáévá tenni, ’s a’ 
külföldnek engedtetik a’ dicsőség, illy remek csudaműt megju
talmazhatni. — A’ művész ezt érezni látszék, ’s a’ kép aláí
rásában így fej ezé ki magát:

„Quod praesens aevum negabat, id mihi a’ sera posterita- 
tate dari spero; ignotustpie noti3, notiorem spero me fore 
ignotis.“

Bár ezt tettleg czáfolhatnók meg 1 —
A’ művész 55 éves ; e’ csuda műdarobon, az első próbával 

együtt, melly két évi munkája után romlott e l , öt e g é s z  
é v i g  dolgozott.

A' dicsőség fénysugár«
Lengjen a’ honfi’ utára.

Ney.
Ki s fa  1 ud y - T á  r s a s á  g. Főtisztelendó K o v á c s  Má 

t y á s  pliil. ’s theol. dr. és prof. ’s egri kanonok ur, f. évi 
martins’ 25dikén a’ Kisfaludy-Társaságnak, évenkint kiadan- 
szépliteraturai jutalmakra szánt alaptőkéjét, önkényt s z á z  
p e n g ő  f o r i n t t a l  nevelte. Alulirt siet e’ hazafiéi szép 
tettet a’ társaság’ nevében, meleg köszöneté mellett, köztu
domásra hozni. — Pesten, április’ 12dikén 1837.

F a y  An d r á s ,  igazgató.

DIVATItÉP.
sz. Bécsi tavaszi ctivatöltözet.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .

MOMATlk LANDER KR' BETŰIVEL.
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A’ S Z U R O K - Á L A R C Z .
POA EUGEMA UTÁN.

I .

1819dik évi September' utoljáu Passy helységén 
egy idegen utazott keresztül; — visga szemei gondo
san merengtek a' körülte fekvő tárgyakon, — most 
hirtelen, mint a' keresettet fel-találó, megállóit egy 
falusi lak előtt, ’s fontolkodva olvasá a’ kapun függő, 
és a' ház’ örökös , vagy ideigleui kiadását tárgyazó 
hirdetményt —

Illedelmes külseje ezen mintegy 50 éves férfiúnak, 
"s magatartása, finom műveltséget tüntetőnek ki. Azon
ban , alacsony, sűrű fürtökkel födett homloka elárulá, 
hogy fontos terveken tépelődik : sárgás szemei meg 
rázó pillanatokat löveltek; hangja kellemtelen rekedt 
volt; — ha ollykor észre-vette valakiben, a' szokatlan 
külseje által támasztott figyelmet, el-elmosolyodott, de 
mosolyát nem belső lelki öröm, hanem titkos csalárd
ság izgatá; sas-orra határozottságot, sima ajkai pedig 
(V közvélemény szerint} fekete dühös lelket füstének; 
— végre veres szakála mintegy erősitni látszék azt, 
mit a' többi arcz-vonási elárultak.

Ezen, beszédéből északi Francz-hon'szülöttjének 
látszó férfiút, Dumoutnak nevezők. — Megvisgálá sze
mesen a' házat, hozzá kapcsolt kertecskét, és fáshe
lyet , ’s mindennek vad, és minden szomszédoktól 
távol-eső helyzete különösen tetszett néki, kialkudó 
tehát a' tulajdonostól 'e ki is fizető.

Néhány napi ott-léte után, melly alatt minden vi
szonyt a" szomszédokkal gondosan került, mindent be
zárván eltűnt.

E‘ történet után hat hónap röppent-el már; — épen 
április* 4kéu egy két lovú, ’s néger által igazgatott 
kocsi erősen bézárva, ment keresztül Passy-n,’s egy. 
keskeny hosszú útra tett kanyarodása után, meg állott
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egy kapu-sikátor előtt, melly megett az épületig nyú
ló nyársor sétány volt.

Egy férfi szála - ki a' födett kocsiból, ’s feltárva 
a' sikátort gyalog követé kocsiját, egész az épületig:
— „Szóljatok ki“ dörgő feltárván a' kocsi-zárt, ’s erős 
léptekkel haladott a* lépcsőkön, melly alatt több ízben 
kétesen tekingetett, valljon követik-e?

Börtönéből szabadult madárkint gyorsan szökött-ki 
egy fürge leányka a' kocsiból.

„Jöjj Fáui!“ hangozó, kezét nyújtva egy nyugtala
nul habozó szög-lánykának.

„Csöndesen!“ mennydörgő a' férfiú’ durva hangja, 
’s a' félemlett némberek némán követők vezetőjüket.

Az épület' belsőjében voltak; — sűrű homály boritá 
a'falakat, a' férfiú tüzet ütött, ’s egy szobába tele
pedtek. —

Most mord, néma vezetőjük, a' hóna alatt hozott ko
sárkából ízes frisitőt tön az asztalra.

„Üljetek-le, és egyetek tüstént, minthogy sietnünk 
kell a' lefekvéssel.“

Szavai válasz nélkül maradva, pillanatra úti társ
áéihoz fordult, őket némán visgáló.

Két fiatal leányka volt. Szőke mindegyik, fehér és 
karcsú, vidor, élénk az ifjabb, szép mint hajnal pú
ja; — komoly ’s érettebb az idősb ’s szép mint az 
első. —

„Fáni !“ szólt a’ férfiú mosolyogva nyúlván keze 
után „megengeded nem de, hogy megkínáljalak ülés
sel: de, — mi bajod édes gyámoltom?“

,Semmi jó bátyám! az utazási törődés.*
A’ férfiútól vezettetve asztalhoz ült most, hol csu

pán két személyre látván felteritve nyugtalanul kérdő.
„És ön, édes bátyám 1“
„Nem vagyok éhes, kedvesira! különben is tudjatok, 

hogy a' semmire kellő Gáspáron kivűl szolgánk nincs,
— ez lovak után néz, ’s így magam vagyok kéutelen

(33)
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szorgoskodni, hogy éji szállásunkat minél czélirányo- 
sabbá tehcsseni. — Jó étvágyat gyermekeim, — ölelj 
meg Máriái“

Meg csókolta ekkor a’ feléje röpülő lányka’ liliom 
homlokát ’s eltávozott.

„ÍTálá — isten!“ suttogá ez, hogy Dnmont után zár
va lön az ajtó — „most már kényelmesen ehetünk.“ 

„Ne úgy Máriám, — 5 atyád!“
„Hagyj fel, édes! ezen oktatásokkal, — fáj, de 

nem tehetek róla; ha kéntetem atyámtól remegni. — 
Vigyázz csak, melly borzasztó szemekkel csüng raj
tam, — mint redőzi homlokát, ’s vonja össze szemöl
dökét, — nem de ijesztő?“

„Bohócska I“ válaszolt Fáni, ’s mosoly vonula el 
ajkain. —

„Valljon mi szándéka lehet atyámnak, Fáui! olly 
mordnak, mint ma7 soha sem láttam őt?“ — „Atyád? 
nékem inkább vígnak látszik, különösen miolta gyám- 
atyám lett.“

„Ez volt hő kiváuatja, ’s nem mulatott el semmit, 
hogy anyabátyádat megelőzze, — a’ gyámságot mint 
atyabálya elnyerő.“

A’ néger jött-bé bort hozva, — csendesen az asz
talra tévé, ’s némán elment.

,,Melly undorító e’ vádi“ sipegé a’ távozó néger 
után tekintő Mária „ajkamon a’ mosoly is vissza-riad 
e’ rémkép’ látásától.“

„Nagy meg-bizottja atyádnak!“
„Valóban, és nem foghatom meg mi czélból ?“
„Rég szolgál titeket?“
„Elutazásunk előtti napokban jött hozzánk. —Szen- 

vcdhetlen előttem kétszínűsége, — nem vetted e 
észre gyakori rajtunk függő feszített figyelmét: — 
mernék fogadni, nem képes bennünket egymástól meg- 
külöuböztetni, ’s hajaink’ színét megismerni — az 
undok.“

„Honnan jött hozzátok ?“
„Azon kellemes külsejű, 's vidor tarsalkodású fér

fiútól; emlékezel?“
,,A’ ki atyám’ halála előtt kevéssel, egy oklevelet 

Íratott alá?“
„Igen! — azon rendelkezést, meliynek erejénél fog

va, az esetben^ ha te gyermek nélkül halsz meg, va
gy onod mi reánk száll!“

„Azt nem tudtam.“

„Ah', ha cn ......... “
Az érkező Dumont’ láb kopogása megezakasztá a 

beszédet.
“ yXcVkedvesim!“ kezdé a’ közeledő, „Gáspár által 
számotokra finom fehér bort küldöttem, — ’s mint lá
tom még ncmis nyúltatok hozzá!“

„Tudja atyám!“ válaszolt Mária „hogy a’ fehér bort 
nem kcdvellem.“

Most Dumont’ mord, ’s a’ lánykák’ gyöngéd tekinte- 
tete összeütközött, — zavarodtan süllyedt cl amaz le
verve ennek tiszta egétől.

Fáni ivott, 's mosolyogva nyujtá poharát barátné- 
jának.

„Jó?“ kérdd Mária.
„Felséges“ válaszolt Fáni.
„Megpróbálom!“ 

i ' „Kis fejes !“
Még hangzott a’ szó 's Mária már fenékig ürítő ba- 

i:átnéja' poharát.
Dumont’ hirtelen megrázkódása figyelmessé tevő 

őket. — Elhalványulva, ’s leánya után nyújtva kezét 
állott ez, — szája mozgott, mintha mondandója volna, 
és már későn: — gondolkodott szünetig, 's morga; „így

* -íiífO/i , j : ; i j ‘' [ i  , i >\ l ' ’! . . Y !
is jól van“ — V leült.

„Megérkezett már szolgálóm?“ kérdd a’ zavarodá- 
sát titkolni akaró Fáni.

f „Még nem“ viszonzá a’ valamenyiro üdült Dumont 
„azonban ma szolgálhat Mária.“

„így minden jól vagyon“ mondd mosolyogva társué- 
jának.

A’ két lány most fel-kelt, 's egyenesen ment az aj
tóhoz, mellyen Dumont béjötf.

„Hová siettek?“ kerdé ez ijedten.
„Gáspárért“ felelt Fáni „hogy éleszszen szobámban 

tüzet; mivel még hűvösek az éjszakák.“
„Gondolkodtam én már arról!“
Ekkor egy más ajtón az első emeletbo vezette őket, 

hol egy hosszú folyosó végén, egy gazdagon bútoro
zott szobát nyitott fel mellybcn tűz pislogott.

„Segítsd barátoddal levetkezni“ mondd Máriának 
„én oda kün várlak.“

„Köszönöm bátyám! magam is levetkezem -M ária 
isten véled, édes álmokat.“

Dumont most más szobácskába vezette leányát: — 
„Zárd magadra ajtódat“ intő elmentékor.
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„Nem szükséges, — «era felek" monda a’ kedves 
gyermek, bár szive mást erezett.
. „Zárd-be; én akarom“ ’s Mária bécsuká ajtaját. —

II.
V  A  i . . , ..

Mihelyest Damout Mariával eltávozott, Fáui belső 
uyughatatlanságtól izgatva féléukeu kezdett maga kö
rül tekingetni, ’s utóbb pontosan kikutatni puszta lakját.

Négy évi árvasága alatt nem ösmérheté ki Bumont 
charakíerét, bizonyos iszony borzogatá valahányszor ez 
merőn nézett reá, és egyedül kedvelt barátuéja iránti 
vonzódása veheté reá, hogy hagyván a' nevelő-intéze
tet Bumont' hazához jött. —

Akaratja ellen ollykor mély gondolatokba merült ’s 
mintegy mélázóvá lön: — Hirtelen elutazások Nimes- 
Lől, Bumont' komor durva viseleté utjokban, a' szaka
datlan sietés, — az inkább állathoz mint emberi lény
hő z hasonló szereesen’ ocsmány arcza,’s magatartása, 

- ezek tették őt habozóvá, ’s nyughatatlanná.
Lefekvése előtt puszta alvóhelyét, hol a’ síri néma 

csöndet egyedül szorongó keble dobogásai zavarták, 
megvisgálui kiváná — gyertyáját vévé, ’s pontosan für
készett mindenfelé.

Az óriási falakat veres habos - szövet borítá mint 
szinte az avult bútorokat is; — divatos finom szőnyeg
gel voli béfüdve a" padolat, cllentileg a’ többi bútorokkal 
's nem régen látszott oda téve lenni. — Mélyen egy 
vak-szobában állott egy ágy, — jobra az ajtó, balra 
ismét egy rejtek ajtó, mellyet a' lányka hirtelen feltárt.

Üres szoba volt ez minden bútorozat nélkül, — meg
nyugodva , bátran sietett vissza nyugkamarajába, ’s 
kezde vetkezni

Födetlen karján hirtelen borsódzást érezvén vissza 
t 'kintettj’s az ablak-függönyöket mozoguilátá, hirtelen 
oda rohant tehát, ’s felemelé azokat.

Nem volt 6emmi rettegtető; — avultak voltak abla
ka'sarkai, ’s a* hüs szél hatott által; fel-állott tehát 
ery ezekre, hogy megigazítsa, de, — semmi mód 
nem érheté fel a’ magas forgattvúkat, szándéka volt is
mét leszállani, midőn hirtelen egy tekintetet vetett a 
szabad térségre.

►Sötét komor volt az éj — :s c-událkozására egyri- 
Lágot látott a' sűrű homályban ide-oda mozogni, melly 
majd egy bokrot, majd b-a.ét egy ember' alsó részét vi
lágosira meg.

Először egyedül kíváncsiságból maradi az ablaknál 
de utóbb félelem köté le, mellnek okát ki uemfejtheté. 
örömest lehetett volna miatta világ a" világ, ’s örömest 
feküdt volna agyaban, de nem lehete. Belső érzete sn- 
gá, melly szomorú esetnek leencl tanúja, hol nem kis 
szerep fog játszatni. — Szemei bűvölve tapadtak a lá
tott világosságba, melly szüntelenül,’s különböző irány
ban most itt, majd amott pislogott, majd eltűnt

Nyugtalanul törte fejét, kinek lehetne illy szokatlan 
időben, illy zord éjszakán kedve a' mezőkön gyertyá
val futosni, midőn lassú kopogás’ hallatott ajtaján ; — 
megmered., határozatlanul, halgasscn e?vagy segítség 
után kiáltson ?

A' kopogás ismételíetett, most határozottan kialta: 
„Ki az?“

„Én, Mária.“
Eletet töveitek e’ szavak a' félholt hölgybe.
„Jó hogy jősz, édesem!“ monda az ajtót feltárva. 
„Szinte egy óra előtt akartam hozzád jón] de nem 

volt bátorságom!“
„És miért? láttál? hallottál valamit? szólj, Mária?" 
„Semmit, semmit. Be Fáuim olly halvány, olly za

varodott vagy, valami iszonyút láttál, szólj édesem!"
„Semmit, istenemre semmit;“ isméidé a' félénk Má

riát kímélni akaró Fáui.
„Tehát tőlem ijedtél meg, e’ valóban szép dolog.4.* 
„Igen, mert régen alunni gondoltalak.44 
„E‘ csomó, mellyet ruhámon fel nem oldhattam, hát

ráltatta lefekvésemet.“
„Jöjj feloldom, de zárjuk bé előbb az ajtót" 
„Bezárjuk! — Fáui veled történt valami, tán lelkei 

láttál — szólj Fáui, olly rossz színben vagy. Ah! fé
lek, engedd édesem hadd háljak nálad.“

„Szívesen.“
„Együtt hálunk, nem de ?“
„Tgcn.“
„Majd csevegjünk: — annyi mondani valóm van. 

még nincs késő úgy e ?“
„Kilencz óra.“
„Van a' tűzre fád ?“
„Ott a‘ szögletben.“
„Most feküdjünk le “ — Oldva lett Mária ruhája. « 

pajzánul szökött a kis fürge ágyába, ’s Fúuit hasonlót 
cselekedni iuté.

Fáui gondolatokba merülve mozdulatlanul álon.
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„Miről gondolkozik kisasszony ?“ — csevegő a1 kis 
hamis szőke.

„Az egekre ke'rlek Mária ne nevess. — Nem fog
hatom meg miért, de nevete'sed szív metsző nékem.“ 

„Légyen tehát, — ha meg kell vallanom, nékem is 
olly kedvem ellen vau nevetésem, egyedül félelemből 
nevetek.“

„Tudod miért hozott el atyám bennünket olly hirtelen 
Nimesből ?“

„Nem, azonban gondolom.“
„No ’s?“
„Mernék fogadni, mind ez Langles végett történt.“ 
„Nehezen, mi gondja arra gyámatyámnak, hogy én 

Langlest szeretem ’s hozzá megyek ? néki mindegy ah
hoz vagy máshoz.“

„Nem értesz engem, nem az idősbiket gondolom,— 
a’ fiatal Károlyt — és.“

„Károly nem gazdag és én sem, nincs mindenikuek 
milliója mint neked.“

„És — tovább —“
„Atyám szorosan megtiltotta az ifjú Langlesről áb

rándoznom.“
„Te reád nézve más nézeteim vágynak, és ezt olly 

hangon mondá, hogy most is reszketek bele, ’s el vévé 
minden kedvemet.“

„Tehát te szereted Langlest?“
„Mód nélkül;“ —’s pirulva süté le szemeit nyílt val

lomása után.
„Halgass reáin Mária,“ szólt Fáui, meg csókolván

barátueja’ homlokát, „halgass reám.------Most 19 éves
vagyok, — engem két év után a’ törvények szabaddá^ 
‘s magam asszonyává tesznek, — akkor esküszöm — 
halld csak, mindemet megosztom véled, utósó ruhá
mig ; — akkor egy nap alatt a’ két testvér Langlesek- 
höz megyünk. — Atyád nem szegülhet ellene, mert az 
osztozást csak ezen kötés mellett értem.“

„Igazán, tréfa nélkül!“ szólt Mária ágyában felülve, 
’s madonna szemekkel nézve barátuéját, — „nem tré
fálsz? melly jó vagy te, ’s mennyire szeretlek én tége
det, mindent kész volnék értted adui, életemet, ha véle 
tiédet megmenthetném.Hadd csókoljatok meg édesem!“ 

A’ két hő szív egymáson pihegett. — Egyszerre el- 
jajdúlt Mária! „Istenem melly rosszul vagyok, fejem
szédül — tüstént elalszom — tovább nem.“ ____ Be
záródtak szemei, ’s feje aléltau hanyatlott vánkosára.

Borzadva nézé öt Fáni, de ismét felvidult, midőn pi
ros arczait, ’s lélekzését vette észre, melly csöndes 
és könnyű volt. Visszament tehát a’ kandallóhoz le
vetkőzni.

Hosszú, "s már már kialvó fénynyel pislogott gyer
tyája, ’s ő, ne hogy sötétben kéutessék ágyba menni, 
kettőzteté sietését, midőn egy tompa hang hatott fülei
be, ’s gyanakodva futott ablakhoz.

Mozdulatban állott már a’ világosság áltellenébeu 
ablakával a' földön, körülötte pázsit, távolabb egy 
magas árnyék tűnt k i, hihetőleg egy fáé; 's a’ tompa 
hang azon tájról jött.

Kialudt a’ lányka gyertyájá, de nem vévé észre.
Feszülten a’ jelelt tárgyra néző csak hamar két 

mozgó árnyékot pillanta meg, melly majd egyenes, 
majd meghajlott helyzetben mutatkozott; tompán mint 
a’ földbe vágott kapa hangja hallaték most a’ nesz, 
majd ismét kavicsok, ’s kövek csörrenését képzelő a’ 
leányka hallani, melly morajt rémletessé tevő a’ zor
don éj. —

Alig volt Fáninak bátorsága lélegzetű, kötve voltak 
érzékei, szemei a’ láttottakba tapadva:

A’ borzasztó éj’ puszta csöndé csak e’ rémes egy
hangú zajtól zavarva; a’ világ halvány, ’s mint egy sí
ron rezgő fénye; e’ megfoghatatlan lények, a’ rémes 
árnyékok, mellyeket megkülönböztetni nem lehetett, ’s 
kik ollykor ollykor szellemkiut siettek a’ sűrű és vastag 
homályba; a’ kiásott ’s felhalmozott föld rakás; — 
mind ezeknek természetesen borzasztó benyomást kel
lett tenni a’ leányka szivére: — ő érzé tagjait lankadui 
ereiben meg szűnt vére kerengeni.

Melly hosszú volt a’ szánandó gyermeknek e’ ré
mes éj — eltűnt minden reménye az élethez, nem mo
solygott több nap láthatása felé, és oh, bár lett volna 
társa, részese szorongásainak, kivel egy két szót vált
hatott volna, — Mária ’s gyámja aludtak, kikhez egy 
idegen háznál, ’s illy szokatlan időben mikép mehetett 
volna! azonban gyámja jelenlétét, bár mennyire ret
tegett is tőle, oliajtá, ’s már már határozott volt hozzá 
menni, midőn egy borzasztó eset új alélásba döntő.

Egy homályos világosság előtt egy alak ment, ’s 
ezt ő gyámjának, utána ismét egy másik, ’s ezt Gás
párnak ösmerte, kik egy tágas gödörhöz mentek ’s an
nak mélységét látszottak vizsgálni.
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„Gyámja — Gáspár!“ mi számlákkal lehetnek ezek, 

mi végre a’ gödör? Fáni nem magyarázható ezt meg 
magának , ’s el borzadva szaladt Mária nyug helyé höz 
őt felébresztendő; — de — olly szelíden, olly bájlón 
szenderült ez, az ágya mellett álló lámpa fényénél — 
homloka olly derült, ajka olly mosolygó, hogy nem me
részlé álmát zavarni: óh! mennyire fájlalta ezt utóbb!

Mária, ’s maga iránt való tekintetből határozott lön 
az éjt átvírasztani — visszavonult tehát ablakához, — 
világ, gyámatyja, a’ gödör nem látszottak már.

Késsőbb tagjainak szerfeletti bádjádságát érezé,ros- 
kadtak térdei, ’s alig volt képes egy közel lévő nyug- 
székre vánszorogni; gyötrő imelygés lepé meg mel
lét, ’s agyát, — érzéki elfásulása alkalmatlanná tévé 
minden mozgásra, ’s igy fél-öltözetlen maradt áléivá 
székében.

De, nem aludt, — megtudá világosan különböztetni 
az ablak nyílást, mellyben széke volt, — az őt fedő 
függönyöket, ezeken által a’ szobát, az ágyat, melly
ben barátnéja feküdt, — a’ lámpást, — mind ezt látá 
ő, de csak mint álmot, — érző hogy él, de fásult tag
jait nem mozdítható, minden törekvése testét felemelni 
haszontalan lön ; lassankint elerőtlenülve a’ bádjad- 
ságtól, ’s a’ kiállott félelemtől, zavarva lön eszmélete 
’s a’ következendő borzasztó esetet csak álom képnek 
goudolá. —

( Folytatása kötél hetik.')

A’ IIÁZKIADÁS.
PÁRBESZÉD KGV URACS ÉS KISASSZONY KÖZT.

(A’ HUMORISTÁBA IRTA GRÄFFKR.)

Na! Éljenek a’ uagylotteriák! Örvendek, édes kis
asszony. A’ ház különben épen olly csinos, mint ke
gyed maga.

S majd épen olly fiatal. Alig van egy pár hónapja, 
hogy kész.

Kik lesznek most azon szerencsések, kik bele köl
töznek , kegyeddel egy födél alatt lakandók ?

E’ részben tulajdon határozatom van: nyugalom, tud
ja kegyed, előttem legfőbb. Egy hangászatot kedvelő 
lakót sem; semmi énekest; egyet sem azon ezer átko
zott verklikből, mellyekkel a’ házudvarok megtelnek. 
Egy jó fogú kutyát fogok tartani, ki őket elkergesse.

De nem! a’ kutyák is ollyan lakók, kiket én uem sze
retek. —

Ah, még is inkább nagy kutyákat, mint kis gyerme
keket! —

Mit, gyermekeket?. Sem kicsinyt sem nagyot. -  
Az istenért, csak gyermeket ne! A’ rnelly lakónak gyer
meke lesz, pusztuljon azonnal. Aztán semmi madarat, 
mellyek csiribelésükkel az ember’ fülét szaggatják. 
Semmi macskát, semmi élő állatot; még valami auto- 
mátot sem!

Tehát, édes kisasszony, még ütő órát sem!
Egek, tán épen ütő vagy játszó órát, azt azonnal ki- 

utasítnám. Aztán semmi katonát! ezek úgy zajongnak, 
’s nagy lármával verik-ki pipájokat.

Sarkantyút viselnek, ez is felesleges lármát tesz. 
Iszonyúan csörtetik kardjokat, ’s kegyed’ háza ki vau 
kövezve. így kegyednek öreg, csöndes embereket kel
lene ajánlani?

Nem, ezen öreg, csöndes urak köhögnek.
Tehát fiatal, nyugtalan embereket, tudnillik szerel

meseket?
Nem, ezeknél egymást hajtja az „ah!“ és „óh!“
De komoly, özvegy emberek jók lesznek?
Ezek sem. Illyés komoly embereket igen sokan lá

togatnak, ’s az én lakóimnak épen uem lesz sza
bad látogatókat fogadni, sőt még magoknak sem láto
gatást tenni. Maradjanak ők szép csöndesen itthon ’s 
üljenek nyugodtan. Ez már föltételem. Foglalatossá
guk a’ legcsöndesebb legyen!

P. o. Valami varróné ?
Mit, varrónő? — Felejti kegyed, hogy látogatáso

kat nem szenvedek?
De még is egy csendes író?
N a, ez még előbb. Hlyen ember általában nem csi

nál nagy lármát. A’ firkálást uem hallja ’s nem látja az 
ember. De egyet: költő ne legyen! Ezen emberek örö
mest beszélnek magukban, vagy épen szavalnak is. 
Ez nem megy. Egy csöndesen mázoló, vászondarabjá
ba merült festő, illyes valami, valóban nem volna rósz.

De gondolja-meg kegyed a’ művészek’ életmódját. 
Kegyed bizonyosan megkívánja, hogy lakói kapuzárás 
előtt haza jőjenek.

Ha! ez fő dolog. Kilencz órakor minden itthon le
gyen. Ha a’ kapu be van csukva, senki többé be ne jőjön.

Ez egy kévéssé kegyetlenül vau.
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Mit gondol kegyed? Én oily lakókat használhatok, 
miilyenek nekem tetszenek. Tulajdon rendszab ásókat 
fogok nyomatni, mellyeket minden lakónak alá kell Ír
ni ; de ellenben fél áron adom-ki szobáimat.

Alázatos szolgája. Ez változtat a1 dolgon. Ezen eset
ben még olly lakókat is talál kegyed, kik egész nap 
nincsenek itthon.

Charmant!
Kereskedőket kalmárokat ’s a’ t. Dél előtt a’ comp- 

toirban, délután kávéházokban.
Igen szép! De aztán egész estve a’ sorházban. Hogy’ 

állnánk ekkor a’ pontos hazajövettel?
Valóban, igen szomorú dolog, egy házzal birni. Úgy 

gondolom, addig fog kegyed válogatni, szemelni és föl
tételeket tenni, míg végre egy kovács vagy lakatos jő 
házába. —

Elájulok.
De az én karaim közé 1
Mi jut kegyednek eszébe, Károly?
Az jut, Luiza, hogy még épen nem volt szó róla, 

tűrne-e kegyed házos személyeket házában?
Csintalan!
Ha mi ketten —összeházasodnánk, megszenvedhet-e 

kegyed házában?
Talán!
De egykor majd hirtelen magunknak Is ki kellene 

költöznünk ? — Majd látni fogjuk I

ÍZLÉSEK’ KÜLÖNFÉLESÉGE
AZ ASSZOXYI SZÉPSÉG’ ÉS ÉKESSÉGEK1 TEKINTETÉBEN

A’japánbeli nők megarauyozzák fogaikat,, az in
dusok vöresre füstik ; a’ Guzuratban és Amerika’ né- 
melly részeiben lakók csak fekete fogakat tartanak 
szépnek. Gröulandban az asszonyok kékre és sárgára 
mázolják arczaikat, az oroszok ellenben és más euró
paiak fehérre és vöresre. A’ chinai leányok fiatalko
rukban nagy fájdalmakat szenvednek, hogy apró lá
bukat nyerjenek. Persiában hajdan a’ leggörbébb orr 
legméltóbbnak tartatott a' koszorúra. Bizonyos tarto
mányokban az anyák gyermekiknek orrukat nyomják- 
bc, másokban fejőknek négyszögű alakot adnak. A’ 
törökök anyira kedvelik a’ vöres hajat, mint azt a’ per
fák gyűlölik. A' szép eskimói nők egész testüket vas

tagon medvezsirral keoik-be, ’s a’ fiatal hottenioi szép
ség virágíuzérek helyett nyaka, karai és dereka kö
rűi állatok’ véres beleit kouyarítja.

Chinában csak a’ kis szem szép ’s a’ fiatal leányok 
kirángatják szemöldeiket. Törökországban a’ nők fe
ketére füstik szemöldeiket ’s körmeiket vörösre.

A’ perubeliek átfúrják orrukat, hogy egy gyűrűt 
dughassanak belé, mellynek súlya férjeik’ rangjával 
egy irányban áll. Egyébiránt kristályt, aranyat cs kö
veket is raknak oda.

A’ szép chinai hölgyek fejőkön arany vagy réz ma
darat hordanak, mellynek szárnyai halantékokat födik, 
farka fejükön terjed-el, az orra orruk fölett áll, ’smclly- 
nek feje szüntelen inog a’ legkisebb mozgásra is.

A’ myantkiaknak még alkalmatlanabb fejékök van, 
tudnillik egy lábnyi hosszú és hat hüvely széles desz
ka, melly viaszszal van hajukhoz ragasztva. Nagy vi
gyázat nélkül sem le feküniök, sem mozdulniok nem 
lehet, ’s ha erdőn járnak, gyakran akadva maradnak 
fejőknél fogva.

Natalban végre az asszonyok hat hüvelnyi hossza- 
ságu sipkával ékesítik magokat — marhazsirból, mely- 
lyet olajjal öntenek-le, ’s ez több évig tart.

BARCELONA.

Barcelona, Catalonia tartomány’ fő városa, hajdan 
kereskedői tekintetben degtetemesebb város volt egész 
Spanyolországban. Meg van erősítve, kikötője van a' 
középföldi tengeren, egy csekély emelkedésen fekszik 
Besos és Liobregat folyók közt, ’s egészen áttekinthet
ni belőle a’ félsziget’ egyik legtermékenyebb és legmű
veltebb síkját. E' síkot egy hegyláncz korlátozza, melly 
az északi, nyugati és déli oldalon egy görbe vonali 
képez. —

A’ várost egy szép sétahely „la Rambla“ két majd 
egyenlő részre osztja. Az ó városban az utczák szűkek 
és görbék, az újban ellenben szélesebbek és reudsze- 
ressebek.

1714-ben Barcelona egyik legnevezetesebb ostro
mot állá-ki, mellyet a' történetírás ösmer. Az uírechti 
egyeség' következésében 1713-ban Catolonia ’s a' 
szomszéd tartományok ismét meghódoltak V Fülöpnck, 
de Barcelona nem akará magát alávetni. Roma’ legvi
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rágzóbb idejére méltó hősi tettek 's a’ bátorságnak olly 
példái, mcllycket még Saragossa’ lakói sem mulnak- 
fel, jelelik-ki a’ sötét és veszélyes éjszakát, mellyen 
a’ város’ uíczái és házai fegyvereseik’ holttesteikkel 
töinetlek-mcg.

Bárha Barcelona’ lakói általában a’ cataloniaik’ ko
moly és szilárd charakterével biruak, még is barátsá
gosak és vendégszeretők, 's tudják és gyakorolják azon 
mesterséget, hogy társaságukat az idegen előtt kelle
messé tegyék. A’ vendégházak Barcelonában tán miu- 
den tekintetben jobbak, mint Spanyolország’ valamelly 
más városában. A’ barceloniaik különösen szeretik a’ 
falusi élet’ gyönyöreit, ’s mind, kinek módja van haj
landóságát kielégíthetni, nyáron a’ kellemes, nyájas 
lerres-ebhe vagy falusi mulatókba vonul, mellyek a’ 
tágas plá-t vagy térséget borítják. A’ váróstul egész 
Sarria nevű csinos kis faluig, valami egy óra járásnyi
ra, az ut kertek és jól művelt mezoségek közt megy, 
mell vek körösleg amerikai alvevel keritvék’s narancs-, 
olaj-'s más fákkal beültdtvék. Sarriaból,melly egy dom
bon fekszik ’s a’ térségre és a’ városra néz, legpom
pásabb panorámi kinézés van a’ félszigetre.

A’Fi aneziaországgali háború előtt Barcelona’ lakói
nak száma 130,000-re ment, ’s most valami 160,000- 
rc emelkedett.

PILATHE DU“ HOSIER.

Minden halandók közt, kikbeD azon merész gondo
lat keletkezék és virágzott, hogy a’ levegőt hajózhatni, 
Pilatre da Rosier az első volt, ki egy e’ czélra alkotott 
hajóba lépett; de első is, ki e’ vakmerő találmánynak 
borzasztó módon áldozá-fel életét. 0  már több ízben 
emelkedők a’ levegőbe különféle előkelő személyek’ 
jelenlétében léghajójával, ’s most a’ franczia király’ ki 
nem kerülhető kívánsága’ következésében a’ csatornán 
akar? keresztül menni. Már hat hónap óta dolgozott 
hajóján a’ király’ költségein, de a’ kedvetlen idő min
dig megakadályozd czélfca vett levegői útját, ’s épen 
ez volt oka szerencsétlenségének. Mert minthogy a’ 
golyó a’ hosszú előkészületi idő alatt a’ külső levegő’ 
minden kártékony benyomásainak ki volt téve, így ruga
nyosságát is elveszité, összezsagorodék, tán belül meg

is égett, s csak egy csalékony és ez okbul veszedel
mes külsőt mutatott. Mindazáltal du Rosier, a’ nélkül 
hogy e’ tetemes hibát raegösmerué, 1785-diki junius 
15-dikén reggel öt órakor jelt adott az indulásra. 1»/. 
óra alatt megtörtént a’töltés ’s a* kiváncsi néptömeg", 
örömlármája ’s az ágyuk’ ropogási közt felszála a’ lég
hajó állásáról. Du Rosier ez úttal egy éghető szcsz- 
szel megtölt golyó alá, mellynek azonban nem volt elég 
emelőereje, egy másodikat helyeze, welly egy alatta 
égő széutűz által töltetett. Mind kettő emelte a’ csóna
kot, ’s du Rosier ezeu összeköttetést választá, mivel 
nyilvános hasznai voltak. Czéija volt a’ második golyó 
által a’ kívánt emelkedést vagy szállást vinni véghöz, 
mi az éghető szesznél lehetlen, minthogy egy azzal 
megtölt golyó, ha egyszer földre szált, megújított töl
tés nélkül nem emelkedik-fül újra, holott egy melegített 
léggel töltött golyóra nézve csak a’ tűz’ szaporítása 
vagy kissebbitése szükséges, hogy változva emelked
jék, vagy száljon. De e’ próba du Rosier’ vesztét oko
zd. Hasztalanul kényszerité őt Blanchard attól eláliani, 
hasztalan figyelmeztető a’ vele járó veszedelemre, hasz
talan jósolta-meg a’ kimenetelt, ’s erőtette őt végre, 
minthogy minden jó czélu előterjesztése sükertelen volt, 
hogy legalább szálernyőkkel lássa el magát, theoriá- 
jában bízván, Romáin utitársával a’ csónakba szólott 
da Rosier, ’s húsz perez’ lefolyta múlva 1500 lábuyi- 
ra látták őket a’boulognai tenger part felett lebegni. De 
hirtelen megváltozott a’ jelenés; láták, mint burkolódik 
sűrű ködbe a’golyó, mint ütött—ki minden oldalról a’ 
láng, ’s az épület villámsebességgel zuhaut-le a’ ret
tentő magasságból a’ földre. A’nézők azon helyre siet- 
tek, —- de willy iszonyú látványl Mind két utazót hal- 
’s összezúzva találták. — Du Rosier arczán feküdt a’ 
csónakban, melle tökéletesen meg volt hasítva, egyik 
ezombja több helyen eltörve, ’s lába majd egészen el
válva. Romainnak keresztcsontja és nyaka tört-el, fejő 
mellén feküdt, ’s mind két léghajós vérében úszott, melly 
nagy mennyiségben folyt »Bajokból, füleikből és sze
mükből. Hihetőleg emelkedés alatt, az alsó levegőben 
csak gyöngén égő szenek a’mindig nevekedő szél mel
lett a’ fensőbb légeken hirtelen fényes lánggá lobogtak 
fel, ’s az alsó goíyót meggyujták; most a’ tűz hirtelen 
tovább harapózott, az egész gépelyt ellepte ’s a’ lero
hanó» elkerülhetlenvolt. A’ sajnálatos állapottól, melly- 
ben a’ két szerencsétlen léghajós volt, lehet sejteni, 
hogy inás oka lehetett, mint a’ csónak’ földhöz ütődéso 
haláluknak, ’s azt következtetek, hogy az éghető szesz 
kilövése ölé-meg őket, ’s így máj* holtak valónak, mi
dőn földre estek.
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HÍR- JS DIVATLAP.

PESTI HÍREK.

1. ) A’ múlt hét több szerencsétlenséglenségnek volt szülője. 
Egy asztalos mesternek kinek vagyona felesége" hozományá
ból állott, — a’ múlt héten neje meghalt. Az atyafiak a’ 
szegény asztalos mestertől neje hozományát, (természetesen 
törvény szerint!) visszavevék, ’s e’ jámbor mesternek, ki él
tében mások számára hihetőleg elég koporsót gyalult, nem 
volt anynyi lelki ereje, hogy a’ terhes sors’ gyalulásit keresz- 
íényileg tűrhesse, ’s a’ szerencsétlen felakasztotta magát.

2. ) P ö li to állatseregletét, melly Pesten telelt, nem soká
ra a’ Dunán le , Orsóvá felé fogja úsztatni. Orozlánya nem 
rég megdöglött, majma elég van, demit használ, hisz maj
mot mindenütt eleget láthatni. —

KÜLHIREK.

1. ) Lionel Letourre, egy franczia születésű de honfi társi
hoz nem igen hasonló férfi, minthogy reudkivűl vastag és 
köpczös vala, egy londoni rendőrségi tiszti kar elébe hoza
tott ’s arról vádoltaték, hogy7 az előtti estve egészen le volt 
részegedre. Ezt ő nem is tagadá ’s így büntetésül öt schil- 
linget kellett volna fizetnie. „Miért ?“ — ,,A’ részegségért.“ 
— „Ezt már a’ borárusnak megfizettem “ •— „Az öt schil
ling a’ királyé és nem a’ borárusé.“ — „A’ király elég gaz
dag és nincs szüksége öt schillingemre. Én ezt meg nem fi
fizethetem.“ — „Így hát börtönbe kell mennie.“ — „Iste
nem............... ’S ezt nevezitek ti szabad o r s z á g n a k ?
John Bulinak még annyi szabadsága sincs, hogy7 lerészeged- 
hessék. Nálunk ez nem így van, — ott az emberek lerésze- 
gednek, a’ nélkül hogy7 az pénzökbe kerüljön.“ — „Kegy7ed 
fizet vagy börtönbe megy,“ — „Börtönbe ? Nem inkább fize
tek.“ — „így tehát fizessen kegyed öt schillinget a’ részeg
ségért ’s egyet a’ szabadon bocsátatásért.“ E’ nyilatko/.ásra 
a’ franczia’ haragja ismét kitört, káromlások közt lefizette 
a’ 8 schillinget ’s minduntalan mondogatta, hogy7 Angolhon 
nem szabad ország, ’s ő nem sokára elhagy7andja azt.

2. ) Egy korcsmában St. Omerben nem rég nevezetes pél
dája történt az álomjárásnak. A’ házbeli emberek éjfélkor 
téglák’ hullása által verettek-föl álmokbul. A’ háztetőn egy7 
hangot hallottak, melly a’ parisienne-t énekelte , ’s a’ hold
világnál végre egy férfit láttak, a’ háztető’ végén ülőt Ál- 
mát félbe nem szakaszt ván, a’ tetőu kóborlóit összevissza,

nehány pillanatig a’ tetőfokon lépdelt mindig énekeire, vég
re egy ablakon ismét bemászott ’s lejöve az udvarra, hol ót 
felkölték. A’ nézők’ csudálkózása nagy volt, midőn látták, 
hogy7 e’ férfi, különben szekeres, álmában kocsija’ kerekeit 
kiszedő, a’ tengelyeket megkente, a'kerekeket ismét felte
vő ’s egy7 csomó igen töredékeny7 edényt jól elpakolt.

3. ) Bizonyos hírlapban következő eredeti házassági ajánlat
ja találtatik egy Sarwest nevű férfinak, ki annak, a’ ki ne- 
ki egy jó nőt szerez, 1000 dollárt igér : „Én 1808-ban ezen 
országban születtem, öt utazást tevék Indiába, kétszer valék 
házasulandó félben, 18,000 dolárnyi értékkel birok, 10-zel 
földekben, és 8-czal pénzben. Hibáim következők: job ar- 
czomon egy7 folt van ’s egy jel bal szememen. Bal kezem’ har
madik ujját egy párviadalban vesztém-el, mellyről inkább 
semmit sem akarnék szólni, ’s járáskor sántítok egy kévéssé. 
Egy ébiránt a’ többi férfihoz hasonlítok. A’ politikában mérsé
kelt, a’ vallásban szabad gondolkozásu, (azaz bohó). Néhá 
iszom bort, ’s a’ hidegség szörnyen ellenemre van. A’ szép
nem berniem imádóját leli, fökép azon asszony ki csak en
gem fog szeretni. Az, kit elveszek, 20 év 35 év közt legyen; 
özvegyet mindenek felett szeretnék. A’ könnyelműek, kik a’ 
mulatozásokat szeretik, tlieát isznak, szakadatlanul fecseg
nek , a’ nélkül hogy valaha valanielly7 dologrul mélyebben 
gondolkoznának, ige \ fiatalok és vének mind ezek ne is je
lentsék magukat.

4. ) Uj-orleansbau egy7 fiatal rendkívüli szép creoli nő nagy 
hajakat okozott. Miatta szerelemféltésből először Montezuma 
gróf lövé-meg magát, ki egy mexikói előkelő volt; valami
vel későbben egy másik mexikói, Garies Péter, hasonlókép 
szerelemfeltésből a’ lányt magát ölte-meg, mire „hogy7 a’ 
státust a’ kivégzés’ költségeitől megkímélje,“ mint egy ame
rikai lap mondja, „önmagát is torkon metszette.“

5. ) Sziléziában él jelenleg egy7 96 éves 'agg, kit ezelőtt 
mintegy7 hat évvel job oldalán szeüitvén-meg, azóta szarva kez
dett nőni, melly7 olly hirtelen emelkedik, hogy jelenleg már 
2 V* hüvelnyi, körülete 1 3/ i  hüvely, hegy e pedig melly min
dig lereszeltetik, átmérőjében 1 Va hüvely.

6. ) Pétervár is légszeszszel fog ezentúl világitatni , melly 
végre Dr u i n a n  és V i l i é  urak szabadalmat nyertek, mely 
a’ szorgalom ez ágát az egész országban nekik engedi. Rész
vénytársaságok iparkodni fognak először a’ fő város törvény
kerületében , aztán a’ többiekben elterjeszteni e* világositási 
módot.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .

NYO.MATIK LAXDEREK' BKTÜ1VKL
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ügy tetszett, mintha ajíai megnyíltak, és egy ala
csony raeggörbedt termet csöndesen lábhegyen jött 
volna be, — e’ termet hasonlított Gáspárhoz, ezt köve
té egy más, melly az ajtó nyílásnál állva maradt — ezt 
gyámjának gondtlá.

Továbbá úgy rémlett előtte, mintha e' beszédet is 
hallaná:

„Alszik ?“ ^
„Mélyen.“
„Nálad az ál-arcz ?“
„Nincs! az urnái sincs ?“
„De — igen — itt vau!“
Fáui nézé mint nyujta cggyik kéz a' másiknak egy 

széles vékony puha tapaszt — a' beszéd folyt:
„Kezei reszketni látszanak.“
„Csak siess!“
„Bizonyos az ur benne, hogy e z az ?“ 
„Gondolhatod, hogy előre nem rendeltem el mindent?“ 
„Ej! furcsa — mernék fogadni — —“
„Halgass, haszontalan csevegő !“
„Ám legyen, nekem mind egy, ez vagy a z mo r g á  

Gáspár magában.
„Az ostoba addig bíbelődik, mig felébred.“ Monda 

a’ másik mérgesen fogai közül —
„Ha csak ettől tart, úgy semmi gondja ne legyen — 

jól volt készítve az ital.“
„Készen vagy?“
„Világítson az u r , hogy legyen valami kis része 

a* dologban.“
„Mennyire mérgelődöm.“
Dumont világított — kivehetőn tűnt fel Mária’ arcza. 
1837.

E’ pillanatban mozgást vett észre Dumont a’ függö
nyök mcgett, ’s fel riadt.

„Itt valaki van!“
„Ki lehetne itt ? — csak négyen vagyunk a’ háznál

— eggyiket.ön zárta hé, ’s mi hárman itt vagyunk.“ 
„Igen Gáspár! de — a’ függöny — az ablak!“ 
„Tartsa gyertyáját egyenesen! — tehát egész ar-

czát fedjem bé e’ lárvával ?“
„Igen! igen! Készen vagy ?“
„Hm! — felséges ötlet volt az úrtól, igy a lélek- 

zést el zárni.“
’S minden részvét nélkül az ifjú ’s bájos élet iránt,

— a' kellemet sugárzó arczot, szendergő szemeket, az 
álomban is mosolygó szájt, a' szerelmet ’s édcsjöveu- 
dőket álmodó homlokot elölé c’ pokol koholta gyilokkal.

Sebes mozgás hallatott most, ’s ezt mély sóhajtás 
követé, — sóhajt viszhangoztak a’ puszta falak, ’s a 
két gyilkos megmcrevült; de, — minthogy minden meg
szűnt, újra neki bátorodtak’s béfejezék rémitő tettüket: 

A’ lepelbe, mellyen a1 leányka elébb olly édesen 
szcuderűlt, Gáspár bétakarta a’ még meleg ’s resz
kető testet,.’s azt zsákkint vévé hátára, ’s igy szólt 
hideg vérrel:

„Már minden megvan.“
A’ két gyilkos az előbbi ajtón ismét visszavonult, ’s 

bézárá azt. — Az ajtó becsukása által okozott léghu- 
zam iugásba hozd az ablak lepleket, — hűvösen érin
tők ezek Fáni arczát, — feleszmélt aléliságából, ’s 
élet keringett a’ merevűlt érzékeken.

„Borzasztó álom“ rebegé feltárva szemeit.
„De, — hol vagyok, — melly hideg hely ez — 

mennyire remegek.“-
Félre told a’ függönyöket,- — ’s alig ösmeré meg 

elébbi szobáját, mellyet félig világított a’ pislogó mécs 
halvány fénye, — lassan lassan rendesbek lönnek gon
dolati, képzete kitisztult ’s emlékezett minden történtekre-

(3 4 )
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„Alii éu álmodtam, — Mária itt van! — ő alszik,— 
Mária! szólj édesem.“

Semmi felelet, — felváuszorgott tehát, ’s lassan az 
ágyhoz ment

„Mária Mária! felelj — ó! ha tudnád melly kinos 
álmom volt — ah! ha tnduád,! tégedet tárgyaz ez.“ 
még igy beszélt, csöndesen az ágyba hanyatlott, hol 
elrémülve kiáltott fel:

„Nincs itt 5! — hol óh! hol vagyon? — hah! nem 
volna ez álom? — e’ borzasztó gondolat“ tébolyodtau 
futosott körül a’ szobában, hol Máriát; majd ismét gyám
ját, ’s Gáspárt kiáltozva; de, — siri csönd volt — csak 
a’ magos falak hangozák jaját; — majd az ajtóhoz ro
hant, de ennek durva zárja daczolt gyönge izmaival — 
majd ágyának kutatá-össze minden darabjait, ’s mind
untalan Máriát kiáltoza, ’s minden kiáltása után halkai 
fülelt, ha nem jón e felelet?

De semmi, semmi! csak a’ kietlen néma csend.
Most egy szerre látatlan szellemtől izgatva ablakhoz 

szaladt:
A' hasadó hajnal zsenge sugarai kezdék oszlatni a' 

homályt, — a’ tárgyak ösmerhetőbbek löuuek:
Egy angol-kert volt ablaka alatt — jobbra róna- 

ság, balra ismét egy kisebb kert. — Eleinte részvét
len jártatá körül szemeit, de csak hamar a’ száraz le
velek zörgése egy bizonyos határozott pontra voná fi
gyelmét, ’s ime, két embert látott a’ gályák között lép
delni. —

Az elsőt egyenes lépéséről, és magos termetéről 
csak hamar gyámjának ösmeré: lassan, ’s meg gör
béévé követé ezt a’ másik, hátán terhet vive, — melly 
hosszú fehér zsákhoz hasonlított^ ’s nyílt végéből egy 
tárgy tűnt elő , mellyet nyilván megkülönböztetni Fáni 
irtózása miatt nem volt képes: — későbben egy ember
főnek ösmeré meg, — hosszú szőke hajai bomolva 
csüngtek, barázdolták a’ homokot: — e’ fő — e’ nyak, 
— a’ szőke hajak,— meg volt fejtve az egész álom. — 
Borzasztó hangon ordított Máriát: „tehát csak ugyan 
igaz volt álmám, — szemeim előtt ölték meg őt — én 
láttam gyilkosait, láttam — ’s büntetlenül: de — , énI
csak álmát gondolák — Mária, Gáspár, ’s gyámom 
megálljatok !“

A‘ gyilkosok tovább haladtak, ’s mármár a’ fák vé- 
géhöz értek.

„Istenem Istenem !“ jajgatott a’ lányka, ’s égés* 
erővel akara feltörni ablakát, — vér szivárgott gyönge 
karjaiból „Mária! — Mária!“ —

Hirtelen egy villám gondolat ötlött elméjébe,— hall
gatott, 's rettegve tekingetett maga körűi:

,,E’ szoba, ezen ágy, az cstvéli bor, áh! mind 
én érttem volt ez — én voltam a’ czélzott, éu . .  — uz 
örökösödés: — úgy vau, engem akartak megölni, — 
Istenem ah! hová rejtsem magamat, — ők tüstént vis
sza jönnek.“

Az ön-léte, ’s élete iránti szeretet, mellyhöz a’ ve
szély közt is annyira ragaszkodunk, ’s mellyet védni 
fő érzetünk, elfojtá Pániban a’ további kiáltozást; — 
félelme minden szugbau egy rejteket, egy menedéket 
képzelt: — egy perczig habozó volt, de csak hamar a’ 
fájdalom mindeu kitöréseivel igy vádolá önmagát:

„Hogyan! éu hálátlan, csak magamra gondolok, — 
csak magamra, midőn barátuémat szemeim előtt gyil
kolták meg.“

Vissza rohant tehát az ablakhoz, ’s iszonyúan kez
dett segítségért kiáltani;

A’ távolság nagy volt, és a’ szörnyetegek őt nem 
hallhatták, és az ablak, melly gyászos esetre el volt 
készítve, gátolá.

Szaggató szív fájdalommal szemlélte hát a’ sze
rencsétlen minden a két gyilkos által tett mozdulato
kat: mint közeledtek az ásott gödörhöz, mint tevék be
lé áldozatjokat, mint veté Dumont reá az első kapa 
földet, és kire? tulajdon gyermekére.!

E’ látványnál Fáuít el hagyta eszmélete:
„Megálljatok 1“ kiáltá kétségbesve „megálljatok az 

Istenért, hadjatok fel szív rázó szándéktokkal, — ő 
olly fiatal, — olly szelíd, 6zánakodjatok! — nem őt 
akartátok, — engem: — ő Mária — Mária! tulajdon 
véredet ölöd meg. — Oh a’ hóhérok nem hallgatnak 
reám. Egek! a’ sir tüstént be lesz temetve; — rettene
tes atya! semmi sem indíthat meg tégedet? — nincs 
szived, nincs érzeted, nincs lelkiísmereted!!I — ő 
gyermeked, tulajdon annyira szeretett leányod, kit an
nyira szerettél, ki olly kellemes volt — Istenem! még 
tegnap itt volt, éu láttam, hallották őt füleim— szegény 
gyermek — midőn igy szólt hozzám: „mennyire sze
retném értted adni tulajdon éltemet, ha tiédet válthat
nám meg“ szegény Mária! igérereted beteljesült, bor
zasztón teljesült be; — ők kivivék szándékjokat.
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Tlly rázó erzetektül, illy testi lelki szenvedélyek

től elbágyadva élet nélkül rogyott a’ földre.

IV .

Még nem sngárlott teljes fényében a’ nap, midőn két 
férfi azon épülethez ment, hol e’ borzasztó eset történt.

Elől egy ifiú lépdelt, —* vonásai deliek, de halvá
nyak voltak — ruhái porral födve, — hangja belső 
megindulást árult e l, — követője inasa volt.

„Meg vagy győződve, Pál, hogy azon kocsi tegnap 
idejött ?“

„Bizonyosan — ime a’ falon általam tegnap estve 
csinált je l :“

„Tehát zörgess.“
„Megengedjen még alusznak mindnyájan.“
„Semmit sem tesz, én nem bírok érzetemmel ’s kívá

nok megnyugtatva lenni, — zörgessI“
Az inas engedelmeskedett, de belőlrol semmij el nem 

adatott.
„Nemde mondám , hogy még alusznak.“
Az ifjú hallgatott, de fürkészve vizsgáld a’ már dű- 

ledező falat: „itt könnyen fel lehet mászni, — talán lát
hatok valakit, meg lehet magát Máriát“ ’s e’ szavak
kal felmászott Laugles Károly (így nevezek őt) a’ fal
párkány zatra.

„Lát valakit?“ kérdé szolgája.
„Senkit.“
„Gondoltam — szálljon le hát.“
„Pál 1 itt várj reám,“ — ’s készült a‘ más oldalon le 

szállani:
„Uram ne vaktnerősködjék nálam nélkül egyedi 

ezen házba menni, — Dumont urban van valami kü
lönös nekem nem tetsző: — uram, gondolja meg, hogy 
azon ember önnek ellensége, |hogy leányát tiltja az úr_ 
tol: — gondolja meg, hogy most nem okosan csele
kedett.“

De Károly már eltűnt: Pál alcará követni, ’s felmá
szott a’ falra, de a’ más meredek oldalról sem volt bá
torsága leugorni, hanem ülve maradt a’ párkányzaton, 
’s nézé a’ nyárfa sétányon siető arát, kit csak hamar 
elvesztett szemei elől.

Midőn Langles a’ kertbe ért, egy embert von észre, 
vállán kapával:

„Héj! barátom“ kiáltott utána;
Az megfordult, ’s mind a’ kettő lepetve volt:

„Langles, on itt?“
„Magam, igen“ válaszolt Károly felháborodva Du

mont látására, „igen! magam a’ mint tetszik látni, — 
nem gondoltam, hogy illy korán lesz szerencsém, — 
azonban jelenlétemen ne tessék megütközni, remény
iem gyámleányáról, — ’s Máriáról kedvező tudósítást 
uyújtand;“

A’ gyámleány szónál Dumont-on akaratja ellen bor
zadás futott végig.

„Tetszett mára’ háznál lenni?“ kérdé Károlytól, en
nek nagyon visszatetsző hangon:

„Nem! — még nem voltam.“
„Hogy jött bé ide — látott, vagy találkozott vala

kivel?“
„Senkivel sem“ viszonzá Károly hirtelen, kinek Du

mont maga viseleté mind inkább csudálatos lett: — a’ ki 
kettőjüket látta volna, az Károlyt gazdának, Dumontot 
pedig egy magát beszinleni akarónak gondolná: 

„Senkit önön kivűl“ ismételő Károly: „de—legyünk 
nyíltak, ön szabad leányával, de gyámoltjával nem, e* 
szereti testvéremet, ’s neki ígérte kezét:“

„Itt van testvére ?“
„Nincs“
„Hát csak egyedül van?“
„Nem épen, — inaso- r oda kön vár reám“
„Es mikorra várja testvérét ?“ kérdé Dumont, ki 

vagy időt akart nyerni, vagy Ilárolyt láb elől el tennfc 
„Ez titok — azonban ae gondoljon véle. — De ugyan 

mit akar illy korán e’ kapával ?“
„En — én szándékoztam------de hol van szállva?“
„Passyban egy vendéglőben, itt mindjárt közel.“ - 
„No menjen csak oda, én tüstént követendőm, — re

ményien ott jobban megértjük egymást.“
„Nem kétlem Dumóut ur! de én nem csupán magam 

kedvéért jöttem ide — én előbb nem távozom, mint 
gyámleányáí meglátnám.“

„Gyámleányomat! — az lehetetlen“ bőgő Dumont 
a’ legnagyobb zavarral.

„Lehetetlen! és miért?“ kérdé Károly őt kímlelve. 
„Mindjárt meg mondom, de előbb üljön le, édes ba

rátom!“ Dumont is le ült.
„De mondja meg, mikép tanulta ki űíamat?“
„Hm I szüntelen nyomban követtem.“
„Követett nyomba?“
„Igen — ló háton.“
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„De hogy vette észre? —
„Elindulását — csak hallja: az elindulást megelő

ző estve, bátyám a’ ház erkélye alá ment, mellyben 
Fáni lakott, honnan egy papiroska esett le ezen írásai: 
„kék kocsi, néger kocsis, ezt kövesd“ de minthogy né
ki szorgos dolgai voltak, engem szólított meg, ’s ime 
— itt vagyok!“

Dumont legkevésbé sem hallgatott Károly beszéd
jére, — hanem hirtelen fel kiáltott: „én nagyon sze
rencsétlen vagyok ,“

„Őn! és miért?“
„Kéntetem önnek valamit kinyilatkoztatni, minthogy 

idővel úgy is kitudódnék, de, — fogadja fel titokba 
tartását.“

„Csak mondja bátran — mindjárt gyanítottam, hogy 
valaminek kellett történni: olly nyugtalan — hol ve- 
res, hol halavány — ’s félénken tekinget körűi; — ha 
szolgálhatok örömest teszem csak szóljon!

„Ah! ön derék ifjú, ön nem hagy el eugem, ’s 
tanácsolni fog.“

„Bizonnyal
„No! hallja tehát — ezen éjjel velem valami bor

zasztó történt.“
„Egek! érdekli Máriát ?“
„Nem“ szakasztá Dumont félbe „5 alszik még csen

desen , ’s reményiem semmi baja.“
„Egészen megvagyok nyugodva, — kérem tovább.“ 
„Meg vallom Langles u r, családja iránt megvetés 

■el viseltettem, — de minden megváltozott, és ha még 
szereti az én kedves Máriámat: —• —“

„Inkább mint valaha“ felelt élénken, ’s Dumont ke
zét szorítva Károly.

„(5 édes barátom öné — önnek adom —- hagyjon be
szélnem: minthogy semmi viszonyt nem akartam ön 
családjával, határozott levék Nimesből eltávozni, ’s e’ 
helyre jönni, — tegnap megérkezésünk után Fáni fő
fájásról panaszkodott, ’s lefeküdni készült: — én őt a’ 
legkényelmesebb szobába vezettem, — Mária kívánt 
nála maradni , de 5 magánlétet óhajta, — mi is tehát 
tüstént lefeküdtünk: — ma felkeléskor gondolja csak 
rémülve veszem észre:“

„Mit?“ s* ■
„Hogy gyám leányom.“
„Hamar az Istenért!“
„Eltűnt.“

„Nagy Isteni“
„Még nincs vége, — a’ rabló még a’ bizonyosan se

gítségére siető négert is megölte, — amott fekszik, 's 
epen ot akartam titokban el temetni, hogy érzékeny 
Máriámat a’ félelemtől meg kimeljem.“ ,

„Elrabolva — Fáni! bátyám mit fog művelni!“ 
„Bátyja!— nékem jut valami eszembe—hát ha ő—“

rr
„01 — melly meg sértő gondolat, — Dumont ur

mindkettőnket bánt:“
„Engedjen meg! a’ fájdalom, — a’ zavarodás, ma

gam sem tudom mit beszélek;“
„Szükség tehát lármát ütni a' szomszédokat /elköl

teni, ’s a’ törvényhatóságnál jelentést tenni a’ rablók 
nyomozására: — én magam —.“

„Ne lármázzon;“ csilapitá Dumont karját fogva. 
„Ellenkező esetben — Dumont ur. —“
„Ifjú hová gondol?: — illy lárma által meg akarja 

becsteleniteui gyámleányomat, — az én testvérem 
gyermekét ?“

„Távul légyen, — de mi módon találhatjuk fel tehát, 
mikép furkészszük ki hol létét ?“

„Tulajdon maga által: — ha utálja rablóját, én is
merem Fánit, úgy nem fogja követni, de — ha sze
reti, úgy én rajtam birtokait követelendi — ért eugem ?“ 

„Tökéletesen! Szegény Erneszt.“
„Tegyünk inkább mint panaszkodjunk“ vága közbe 

Dumont — „én most egy szomorú kötelességet viszek 
végbe, e’ gyász eset tanúját eltemetendő, — ön addig 
menjen az épületbe, keresse fel Máriát, a’ folyosó vé
gén jobb felől lévő szobában találja, — menjen ba
rátom; és okosan, csinnyán hozza elő néki e’ dolgot.“ 

„Bízza ezt hő szerelmemre:“ — és szomorúan el 
ment Károly. —

( Végi kövttkttik.)

A’ S Z E R E L M E T L E N .
KOMÁN CZJA.

Zöld berekben ült a’ dalnok,
Illatos gyöpön;
Lantja’ zongc hangzatára 
Szép leányka jön.

,DaInok, dalnok mit dicsőit 
Hangzatos dalod ?*
„Égi lantom nem zeneg mást:
Csak magast ’s nagyot/'
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.Lássuk azt az c g i  lantot'
’S játszadozni kezd 
A’ leányka, ’s báj dalával 
Eped és epeszt.

’S énekének végsorában 
Faggatózva mond:
„Nincs ben’ érzés, nem kell e’ lant"
Es odább osont.

Kérdené csak most a’ lantost:
,Mit dicsér dalod?'
Oh bizony nem mondaná már 
„Csak magast ’s nagyot."

Mondaná: „Lágy, olvadékony 
F ö l d i  éneket 
’S énekértő szép leánykát,
Melly epeszt ’s eped."

G ir a y

LITERAT URA.
8  t a n c s i c s’ R é n y k é p e i .

Nálank, a’ mi kezdő literaturdnkban, a’ költészet 
sokkal iukább becsültetik a’ tudományoknál — értem 
itt az olvasó közönséget,—és ez sajnos; a'mi pedig mind 
a’költészetnél mind a’ tudománjmknál is alantabb áll, az 
a’ lelki műveltség, ’s ez százszorta sajnosabb. Háromszor 
boldog az, ki, midőn iskoláiból kikerült, józan eszének 
segedelme vagy oktató könyvek’ olvasása által annyira 
emelkcdhetik, hogy e’ legfőbbnek, a’ lélek és szívmü- 
velésnek, minden feletti szükséges voltát átállássá. 
Háromszor boldog, mondom, ki átallátja, mert a’ ki ezt 
átlátta, szükségképen cselekednie is kell a’szerint. Olly 
annyira egybe van itt kötve a’ tudás a’ gyakorlattal, 
hog7 cn erényes embereket képezni akaró, nem tartok 
egyebet szükségesnek, mint az erénynek — jognak 
és morálnak ösmeretét világosan lelke elébe idézni az 
embereknek; olly mértékben megvan ezek ösmeretében 
már a’ követésükre ellenáll katlanul vonzó erő. Miért 
kevés az erkölcsös, az erényes ember? Mert kevés ös- 
meri az erkölcsöt és erényt. ’S miért ösmeri kevés az 
erkölcsöt és erényt? Ez már más kérdés, mcllyrc ha 
az olvasók eddigi nehány soromban feleletet nem olvas
tak , többet valóban nem mondhatok. A’ mi életünk egy 
részben tán nem keveset hasonlít egy algebrai hason
lathoz: e’ hasonlat’ első részében állanak az ösmeretek, 
a’ tudás, mik által értem itt mind azt, mi az eszet gon
dolkozásában , a’ lelket akarásában, a’ szívet érzései

ben, 's mind ezek’ egyetemes birtokosát, az embert, 
tetteiben vezérli. Az illyképen vett ösmeretekhöz, tu
dáshoz olly mathematicailag kimért irányban van az em
ber’ egész cselekvésmódja, hogy szebb proportiót a’ vi
lágon nem találhatni. A’ nevelés az , mi ez acquatio- 
nak ösmert és tudott első részét feladja az embernek, 
hogy attól aztán sok éven keresztül nyúló operátiókon 
áthaladva, végre a’ teremtő által kivánt resolutiót kita
lálja — a’ halálban. Ugyan mi tartoztat benneteket, 
hogy gyermekeiteknek ezen aequatio’első részében nem 
olly theoriát, olly tudást és ösmerefeket nyújtotok, 
mellyeknek követése a’ másik részben a’ legszebb, leg
szentebb cselekvésmódot hozná létre, melly leginkább 
megfeleljen az emberiség’ köz postulátumának, legin
kább képes legyen megelégedetté, boldoggá tenni az 
egyest, boldoggá az egészet? — Ti is tudjátok mind 
ezt, de nincs hatalmatokban a’ végrehajtás, ugy-e? 
En pedig azt mondom, hatalmatokban van! vagy ki mer
ne egy népet, egy nemzetet legszentebb czélaiban aka
dályozni? —

A’ dolog, melly ezek’ elmondására vezérlett, ’s hi
hetőleg még többre, sokkal többre vezérelne, hanem 
látnám, hogy mind azt elmondva jelen czélomtul mes
sze távoznám, volt: Stancsics’ Rényképei.------ Ti
nem ösmeritek a’könyveket, jó atyámfiai a’ magyar ha
zában? Nem ösmeritek, mert könyvárosi számtalan hir
detések által nem kürtöltetett fülötökbe minduntalan: 
„itt a’ jeles munkai ezt vegyétek! ára a’ három kötet
nek csak hat váltó forint!“ Kár, oh felette kár, és na
gyon sokat vesztetek e’ nem ösmerés által. De én az
ért nem okozlak olly nagyon benneteket, mert hiszen 
megrögzött szokása már az embernek, csak lárma c’s 
csörtetés után járni — ’s hányszor láttam én már abla
kokat fölreppenni és fejeket bukkanni elő a’ nyilt abla
kokon , embereket a’ nyilt kapukon, midőn az utczáu 
nagy csörtetéssel hajtatik egy több lovas hintó keresz
tül, mig a’jó embert — értitek-e mi ez: jó ember? — 
a’ derék embert észrevétlenül hagyjátok végig tápodul 
az úti sarat! —

E’ nem ösmerésre jővén, előírni kezdem a' sort, ’s 
szólok azokhoz, kiknek nálunk nagy részint hatalmá
ban van a’jót e’részben megösmertetni és hallgatnak — 
ezek a’ könyvárusok, — ez is eltérés ugyan de semmi. 
Nálunk az író olly irányban all a’ könyvárushoz, mmt 
jobbágy a’ földesül hoz. Az író felszántja a földet, a-
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magot elveti, beboronálja, sót ki is kelteti, könyvárus 
uraim neki mennek ’s learatják. Mit az író felhizlalt, 
ők költik el szalonnáját, ’s ha a’ szegény író nyere
ségüknek tán tized részében részesül, bízvást elkiált
hatja: milly szerencsés vagyok. Többen panaszkodnak 
erről magukban, kevesebben másoknak, még kevesebb 
szólal-fel a’ dologban. — De a’ baj itt ismét az, hogy 
a’ könyvárusok a’ közönség’ részvétlenségc ellen tör- 
nek-ki’s ezt okolják. Részvétlenség? Köszönném én az 
iliy részvétlenséget! Minap is elmegy egy barátom bi
zonyos kiadóhoz, öt munkáival megkínáló. „Nem vehe
tem által, — szól a’jámbor, — látja ön, hogy roppant 
házomnak két két emelete csak egyik utczáranéz, most 
iparkodom azt a’ másik utczára is kikönyököltetni.“ 
Már ha én azon kiadó vagyok, csak gondoskodtam vol
na arról is, hogy a’ Lcopoldvárosban még igen szép 
háztelkek vannak, mellyeken valahol az olvasó közön
ség’ részvétlensége még legalább is egy házat emel
hetne. — Nem mondom én azt, hogy némelly haszta
lan könyv biz el nem kél ha még addig kürtöltetik is 
leheli harsogtatással; de hiszen épen annak kellene kür- 
tölgetni a’ jót is, kinek a’ dolog bőrében fekszik; mert 
a’ mi ösmeretlen , azt ki keresné ?

A’ Rényképek ezen nem hirdetések’ következésé
ben egyike azon könyveknek, mellyek ösmeretlen ma
radtak azon emberek előtt, kiknek boldogsága’ előmoz
dítására íratott. Nehogy ezen ösmeretlenség tovább is 
feumaradjon, a’ mennyiben rajtam fekszik, kötelessé
gemmé tevém e’ beszédemben, a’ mennyire csak sza
vam clhat, ösmertetni azokat; ’s mint jóra törekvőnek 
kötelességem volt volna, rég megtenni ezt, de — mi 
tagadás benne — szinte magam is ösmeretlen valék ve
lők , mind ez ideig — ’s ez nálam is a’ nemhirdetések’ 
következése volt, meíly nem hirdetéseket már most ko
rám sem az olvasók részvétíenségeből dcducálhatok, 
hanem okolnom kell a’ könyvárusokat értté, ’s ha itt az 
inditóok’ fürkészgetésében haladok, nem kis boszusá- 
gomra oda kell jutnom, hogy az árusoknak alkalmasint 
nem igen nagy kedvük van hirdetgetni a’ nem általok 
kiadott, hanem csak eladás végett rájok bízott könyve
ket , nem nagy kedvük van még akkor is , midőn az 
illy könyvekből huszonöt procentet vonnak; sőt még 
van, ollyan is, ki nem szégyell, nem átalja a’ sze
gény íróiul, a’ ki könyvét írá, kinyomtató, bekötteté, 
egy szóval minden költséget megtön körülte, csupán

az árulásért a’bevétel’egy harmadát kivánui! szép okos
ság — de. —

A’ Réuyképekből eddig három kötet jelenl-meg. El
ső Pesten Trattncr Károlyi’ műhelyében; második Ko
lozsvárt az ev. reform, collegium’ betűivel, harmadik 
ugyan-olt a’ lyceum’ betűivel. Ajánlva van az első 
Boldizs Jánosné asszonyságnak, a’ második Farkas 
Sándor urnák, — a’ harmadik Teleki János gróf hite
sének. ------ Végül hagyván az egésznek általános
áttekintését, először egyes darabaival igyekszem rövi
dem megösmertetni az olvasókat.

Az első kötetben legelső helyet foglal-el: ,,A'gaz
dagság egyedül boldoggá nem tehet“ czimű munka. 
A’ formát nézve elbeszélésnek mondhatni ezt, — bel
sejét tekintve egy értekezés, mellynek a’ czim tárgyul 
is szolgál egyszersmind. E' munkában a’ tárgyul föl
vett mondatnak igazsága okoskodásokban, párbeszé
dekben és — mi az emberi lélekre leginkább hat — 
történeti rajzolatban vivatik-ki; egyszerűn ugyan, de 
olly hatalmasan, hogy át nem látni csak az fogja, ki
nek lelkét ferde műveltség az illy egyszerű természeti 
igazságok’ felfogására már képtelenné tévé. — Csalat
koznék azonban, ki itt valamelly életunt lelket, feke- 
tevérü áltudóst remél hallani, kinek kitépve lévén lei
kéből az életörömök’ forrása, zúgolódva peroráina a' 
gazdagság ellen. E’ munkát tekintve meg kell győződ- 

! nünk, hogy senki az élet’ örömeinek, a’ boldogságnak, 
í jobban nem örül, mint annak szerzője; de az ő életörö- 
I me ama tiszta, valódi életöröm, az ő boldogsága arurz 
isteni boldogság. ,,A’ valódi boldoglétro bizonyos men
nyiségű vagyon, az igaz, szükséges,“ mond maga a’ 
szerző; „de a’ telhetetlen ember mértéket nem ösmer, 
vágyai határtalanok, kívánsága végetlen.“ A’ gazdag
ság mint czél boldogságnak’ elérésére mindig egy ha
talmas 7 ’a mostani állását az emberségnek tekintve, kis 
részben megkivántató eszköz, de az a’ fájdalom, hogy 
az eszközt czéllé emeli a’ legtöbb, ’s mi csuda aztán, 
ha a’ lélek a’ fő czél’ eltévesztésc miatt aggódtató ér
zésekkel és szenvedésekkel bünteti az embert?

Milly szépek, milly szívhöz szólóka’szerzőnek eme’ 
szavai: ,,A’ középszerűség’ kisded köreiben minden 
mulatságra szentelt órák édesek, mert ritkák, ’s mivel 
szorgalom’ és ipar’ gyümölcsei! Az illyen család’ ta
gat egy ünnepi mulatságnak örömeit már jó eleve érzik; 
de gazdagodjék csak meg, az élet’ iegédsb örömei azon-
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aal elenyésznek, a’ szelíd megelégedést lármás nyug
talanság váltja-fel.“

Művészi szempontbul nézve az egészet, ebben a’ 
szerző, az igaz, ki nem elégít. A’ történetnek egyes kö
rülményei belsőbb összefüggés nélkül állitatnak elénk; 
de ki vesződnék apróságokkal ott, hol nagyok forognak- 
feni* S ki fog művészetet keresni ott, hol a’ szerzőnek min
den betűjéből legvilágosabban kitetszik, hogy ő nem rnü- 
vészkcdni akart, hanem jóra, szentre oktatni sötétségben 
tébolygo embertársait. Bárha az egész kis történetke olly 
egyszerűséggel van előadva, hogy azt a’kedv és időtöl- 
t ésből olvasónak is ajánlhatni, ’s mellyik volna az illy 
czélból olvasók közt a z , ki örömestebb nem venné ke
zeibe azon munkát, inellyben gyönyörködés mellett a’ 
legnagyobb lelki táplálékra és haszonra is számolhat?—

Közepét, ’s az első kötet’ legnagyobb részét, há
rom levél foglalja-el e’ czimmel: „Nina Dezsőnek.“ — 
E’ levelek’ rövid tartalmát az elhagyatott leány’ esdek- 
lései teszik Dezsőhöz a’ két elsőben, a’ harmadikban 
annak lemondása foglaltatik. — Ha tekintjük, hogy 
leány írja e’ leveleket, megütközünk valamennyire azon 
felvilágosodottságon, mellyel a’ leány ír, de csakhamar 
semmisül e’ megütközésünk, elgondolván, hog)1- a’ szer
zőnek épen nem czéljaa’puszta gyönyörködtetés, hogy 
ő személyeit csupán tulajdon érzelmei’ és gondolati’ tol
mácsául használja, hogy ő az embereket fösti, nem a 
mint vannak, hanem mint lenuiök kellene. Ez ellen 
ugyan a’ művész uraknak nem csekély kifogásuk van, 
én csak ezt jegyzem-meg rája: festeni az embereket, 
mint vannak, annyi mint őket okosítani; festeni, mint 
lenuiök kellene, annyi mint őket belesebbekké tenni. 
Mellyiket illet pedig nagyobb tisztelet, az okost-e vagy 
a’ bölcset, itélje-meg minden józan. — Kívánnám, ki 
főkép e’ leveleket olvassa , valahol a’ szép természet’ 
ölében tegye azt, egy virágos rét, egy árnyas erdő’ 
közepette; azon idyIli érzést, melly e’ levelekben az 
olvasót követi, ezt véghetleuül emelné.

Szép és kívánatos minden nőre nézve, hogy elmond
hassa férjéről azt, mit Nina mond Dezsőhöz férjéről 
harmadik levelében......................mivel hasztalan gon
dokkal nem epesztvén magát, az egyszerű életmód, a’ 
rendes foglalatosság, a’ ki nem csapongás el nem nyo
morítván őt, koránál sokkal ifjabbnak látszik. Vesze
delmes szenvedélyeket nem ösmérve olly állandó egés-

séggel látszik bírni, mint..................Tekintete bátor,
de nem büszke, arezvonásai nemesek; nyílt ábrázatá
ból csupa becsületesség látszik-ki. A’ haszontalan 's 
hízelkedő fecsegést szivéből utálván keveset beszél, de 
fontosán. Egyformának mutatja magát mindenek iránt. 
Soha sem tapasztaltam még, hogy a' lelketlenek’ alap
talan állításaikat igenelte volna csak azért, mivel táji 
gazdagabbak vagy nagyobb rangúak, mint ő. Nem olly 
érzelgős, mint sokan, nem olvadozó szerelmü, dehi- 
degvérüsége mellett is meleg szív ver kebelében. Nem 
vehetők még benne olly valami dölyfös büszkeségi jelt 
észre , melly a’ férjekben , az asszonyokoni felsöbbsé- 
get akarván jelenteni, olly korán mutatkozik. Tökéle
tes egyenlőség uralkodik köztünk, mintha csak egy 
személyt tennénk. Ő épen az most, mióta megnősödött, 
mi az előtt volt, semmit sem változván. Soha sem lát
tam még sem szomorúnak sem vígnak, hanem minden
kor egyformán van megelégedve. Rólam keveset, ma
gáról semmit sem szokott beszélni. Nem ábrándozik 
szerelmében, nincs mindig sarkomban, de ha foglala
tosságai időt engednek neki, vagy munkáját félbesza- 
kasztom, örömest tűri — ’s a’ t.“

Végső darab ez első kötetben: ,,A’ napszámos.“ 
Ebben a* szerző egy erdélyi napszámos’ viszontagsá
gait beszéli-el. A’ színhely és személyzet természete
sen nem pompás ’s nem azoknak kedves, kik még a' 
szomszéd házba is több lovas hintón járnak látogató
ba. Faragó — ez a’ napszámos — egy szívtelen atyá
nak kegyetlensége miatt annak birtokaiból kirekeszte
tett, mivel nőül vévé — a’ kit szeretett. Ennek követ
kezésében számtalan sanyaruságot visele a’ megvette
tett, atyját untalan süker nélkül iparkodván engedésre 
lágyítani. De az emberszeretet’ bajnoka nem csügged 
végső nyomorúságában sem ’s az atyát végre is, ki őt 
mindenéből kitagadva földön futó nyomorulttá tévé, ő 
fogadja be megbukása után nyomorult viskójába. Saj
nálkozás fogja el az embert, ha látja, mint küzd örök
ké a’ sorssal, szívtelen atyjával egy szegény teremt
mény, ki különben egyike volna a’ ritka boldogok
nak , ’s nem annyira ellágyulva mint boszaukodva 
sohajl-fel a’ szegény napszámossal: milly boldogok 
volnának az emberek, ha ez arany szabály fenállna kö
zöttük : ne tedd azt embertársodnak, a’ mit nem akarsz, 
hogy ő neked tegyen, és tedd azt embertársodnak, a’ 
mit akarsz hogy ő neked tegyen. — Oh de az illy szók, 
az illy óhajtásuk — váljon örökké csak szép szók és 
puszta óhajtások maradnak-e?

( lége követhetik.)
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PESTI HÍREK.
1. ) Carl  kisasszony holnap (28-d.) a’ városi kisebbredout- 

tereraben nagy hangversenyt adand.
2. ) Ha n g v e r s e n y .  Vasárnap április 23-án a’ nemzeti ca- 

sinoi hangászaton ezek adattak elő: 1.) Mozart Es dur ötös
müve. Az egészen, vig könnyelmű ’s mondhatnám csintalan 
szeszély uralkodik ártatlan mezei egyszerűséggel párosulva, 
melly csak az Andante-ban változik át ünnepi komolysággá. 
De mmd ezt a’ nagy hangszerzőnek remek keze olly szöve
dékbe fouá, mellyben az anyag egészen alá van rendelve az 
alaknak, úgy hogy az elrejtett remek szépség csak a’ legvi- 
gyázóbb hallgatónak tűnik fel saját lényegében. Szóval a’ je
len hangnúi Mozart tudós müveinek egyike, melly a’ nagy 
közönséget többnyire meg nem hatja•, azonban meglehet, 
hogy , ha az előadás a’ lehető legpontosb ’s legfigyelmesb volt 
volna, talán még is nagyobb benyomást gerjeszt vala. —

3. ) „Das AlpenhornCÍ ének Prochtól zongorával,— (és ko
bozzal — vala hirdetve, — de a’ koboz elmaradt). Eneklé egy 
műkedvelő kisasszony ( Tomas i ni ) ;  — szép kellemes hang
gal ’s kedves énekmodorral bir, — ámbár az egyhangú epe- 
dőleg ’s ohajtozó mű nem épen alkalmas szép tehetségei ki
fejtésére. — 3.) Herz Henrik’ rondója zongorára, elő adva 
Adler Vüicze által. A’ kis művész szép ügyességgel játszék; 
a’ mű magában semmi belső igazán hangászi érdekkel nem 
bir, hanem csak a’ hangok játszi csillogtatására ’s fülcsik- 
lándozásra van mérve, melly mindazáltal vége felé mái- un
tató vá lesz, mmthogy szüntelen ugyan egy tengely7 körül fo
rog a’ változó hangvegyítés, — ’s ha mindig egyet kell hal
lanunk , szükségkép elfáradunk a’ nagy hallgatásban. — A’ 
közönség nagy számú volt. — Av jövő hangászat délutáni 4 
1/2 órára hirdettetek.

Ne y .

KÜLHIREK.

h) Az edinburghi szinház nem rég különös esetnek vala 
tanúja. Winning színész együttjátszék a’ szép miss Benson- 
nal, ’s ime nűndketteje elragadtatik azon vágytól, hogy a’

játékot ne csak szinleg, hanem valódilag házassággal fejez
zék be. Winning e’ szerint előlép, kéri a’ publicumot en
gedné őt miss Beosonnál távozni egy kötelesség véghezvite
lére, mellyet a’ nyilvános moral parancsolna. Az engedelem 
megadaték ’s tiz perez múlva már össze valának esketve egy 
skót pap által, kik mindig készen állnak a’ szerelem kötelé
keit megáldani. Winning nem tagadá publicuma előtt eltávoz- 
tának okát, ’s a’ nézők, kik előtt ezen r ö g t ö n  - me nnyeg-  
z ő igen fura színben jelenhetett meg, egy szívvel lélekkel 
tapsoltak ’s azon pillanatban aláírási ivet nyitottak, azon pénz 
összeszerzésére, mellyből a’ mennyekző kitartassék.

2. ) Sz. Pétervárt korának leghiresb költője holt meg, 
Puschkin Sándor, az ismeretes orosz költő, egy, bizonyos 
franczia tiszttel vitt párharcz következésében. A’ jeles költő 
csak 37 éves volt.

3. ) Angolországban nem rég egy ag király holt meg, Bod- 
wel András, a’ czigáuyok’ királya, élete’ 99ik évében. Nem 
volt e’ világon egyebe mint egy szamara, melly csaknem 
olly koros, vala mint gazdája, egy hegedűje, két szeretője, 
egy unokája ’s tizenkét gyermeke. Holt teste az e’ nemzet
ségnél szokott tisztelettel temetteték el a’ lanchami temetőbe.

4. ) Egy fiatal spanyol író, Larra, szerencsétlen vala belé- 
szeretni Krisztina özvegy királynéba. Minthogy minden leve
lei, mellyeket szerelme’ tárgyához intézett, válasz nélkül ha
gyattak, végre kétségbe esve a’ királyné arczképe előtt ma
gát — főbe lőtte.

5. ) Syriát rettenetes katastropha éré, melly az egész or
szágot rettenettel tölté el. Taborieh és Saffed városokat olly 
nagy földrengés rázá meg, hogy egyetlen egy ház sem ma
radt épen. A’ két város nem egyéb most egy kőhalomnál, a’ 
lakosság’ fele temetve van romjai közt. Acre és Saida váro
sokban is tetemesen érezteték a’ rázkódtatás; az utóbbiban 
minden ház megsérült az elsőben azonban csak az új házak 
dűltek össze.

6. ) A’ frankfurti gazdag kereskedő házak szándékoznak hold. 
földijüknek, Gö t h é n e k ,  születése’ helyén egy emléket ál
lítani. A’ külföldről netalán érkező hozzájárulás — nem  fo
gadtalak el.

Sajtó alatt vala lapunk, midőn a’ nemzeti Casinótól e’ figyelmeztetést vettük:
A’ nemzeti casiuoi haugászatok t az intézet szállásának belső tisztogatása és ujonaui kifőstése végett ez 

idénre, a’ jövő adventig megszűnnek.

&z e r k e s z t i  Munkács y .
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V,
Bamont, mihelyest Károlyt elveszte szemei elöl , a’ 

legnagyobb sietséggel vissza futott a’ fák közé :
A’ fás’ szélén egy lombos tölgy alatt lel volt túrva a’ 

pázsit, ’s Dumont e’ látásnál szemeit elfordítvabelyebb 
sietett a’ sűrűbe.

Egy ember feküdt itt földre borulva, — ’s fekete sű
rű vér folyt sebzett nyakszirtjéböl, körülte nehány 
aranyak hevertek, nehányat még ujjai közt tartott, ter
mészetesen az ezek után való hajolásban kapta a1 halá
los ütést. —

Dumont a’ nélkül, hogy áldozatára csak tekintett 
is volna, hirtelen egy száraz gajakkal és levelekkel telt 
gödröt kiürített, ’s bele löké a’ testet, mellyet ismét 
béfedett, minekutána mély lélegzetet véve dörmögé: 

„Hálá Istennek! már semmijei sincs.“
Épen távozni akart, midőn Károly jött, ’s már távol

ról kiáltozott: „Dumont úr örvendetes hirt hozok.“ 
„Bizonyosan Mária nagyobb lelki» erővel vette fel ba- 

rátnéja’ szerencsétlenségét ?“
„Éppen nem — hanem semmi elrablás nem történt.“ 
„Hogy hogy!“ kérdé Dumont borzadva. 
„Gyámleánya nincs elragadva, épen tőle jövök.“ 
„Tőle— gyámleányomtol? és Mária hol vau ez? —. 

látta őt?“ tudakozá Dumont magán kívül.
„Nem! — de mit jelent ez ?“
„Mit jelent! Máriát nem látta, hanem“ — — itt el 

akadt, és tovább nem szólhatott.
Károly folytatá: „Fánit látám, — a’ szegény leányt; 

el ugyan nem rabolhatta az istentelen, hanem szörnyen 
meg ijeszté, — én őt félig öltözve ájultan találtam a’ 
ezönyegcn, — felemeltem, ’s nevén szólitám, de nem 
esmért meg, ’s hihetőleg barátnéjának gondolt:

1837.

„Mária! Mária!“ jajgatá „engedj aludnom, — olly 
fáradt vagyok, ah! ha tudnád, mellv borzasztó álmám 
volt“ ’s szemei ismét bézárodtak: ekkor Pálom’ segít
ségével, a’ ki hasonlókép bejött, ágyba vonszoltam, ez 
nála maradt, én pedig önhöz szaladtame’ kellemes hirt 
közlendő.“ —

Károly, ki ezen beszéd alatt ide ’s tova nézdcgélt, 
’s szemei Máriát keresték, ha nem futos e a’ réten 
valahol, — egyszerre Dumontra tekintett, — de bor
zadva fordult el, midőn eunek rém képét megpillantás 
halványan, borzas hajakkal merevülten néztett reá Du
mont, — szemei dühösök, ’s szikrázók, vonásai elvál
tozva voltak.

„Mi baja? — ezen híren — —.“
„Ez nem igaz, ez nem lehet“ bogé Dnmout:
„Mikor mondom, — én láttam őt.“
„Máriát látta, az istenért Mária volt az, — ezt látta; 

ah! ne kinozza a’ szerető atyai szivet — all! mondja 
kérem: Máriát látta — ime térdeimen könyörgöm.“ 

Dumont letérdelt, szemei rémitőn keveregtek mély 
üregeikben, arczán sűrű könyek hcmpelygéuek.

„Mérsékelje magát Dumont Úr! szinte remegek ön
tői — mi lehet ez istenem! tán Máriát rabolták el?“ 

„Ah! nem rabolták — Mária“ orditá Dumont felugor
va, ’s dühösen szaladott a’ lak felé „Máriának itt kell 
lenni — Mária édes leányom felelj ! — felelj, hadd hall
jam hangodat, a’ te kedvelt hangodat: gyermekem, ki
ért mindent feláldoztam, — kiért szövetségre léptem 
a’ pokollal, — kiért el vagyok kárhozva; jöjj ah! jöjj 
karjaim közé! — jöjj atyád karjai közé! — csak egy 
csókot tőled a’ kiöntött vérért, — drágán vásároltam 
én, ah! drágán — csókodat.“

így ordított, igy jajgatott érthetlen szavakba^ és ro
hant a’ házba.

Egyenesen lánya háló kamarájába sietett, hol tárva 
volt az ajtó, üres a’ szoba, mozditatlan az ágy: —

C35)
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Dumont tekintete hirtelen által futá az egész épületet, 
majd ismét kisietett , nyelvén hordva iszonyú tettét, 
borzasztó gyilkosságát mindennel kész közleni: — 
„Máriái Mária!“ hangozá szivrázóan „hol vagy — 
Isten, vedd el éltemet, temess a’ pokol rémteljes üre
gébe, csak add vissza gyermekemet — Mária! Mária! 
szánj meg Isten ’s add nékem őt vissza.“

Kitárá karjait ölelésére, hogy szivéhez szorítsa, de 
e’ pillanatban bálványként merevült meg;

Egy nő reszkető fejjel közelíte hozzá hátra vetett 
szög-fürtökkel, ’s a’ fájdalom hangján igy szólt neki: 

„Nézz! és jól nézz meg engem“ — ekkor gyen
ge karjaival megragadó, ’s egy szobába voná ötét, hol 
a’ fel rombolt ágyra mutató igy szólt szívmetszőleg: 

„Ember! mit tettél Máriával ?“ —
„Mária! Mária! ah! szóljon“ kiálta Károly is „hol 

van Mária.“ —
„Megölte őt“ monda Fáni epedőleg: — Dumont hát

ra hanyatlott.
Minden további szorgoskodás nélkül azon emberrel, 

ki aléltan feküdt általa meg gyilkolt gyermeke halot
ti ágyán — ki robbant Fáni.

„Jöjjön siessen Károly! még talán meg menthetjük.“ 
Károly veszélyben lenni tudván Máriáját minden to

vábbi kérdés nélkül sietett utána, ki, mint ösmeretes 
sebesen haladott az idegen kertben, most hirtelen meg 
állott, ’s kétségbe esve mutatott Mária sírjára;

Károly meg ragadá a’ Dumont által itt hagyott kapát, 
s Pál egy más kerti eszközt,’s legnagyobb sietséggel 
hányták a’ földet

Csak hamar ki tűnt a’fehér lepel Mária’ halotti ruhá
ja, — Fáni reszketése miatt nem nézheté a’mind inkább 
kitetsző testet, — el fordult ’s égre emelt szemekkel 
térdeire roskadt:

„Oh Istenem, engedd őt életbe látnom.“,
Elhallgatott, de merőn íügtek szemel Károlyon, ’s 

várá a’ kimenetelt
A’ test egészen ki emelteték, Károly nézé, s’ meg 

esmérve a’ gyilkos álarezot borzadva tántorgott hátra.
Fáni mindent tudott, — Károly kétségbe esést mu

tató helyzete mindent felfedett előtte, —
Megrepedt szive , ’s élet nélkül rogyott barátnéja 

sírjára: az épületből is ekkor egy lövés hallatott.
Katona Antal.

NÉMA SZERELEM.

A9 tüzes nap5 fénysugarán 
Hogy ha könnyű szél lebeg,
Eltakart keblét a5 bájos 
Rózsa n é mán  nyitja meg;

Műidig égő Vesta-tüznél 
Né má n  áll a5 szende szűz,
5S néma köny csillag-szeméből 
Néma könyet iizten űz;

Ég felé tavasz5 viráfira 
Némán ontja illatát;
A ' kinyílt virág-kebeljmek 
Szellő néma csókot ád.

Néma volt kölcsön-szerelmünk 
Andalító édene,
Néma volt az ajk — de még is 
Egybe fűzött istene :

Kölcsön érzetünk a’ szívbe 
Szemsngárink5 szőtt hidán,
Átszökött — 5s a5 boldogított*
Keble többet nem kíván!

SUJÁNSZKY.

KÜLÖNÖS ÖSSZEESKÜVÉS.

Tizennyolczadik Lajos helyesnek tartá, keresz- 
tényileg megalázkodni és ünepélyesen menni úrvacso
rára. — Egy szép aprílreggel tehát a5 seregek kiál
lítattak , hogy a’ tuileriáktól Saint Germain 1’ Auxerrors 
templomáig tisztelkedjenek; nagy mennyiségű nép 
gyűlt össze ’s a’ király egy roppant hintóbán egész 
családéval éljen kiáltások ’s a’ nemzeti gárda’ zenéje 
közt ment a’ templomba. Ez előtt kilépe ’s az egyház
ba akara menni, midőn a’ plébános az egész papság
gal megjelent az ajtó előtt ’s egy szép beszédet kezde. 
A’ király előre látta, hogy sokáig keilend állnia, a’ mi 
mindenkor ellene volt, mindazáltal elejénte jó arezot 
mutatott a’ kellemetlen dologhoz. De nem sokára inga
dozni kezde. Ezt már megszokák a’ Bourbonoknál 's 
épen nem tartották nyugtalanság’ jelének. A’ szegény 
király sokáig keresett egy részvevő arezot, mig végre 
Berry herczeget észrevevé, ki a’ beszéd iránt hason
lókép nem látszott nagy figyelemmel lenni, ’s ennek
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inlets Néhány pillanatig suttogtak egymással, ’s a’ 
herczeg végre magára vállald, a’ király’ megszaba
dítását. Inte egy tisztnek, ’s a’ plébános’ beszédének 
közepette zajosan nekizúdulta’ nemzeti Őrsereg’ egész 
hangászkara, mellybe a’ néptömeg’ éljenezési ’s vala
mennyi harang’ zúgása párosultak. A’ plébánosnak 
meg kellett állnia, XVIIILajos egy lépést tön előre, a’ 
papság mozgásnak indult, ’s a’ király nem sokára lágy 
széken űle, leghívebb szolgáitól környezteivé.

Az isteni szolgálat elkezdődök ’s minthogy a’ király 
kényelmesen ült, nem bánta annak hosszan tartását. 
Az énekesek énekeltek, minden rendben volt, midőn 
még valaki kilépett a’ sekrestyéből. Ez egy nagy fiatal 
férfi volt egyházi öltönyben; gyorsan lépett a’ choruson 
keresztül, helyére sietendő, de elfelejtő magát a’ szent
ség előtt meghajtani, ez okbul visszafordult ’s térdet 
hajta az oltár’ egyik lépcsőjén. E’ közben egy különös 
zörej hallatszott: az ifjú’öltönye alatt kard zördült-mcg 
a’ kövezeten. Ez rejteni iparkodott a’ fegyvert békés 
ruházata alatt, helyére sietett, hol nyugalmasan kezdé- 
meg a’ zsoltár’ versét, mellyct énekelni kelle. A’ király’ 
körüiállói azonban nem osztakozíak e’ nyugalomban. 
Az arczok elsápadtak, eugdoztak és parancsokat osz
togattak; jártak alá és fel, ’s katonák tölték-meg az 
egyházat. A’ király a’ zaj oka iránt tudakozodék, ’s 
tisztének egyike megsúgd neki, hogy egyik pap kardot 
rejt papi öltönye alatt következőleg a’királyt meg akar
ja gyilkolni.

A’ zaj’ indítója azonban nyugalmasan tovább énekelt, 
míg két tábornagy hozzá lépett ’s ezek’ egyike moadá: 
„kövessen kegyed azonnal.“

— „Ezt nem tehetem; itt én szükséges vagyok. A’ 
czeremonia’ bevégeztével állok szolgálatukra,“ feleié 
az énekes ’s folytaid zsoltárát.

„Ezennel kövessen kegyed, ismétlen; de hogy szem
be ne tűnjék, jőjön a’ sekrestyébe. Minden ellenszegü
lés hasztalan;ne kényszerítsen, erőszakot használnunk.“

— „Minthogy mást nem tehetek, megyek.“
A’ sekrestye telve volt katonákkal ’s az ifjú azonnal 

két fegyveres közé állítatott.
„Fejtsék-meg kegyetek, mit jelentsen mindez?“ kér

dezd végre.
— „Csak ezen urnák feleljen itt, kegyed,“ mondának 

neki, midőn egy asztal mellett íróeszközök közt ülő 
férfira mutattak# —

A’ kihallgatás elkezdődék: —• „Vannak kegyednél 
fegyverek?“

„Fegyverek?Nincsenek, csupán egy kard.“
— Mért rejti kegyed e’ kardot templomi ruhája alatt?“
„Mivel nem szokás azt annak fölébe csatolni.“
— „Félre a’ tréfával, uram; gondolja-meg hogy sú

lyos vád fekszik kegyeden, ’s hogy feje forog veszély
ben.“ —

„Fejem? Ez tévedés. Értsük-meg egymást.“
— „Kegyed’ állapotja?“
„Hangász.“
— „Miért öltözik egy hangász pappá,’s miért rejt 

fegyvereket e’ kölcsönzött ruha alatt?“
,,A’ ruha enyém ’s a’ kard is enyém. Én posannista 

vagyok a’ nemzeti őrseregnél ’s ez egyházban fő éne
kes. A’ plébános’ beszédének végét elvártam, hogy az 
utósó zene után itt átöltözködjem és hivatalomban eljár
jak. De épen a’ plébános beszédének közepette játsza
nunk kelle, aztán azonnal ide siettem, ’s csak annyi 
időm volt, hogy formaruhámra vehettem e’ templomi öl
tönyt. Most pedig egészen levethetem azt, mert az ének
nek vége, ’s nekem vissza kell mennem a’ nemzeti ör- 
sereghöz.“ —

Ekkor megváltozott a' jelenés; a’ bírák elneveték 
magukat; a’ kezdett jegyzőkönyv elszaggatfaték, ’s a’ 
vádlott részt vön itélőinek örömében, midőn megtudá, 
hogy ő, a’ szegény ördög, összeesküdtnek tartaték ’s 
az egész kormányt olly ijedésbe hozta. A’ csend csak
hamar ismét helyreállítatott, a’ katonák elhagyók az 
egyházat, ’s a’ király alig tarthatá magát a’ nevetéstől, 
midőn a’ kifejlést meghallotta.

A’ furcsa pártütö’ neve Chollet volt, ’s most Parisban 
a’ vig operánál legkedvesebb énekes.

A’ TÁNCZMESTEXl.

Nem rég Londonban egy öreg tánezmester jelent- 
raeg törvényszék előtt, hogy egyik tanítványát, egy 
buta sütőlegényt, 17 schilling’ megfizetésére kénysze
rítse, három hónapi tanításért. Azon kérdésre, ki legyen, 
azt feleié: Pclydore Desiré Cheri, a’ nemes tánezmű- 
vészet’ tanítója és politikus szökevény.

„Politikus szökevény kegyed’ korában! és tánezures- 
terl“ —
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— „Igaz, én 74 éves vagyok. Hízelkedem is ma
gamnak, hogy a1 politikus szökevények közt legöre
gebb vagyok, ’s tán legutósó és egyetlen tanítója is a’ 
nemes tánczmüvészetnek. Tánczolnak-e most? Én, a’ 
mint itt látnak kegyetek, húsz évig jártam equipage-on 
én IV. György ő fölségét tanítottam, ’s én valók az, ki 
1801ben olly szerencsés volt, a’ Devonshirei szép 
herczegnőtül ama’ híres arczoncsapást nyerni, melly 
annyira szemet szúrt, — azon drága arczoncsapást, 
mellytől azonban egész szerencsétlenségem ered.“

„Hogyan? Beszélje-el kegyed a’ dolgot édes Che
ri. Kár volna, ha egy illy eset elvesztené nyilvános
ságát.“

— „Igen örömest; az én koromban örömmel emlék
szik az ember az ábrándozás’ és tévedések’ korára. — 
1801ben volt ez; kegyelmes tanítványom, Waleti 
herczeg, meghagyá, hogy kedvesének, a’ Devonshi
rei fiatal herczegnének, leczkéket adjak, a’ ki olly 
szép volt, mint az angyal, sőt szebb valamennyi an
gyalnál összevéve, de nem tánczolt. En belé szeret
tem; egykor, midőn lábait bizonyos helyzetbe kelle 
tennem, az engem emésztő lángkitöre, és kezem na
gyon is szerelmesen nyomintá bokáját. A’ herczegnő 
három lépésre visszaugrott, ’s méltoztatott nekem egy 
arczcsapást, egy pompás arczcsapást adni. En azt tőle 
nem vevém rósz névén, sőt ellenben, két hónapig nem 
mondottam, ’s csak azt sajnáltam, hogy enmagara nem 
csókolhatám arczomat. Hogy rövid legyek, a’ dicső
ség’ és tisztelet’ ezen napja kezdete volt szerencsét
lenségemnek is; minden tanítványomat elvesztém az 
udvarnál, aztán a’ városban, ’s a’ dolog annyira jött, 
hogy most hajlékonytalan személyeknek, mint ezen ur, 
kell leczkéket adnom, kik még ki sem tudnak fizetni.“

„Miért nem fizeti-ki kegyed e’ jó férfit?“
— „Mivel semmire sem tanított. Majd egy évig jár

tam hozzá, ’s három évnegyedig fizettem. Most azthi- 
véin, tudok táuczolni, de midőn próbálni akartam, ki
sült, hogy csak menüettre tanított.“

„Minden esetre; de a’ menüett a’ legnemesebb táncz 
’s benne fenekük minden más; a’ tanítványon állott, 
hogy azt a’ mostani ugri-tánczokra alkalmaztassa.“

A’ vádlott a’ pénz és költségek’ lefizetésére ítél
tetett. —

Don Rodrigo Diaz, vivari gróf, Cid melléknévvel 
1026ban született, erényei, okossága és vitézsége ál
tal életében majd királyi tekintethöz jutott, az utóvi
lágnál pedig halhatlanságot nyere. Ellenségei el mio 
Cici (uram) névvel illeték őt, a’ nép pedig és királya 
Campeadornak, vagy másatlan hősnek hittak. Rodri
go még ifjú korában megkérte az őt hevesen szerető 
Ximenet, Gormaz gróf’ leányát, ki a’ fiatal kérő’ atyjá
val együtt castiliai Ferdinand’ udvarában minden lova
gok felett fénylett. Az atyák, vetélkedés által elkülö- 
nözve, ellenszegültek gyermekeik egybekelésének, ’s 
egy párviadal nagyobbita’ köztök a’ viszálkodást, Gor
maz meggyőzte az ősz Diegot ’s a’ meggyőzöttet 
gúnynyal is terhelte; ez , boszutól lelkesítve, a’ sértő’ 
vérét kívánta. Rodrigo, becsület és szerelem közt in
gadozva, az első mellé állott ’s atyja’ ellenségét meg
ölte. Ximene, atyja’ gyilkosát kerülvén, elveszettnek 
látszott előtte; a’ szerencsétlen Rodrigo halál után epe- 
de, ’s csak nagy kötelességek’ betöltése, mellyeket a' 
haza kívánt tőle, tarthatá-fel őt. Ez időben öt mór ki
rály tűzzel vassal pusztitá Castiliát. Rodrigo elébők 
ment, megverte őket elfogdosá és Ferdinandhoz kül
dötte , ki tettei iránti háladatosságból kieszközlé, Xi- 
meneveli összeegyezését; ez a’ fiatal hőst örökre hoz
zá kapcsolta. — A’ diadalok, mellyeket Ferdinand a’ 
mórokon nyere, nagy részint Rodrigo’ munkálata vol
tak. Ferdinand’ halála után annak fia Sancho lépett 
trónra’s Cidet campeadornak, azaz: valamennyi ser- 
gek’ fő parancsnokának nevezte-ki, ’s neki köszönhe
tő gyÖzödelmeit Alfonzo és Garcia testvérei felett, kik 
a’ korona után iparkodtak. Alfonzo befogatott, és Gar
da közel volt bukásához, de megtartá magát Zamo- 
rában. E’ város’ falai alatt Sancho órgyilkolás által 
veszté életét; ’s Alfonzo, ki csak nyolcz hónap előtt 
veretett-meg Cid által, lépett trónra. Az uj király, a’ 
helyett hogy boszut állna rajta, minden módon iparko
dott őt maga részére nyerni, ’s épen nem volt oka, c’ 
bánásmódot megbánni, mert a’ vitéz Cid ugyan-azon 
hűséggel és feláldozással szolgált neki, mint a’ két 
előbbi királynak. Azonban Alfonzo’ uralkodása alatt 
gyakran látszott a’ fejdelmi kegy’ változékonyságát ta
pasztalni szigorú egyenességgel és erénynyel biró férfi, 
hajthatatlan, a’ puha élet’ inegvetője lévén, kerülte az

C I D.
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udvart, 's nejével és gyermekével hív barátja’, Alvaro 
Hauez Minayas társaságában éle visszavonulva és 
csöndes magányban; ezt használák az udvariak, hogy 
őt megdönthessék; több ízben száműzetett; de a’ szük
ség’ idejében nem mellőzheték őt, ’s a’ nemes férfi 
mindig visszajött, a’ rá tóit sértéseket elfeledve, kard
ját a’ hazának szentelendő. De végre a’ király min
dent elvöntőle: nejét, drágaságait és pénzét, ’s csak 
a’ következményektőli féltében adá vissza neki később 
Ximeuet. Hanem a’ szerencsétlenség, a’ helyett hogy 
bátor lelkét megtörje, a’ nemes Cidet még felebb eme
lő mint valaha, mert most szabadon küzdött magában 
de még is hű maradva azon föltételéhöz, Valencia’ 
tartományát a’ nemzetnek megnyerni. Midőn azonban 
Alfonzo Jósef, a’ hívők’ fejdelme által erősen nyoma
tott, Cid segítségére siete, de most is csak hálátlan
ságot aratott nemeslelküségeért. A’ királyt követői
vel jegyűit éj’ közepén hagyá-el ’s újra függetlenül 
küzde Spanyolország’ igaz ügye mellett. Hős tettei és 
nagylelkűsége megnyerők számára az ingatag monar- 
eha’ szívét, ’s most már örökre; minden udvari csel

n
melly ellene volt irányozva, sükertelen maradt. O hí
ven és engedelmesen szolgált királyának, ’s nagy te
kintetet és tetemes gazdagságot szerze magának. Cid’ 
utosó hőstette Sagunt’ (Churviedró) elfoglalása volt. 
— Közönségesen tisztelve és mélyen gyászoltatva 
halt-meg 74dik évében (1 0 9 9 ) Valeucziában. Öz
vegye a’ hős’ holttestét magával víve Castiliába és St. 
Pedro de Cardera’ templomában ünnepélyesen eltemet- 
teté. Ugyanazon sír fogadá-el később a’ nő’ hamvait 
is , ’s a’ szent épület előtti fák alatt nyugszik Habiéra, 
Cid’ hű lova. — Cid élete költők által gyakran hasz
náltatott már; itt csak a’ német Herder’ románczait 
Cidről és a’ franczia Racine’ Cid szomorujátékát em
lítjük. —

LITERAT URA.

S l a n c s i c  s’ H é  n y k é p e i .

( l e g e . )

A’ második kötetet'Dezső’ leveleivel kezdi a’ szerző 
Ninához, ’s ez folytatása és kiegészítése az első kö
tetben közlött három levélnek. Dezső, kit amazokban 
megveténk, mint csábitót’s hitszegőt, kitisztul itt; de

az ot nyomott vád egy másra gördül róla, lavínakint 
szászszorossá nevekedve gördültében, ’s ez: Dezső’ 
anyja. Látjuk itt azt, mit annyiszor ’s oily fájdalommal 
látunk az életben, hogy egy anya azért, hogy külön
ben is szerencsés körülményekkel bíró fiát még sze
rencsésebbé tegye, ’s tán inkább , hogy gőgös kinézé
seit teljesíthesse, kész fiának boldogságát lerontani. 
Úgy megy már ez a'világon: a1 boldogság könnyen, 
oh mi nagyon könnyen elérhető, azért erre törekedni 
érdemeílennek tartjuk; de a’ szerencsének üstökébe 
ragadni, ez bajjal jár és veszélyes és ritkán teljesülő
— ’s így a’ legtöbb ember ezzel vesződik. Egyszerűn 
és mélyen van az első köteti három ’s az itt közlött 
négy levélben is föstve a’ szerelem, mellékes kitéré
sekkel minden alkalomkor a’ szerző’ kitűzött nagy ’s 
felséges fő czélja felé, melly a’ jog és morál, az erény 
s mindezeknek önkénytes következése: a’ boldogság.
— Dezső a’ negyedik levelet Amerikából Írja; minde
nét vesztvén itt, a’ nagyra és jóra törekvő lélek ott re
mél csupán kárpótlást a’ nagy veszteség után. —

Utósó munka a’ második kötetben „Czeli.“ Ennek 
czélja egy részről a’ nevelésről néhány gondolatokat 
kifejteni, ’s a’ mellett megmutatni, milly nagy hibát 
okozhat gyakran egy elhibázott lépés. Czeli gazdag
ságát titokban tartja két lánya előtt; de a’ nagyobbik 
az anyának gondatlan kibeszélésc által e’ gazdagság
nak tudtára jut, ’s hozzájárulván szépsége, csak ha
mar hiúság lopózik leikébe, a’ hiúság után pedig más 
egyéb minden, a’ mit én nem tudok, a’ kik gazdagok, 
mind azt jobban tudhatják nálam. — A’ kisebbik leány 
azonban megmarad a’ szülők’ jó nevelése által nyert 
ösvényen, ’s végtére is a’ sorscsapások által ínségre 
jutott szülőknek ő leszen gyámola és vigasztalása. A’ 
szerzőnek itt is , mint eddig, legjózanabb gondolkozás
módja tünik-elő, ’s az , ki mind ezt érti és általlátja, 
nem kévéssé kénytelen sajnálkozni, ha meggondolja, 
hányán vaunak ferde nevelésüek, bal müveltségück, 
kik e’ gondolkozásmódot annyira különösnek fogják 
vélni. Igaz, hogy mind az , mit a’ szerző Rényképei- 
ben kifejt, olly nagyon különbözik attól, mit nálunk a' 
szokás második természetünkké változtatott, — hogy 
szükségkép mélyebben gondolkozó fej kívántatik annak 
átlátására, mit, ha neveltetésünk a' természet’ kö- 
veteléséihöz közelebb állana, olly könnyen átlátnánk. 
Úgy van ez épen, mint midőn a’ kürtőbe néz az em-
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b^r; — valóban akárki sem győzne egy szép fehér 
kürtőn eléggé csudálkozni, pedig nem szebb volna-e 
ez? De mivel már szokás, hogy közöttünk csak feke
te, füstös, kormos kürtők legyenek, mi szépen bele 
egyezünk ezen feketeségbe, füstösségbe, kormosságba. 
Gyermekkoromban korbácscsal sem hitethették volna 
elvelem, hogy az, ki vasárnap szép fehér arczczal, 
csinosan öltözve a’ templomba, vagy isten neki, a’ csap
székbe megy, ugyan az legyen, ki tegnap nálunk volt 
a’ kéményt seperni. Most már elhiszen, mert tudom, 
hogy a’ kéményseprők vasárnap legalább kivetkőznek 
egész heti máskaikból. Kedves isten! mikor jő majd el 
egyszer a’ józan felvilágosodásnak óhajtott virágva
sárnapja? — — —

................... Mi e’ jelen darabot illeti, abban az
egyben nem könnyen egyezhetem a' szerzővel, hogy 
Czelinek nagyobbik leánya előtt, mind a’ mellett is, 
hogy tökéletesen jó ’s húgához egészen hasonló neve
lést kapott, az egy gazdagságuknak ’s önszépségé
nek tudása a’ megromlásra elég volt volna. Ha csak
ugyan fölteszszük, mint a’ szerző megmutatja, hogy 
Czeli’ nevelésmódja a’ legjobb volt, fájdalmas volna 
az nekünk, ha miimagunk iránt is aggodalomban kel
lene lennünk , valljon egy véletlen meggazdagodás 
vagy egy eddig még nem tudott testi tökélyünk’ felfe
dezése nem rontja-e le minden jó elveinket, mellyek- 
nek jóságát már megösmertük. — Vagy tán a’ termé
szet lelket is teremthet roszat, hibást, miképen teste
ket? — Vagy tán a’ lélek ollyan, mint például a’ kő, 
mellynek meghatárzott bizonyos alaka nincs, a’ melly 
megkivántatnék arra, hogy jónak mondathassák: Avagy 
ollyan a’ lélek, mint ismét a’ kő, mellyet a’ kéz, az 
ember, tetszésekint bármelly irányban hajíthat? — Ha 
a’ szerencsének ílly ajándékai elégségesek arra, hogy 
a’ morál’ már megismert ’s lelkűnkbe szítt elveitől el
tántoríthassanak , akkor a’ morál egy gyönge portéka 
egy szél kénye szerint tánezoló nádszál, nem egy rea- 
dithetlen szírt, nem egy kivihatlan axióma, mint annak 
szükségkép lennie kell. — Legalább is rósz társaság, 
csábitó barátok ’s gonosz nemű ösmeretségek szüksé
gesek arra, hogy ez történjék. De még'ez sem elég! 
Ki a’ morál’ jótékony elveit már tökéletesen magába 
szíttá, kissé tántorognia tán lehet — buknia lehetetlen. 
És ha nem lehetetlen? Erről cn csekély tapasztalá
somnál fogva bizonyost nem mondhatok; de azt gondo

lom : akkor az emberi szívnek nagyobb hajlandóságá
nak kell a’ roszra lenni, mint a’ jóra, ’s ezt akkor an
nál könnyebben lehetne hinnünk, mivel a’ mindennapi 
életben látjuk, mi könnyen eltántoríthatok az emberek 
jórul a’ roszra, ellenben milly kevésszer sükerül egy 
erkölcsileg rósz utakon botorkáló embert a’ jóra meg- 
téritni. Hogy valaki roszszá legyen, nézetem szerint, 
ennek akkor kell megesni, midőn még az a’ jót, a’ va
lódi lelki műveltséget nem ösmerte; — ha ez máskép 
van, felette fájdalmas.

A’ harmadik és legtömöttebb kötetnek tartalma: 
„Laura.“ — Ha az eddigi két kötetről legkevesebb jót 
sem lehetne mondanunk, ez maga megérdemli azt, hogy 
a’ Rényképek minden jó polgárnak és embernek kézi 
könyvévé váljanak, hogy a’ Rényképek’ Íróját mint ha
zafit, mint embert tiszteljük és szeressük. Laura ha
sonlókép egy nevelésről szóló munka 24 fejezetben, a5 
könyvnek minden fejezete megannyi gyöngy, melly 
azt ékesíti, megannyi kapocs, melly bennünket hálára 
’s szeretetre vonz a’ szerző iránt. Össze van itten gyűjt
ve, úgy látszik, minden mit az eddigi két kötetben 
szétszórva találtunk, kifejtve bővebben, és szivünkre 
kötve hatalmasabban. Elénk részvéttel, figyelmes el
mével kiséri végig az ember az első fejezet’ első sza
vától az utósó fejezet’ végpontjáig az egészet, ’s lelke 
kéjelegve várja a’ jövő sorban olvasandó szentségeket, 
míg a’ már kifejtett igazságok édesen ölelve egymást 
telepednek-le szíve’ nyugágyán, ott örökre helyet fog
lalók , ott az elmét vidámságra derítők ’s onnét az em
beriség’ egyetemes leikébe átröppenui vágyók, a’ min- 
deuséget tárt karokkal ölelők. — De mit lehetne itt a’ 
sok felett kevés szóval dicséretül elmondanom? Olvas
ni kell azt, tanulni, vérré olvasztani mindennek, ki ön
maga boldogságra vágyik, ki embertársait boldogoknak 
látni óhajtja. Szeretném egy pár szóval az egészet lei
kébe önteni át az olvasóknak— oh, de nem lehet! olly 
sok igazság, fontos és velős igazság van ott, hogy azt 
csak az bírhatja, ki az egészet figyelmesen átolvasá, 
megtanulta. Ha még is ki kell jelelnem valamit, mi a’ 
többi közt leginkább kitűnik, a’ 13dik es 14ik fejezet 
lesz az, mellyek’ elsejében a’ természeti jogot, mási
kában a’ természeti törvényt fejti-ki a’ szerző Laura és 
ennek nevelője vagy is nagyatyja közti párbeszédek
ben. Szinte hasonló érdeküek a’ 17, 18, 19, 2 0 , 21 
22dik czikkelyek, mellyekben Laura egy nevelési tér-
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ret ad nagy atyjának elébe, — ’s egy szóval az ezeket 
előzök és követők mind, valamennyien.........

De végezem inkább beszédemet, mert e1 tárgy olly 
sok szóra nyújt alkalmat, hogy biztosabbnak tartom ke
vesebbet, mint nagyon sokat mondani; — ez utósó eset
ben tán untatnám az olvasókat, de az elsőben legalább 
ott marad a1 könyv, mellyből mind azt, mit én volnék 
elmondandó, legbizvástabban megtanulhatni.

— Megkívánja az illy figyelmeztetéseket olvasó, 
hogy a’ könyv’ külsejéről is halljon valamit ’s még 
egyébről, a’ mi hozzá tartozik, p. o. a’ nyelvről ’s a’ t. 
—- A’ nyelv tiszta és egyszerű, nem'[czifra de csinos, 
mint azt litteraturánk jelen állapotja kívánja. Nyomta
tása csinos, 12ed'rétben, bekötése csinos, broschürbau. 
— Mi szükséges még? —

Az szükséges még, tisztelt olvasók, hogy az illy 
közérdekű könyvek, ha már az isten szerzőjükkel 
megáldott, ne heverjenek a’ könyvárusok’ raktáraiban, 
hanem olvastassanak, és pedig mindazok által, kik 
idejüket kellemesen akarják tölteni, ’s ezt mindnyájan 
akarjuk; — olvastassanak mindazok által, kik a’ va
lódi boldog létre törekesznek, ’s én fölteszem, hogy a’ 
nagyobb rész ezen van; — olvastassanak mind azok 
által, kik önmagokon kivül is jogot és morált (V mit 
hogy a’ szerző morálynak ir , megengedjük neki), ter
jeszteni akarnak, ’s akarom hinni, hogy egy kis ré
szecske ezt is akarja, —

Nem lehet e’ Rényképeket eléggé nem ajánlani 
mind azoknak, kik csak nevelők, pedig honunkba leg- 
alábbmajd minden embernek annak kellene lenni. Nem 
várhatunk, az igaz, a’ Rényképekben divatrománokban 
megkivántató meglépéseket , borzasztóságokat és il- 
lyeneket, egyszerűn megy itt minden, mintha egy ős
kori patriarcha’ beszédeit hallanánk összegyűlt csa
ládja’ körében. Meglépések itt is vannak ugyan, ’s 
őrömre lobban a’ lélek illy meglépésekre, midőn a’ leg
szentebb igazságot olly egyszerűn , olly meggyözőleg 
és cltagadhatlanul állítja a’ szerző lelkünk elébe, — 
horzasztóságok is vannak itt, ha ezek tetszenek, s 
az ember nem tud borzadni eléggé, midőn a’ szerző az 
embertárson elkövetett jogtalanság’ borzasztó voltát 
élénken rajzolja.

...........Mind ezeknek pedig az bírt leírására, mert
látom, hogy e’ jeles munkát olly kevesen üsmerik ha

zánkban, mert hallám minap is panaszát a' kassai Szem
lélőnek, miképen ottan Stancsics’ Rémképeiről alig 
van hír, ’s mert meg vagyok győződve, hogy minden
nek, kiskönyvekért pénzt ad ki, a’ Rényképek számta
lanok felett inkább ajánlhatok. — ’S mért van az ná
lunk, hogy Stancsics’ szerzeményei minden jóságuk 
mellett olly kévéssé ösmeretesek? Oh, mert volt olly 
idő, (Vagy tán van most is ?3, mellybcn elég vala név
vesztésre akárkinek az , ha ezzel vagy amazzal né- 
melly igazságokat hallatott; ez elnyomatok akkor és 
veszett neve keltetett. Váljon nem az-e Stancsics’ ezen 
ösmeretlen voltának oka, hogy egy időben a’ magyar 
tudós társaság által kiadott néraelly iratokra holmikat 
észre venni bátorkodott? Ebbe nem avatkozom. — 
Örűle lelkem annak módfelett, midőn legújabban lát
tam , hogy a’ kit — habár negative is — némelly iró- 
társak elnyomni annyira iparkodtak, annak irói érde
meit hazánknak egyik legjelesebb megyéje — Bihar— 
olly nyilvánosan ösmerte és tisztelte-meg, midőn őt 
érdemes táblabiráinak sorába iktatá.

H a zu c h a .

EGYVELEG.

13 A’ párisi festők’ nesztora, Bonvoisin ur, e' na
pokban halt-meg ottan, miután 85 évet éle. Egyszer 
nyerte-el a’ nagy jutalmat, ’s egy arany érdempénz’ 
birtokosa volt, melly egy föstvénye következésében 
adatott neki, a’ melly ,,a’ láboson veszekedő Herkulest 
és Apollót“ ábrázold.

Egy nyolezvau éves, igen jó birtoké férfi, Páriá
ban a’ Quai de Gemappes-en lákó, minap néhány 
barátját magához bivá vacsorára, pompásan meg
vendégelte őket ’s igen vidám volt. Hirtelen felállt s 
szóla: „Barátim végtére véget kell vetni mindennek; 
most tehát én is véget vetek magamnak.“ E’ szókra 
egy roppant kést húzott elő, szivére iráuyzá azt, ’s 
mielőtt megakadályozhatok , vérében fürüdve dűlt 
földre. —
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'S DIVATLAP,

HONI HÍREK.
Litcratorainknak legnagyol b buzdítására szolgaikat érde

meiknek elismerése; legnjabb tanúságait tapasztaljuk ennek 
a5 lelkes Biharnak mult dec. gyűlésében, midőn a’ főispáni 
helyettes mélt. Lónyay János ur, nemzetünknek felülni ulhat- 
lan epicusát, fáradhatlanVörösmartynkat, ’s az. érdemek
kel tetézett S z e m e r e  Pált ’s e’ két nyelvbajnok’ társasá
gában a’ szépre, nagyra ’s jóra törekvő Ny i t r a  Zerda-  
h e l y i  Lőrinczet és S t a n c s i c s  Mihált— Táblabiráknak 
nevezte ki. —

^ S zem lélő)

2.) Kedves Szerkesztő Ur! A’ Jelenkor 24ik számában hir
detett, ’s a’ magv ar tud. társaság által leghelyesbnek ítélt, edvi 
I l l és  P á l’„E lső o k t a t á s r a  s z o l g á l ó k é z i k ö n y v e , “ 
a’ tanítóknak Útmutatásul, a’ tan dióknak pedig nagy hasz
nokra van ugyan ; de az árával semmikép meg nem békűl- 
het, a’ honunkban közönségesen csekély jövedelmű tanítók er
szénye , annál kevésbé a’ szegényebb sorsú szülőké, kik a’ 
sokkal csekélyebb árú „á. b. czés“ könyveket sem képesek 
megvenni, ’s ha a’ megyék’ nagy lelkű Püspökei, ’s Földes
urai könyvekkel nagjr részint el nem látnák iskoláinkat, a’ 
gyermekek, még szép apjoktnl maradt imádságos, vagy 
egyéb könyvekből kény teleltetnének, ú g y  a’ hogy, az olva
sást tanúlni

Hogy új iskolai könyvekre szükségünk van, azt minden, 
ki a’ mostanit ösmeri, állítja: ennek okáért talán jó volna, 
az eddig iskoláinkban divatozó 112. lapból álló úgy nevezett 
„normális könyv“ helyett (minthogy ebbe sok nyelvtudomá
nyi hiba találtatik , ’s a’ lapok felét német gyakorlások fog
lalják), a. m. tud. társaság, a’ n. m. H. Tanács’ engedelmé- 
vel, tűzne ki egy olly „á. b. czés“ könyvet, melly a’ mos
tani helyett az egyetem betűivel nyomatnék. — Nagysága a’ 
mostanival egyenlő, ’s a’ német gyakorlások’ helyét sok 
hasznossal betöltve, az ára is a’ mostani lehetne.

Ennek felette nagy haszna, volna, mert a’ 2—3 évig isko
lába járó gyermek, mindig ugyanazon egy, helyes, nyelv 
szabályok szerint írt könyvet olvasván ’s foglalatját csaknem 
könyv - nélkül megtanúlván, hasznára fordithatandná, ’s nem 
fogna irtózni élemedettebb korában nyelvünk’ temérdek új 
szaraitól, ’» nem vetendené félre szűnóráiban olvasás végett 
kapott új könyvét, minthogy már gyermek korában némelly 
részeihez az új szavaknak hozzá szokott. (A’ mostani „á. b. 
czés“ - be nem hogy új szavak de sok rósz kifejezések ta

láltatnak.) A’ Tanító is, ki sanyarú életmódja mellett olly 
helységbe vettetett a’ sors által, hol három nadrágos em
ber is alig találtatik, újságok, folyóiratok, vagy új köny
veknek hírét sem hallja! legalább iskolai könyve helyes leven’ 
többre oktathatná tanitványit

Ezt azért közlöm tisztelt szerkesztő úrral hogy lapjaiba 
méltassa, ’s pendítse meg azon húrt, melly az uj iskolai könyv’ 
készítését melodiázza, mert valóban a’ mostanival nem sokra 
mehetünk, kivált idegen ajkú gyermekekkel. Vagyok, s’ a’ t. 
— Szarvason, april’ 23kán 1837.

szolgája
Petróczy Miklós m. k..
K ántor, és Tanító.

XÜLHIREK,
1.) Mi Ily nagyszerűek sokszor német országban a’ könyv

ár ős i  vá l l a l at ok,  legujjabban példát adhat egy stuttgarti 
könyvkereskedés, ezen ozim allatt: „Klassikusok tára.“ Ex 
közvetlenül magához Bu l we r h e z  fordult,’s tőle egy kézira
tot olly kötéssel, hogy azt bizonyos meghatározott esztendők 
elfolyása előtt a’ szerzőnek a n g o l u l  sem szabad kiadni, 
tetemes költségen vásárolt meg. Ezen kézirat jelenkorunk nagy- 
szerűleg felfogott és sok satyricai kicsapongásokkal teljes 
rajzolatát foglalja magában, ’s most mi nden v e t é l k e d ő  
né l kül  forditathatik ! Ha meggondoljuk , hogy Buhver mun
káiból legalább is 12,000 példány kél el (t. L a’ három : stutt
garti, aacheni és zwikaui kiadásból) képzelhetni, milly jól 
volt e’ speculatió kigondolva ’s kiszámítva; mer* legalább négy 
év muland el, mielőtt Buhver az ő „kortársait“ a’ nemei 
könyvárossal kötött egyezkedés szerint a n g o 1 u 1 kiadhatja. 
Ennyi ideig senki sem fog pedig várakozhatni, ki már Bul- 
wer egyéb műveit bírja, ’s igy a’ német speculans maga sep- 
rendi be a’ három különböző kiadas’ díjat.

2.) F a v i e r e s ur, egykor parlamenti tanácsnok Párisban, 
nem rég meghalt 82 éves korában, miután utósó években me
zei lakán kizárólag tudományokra szentelé magát. Számos szín
művei közül legösmeretesebbek: „Aline, golcondai királyné,“ 
mellynek muzsikáját B ér ton irá, „Az uj b i r t okos „Pá l  
és Virginia“ ’s a’ t.

DIVATKÉP.
A’ jövő számban, a’ nemzeti képtár’ képével együtt

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .

NTOMATIK LANDKRKK’ b e t ű iv e l .
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Kl’íií.etlietni helyben a 
kiadónál iij - világ utrre- 
Uin Í té l* in g e r  házban 
CSíik szám alatt. Pesten 
kivid pedig minden a .  k. 
posta-l.i rátáinál.

H a rm a d ik  év *

« M S g —  ti ■ - aagg

A Z  E R E D E T I  F O R D Í T Ó .

FSANKEftBCRG ADOLFTÓL.

Motto: Igen nehéz az eredetiség’ igazlása.
Bajza, kiitik. lap. VII. fűzet.

Ez úttal megjártam eredetiségemmel I Sors, te irigy, 
kárörrcndő, átkozott scrs’I a’ travestáltapothcosist elég 
érzékenyen megbosznitad rajtam. Mit akarsz még? 
resignatiómat ? nyakadba vetem, mert a’ Icgrémitőbbet 
már kiállottam ’s a’ gyáva boszu több áldozatot kíván.— 
Esztendő előtt mondták már, hogy eredeti nem vagyok, 
olly emberek mondták, kik másban azt kárhoztatják, 
miről önmagoknak fogalmok nincs, ’s kik ha csak arról 
írnának, miről fogalmok vau, úgy a’ magyar olvasónak 
ismét nehezen lenne fogalma arról, miért írnak. Erede
tiségemet vetek szememre, mert az övék éretlen emhryo 
soha világra nem jövendő; a’ hámort nevetik bennem, 
mert azt akarják, hogy a’ humorista bohócz legyen, csör
gő sipkával és billentyűs lapoczkával; mindig nevessen, 
de nevetése ártalmatlan legyen és ütése ne fájjon. — 
Szűklelküek ti, én nevetve ütlek benneteket; egy or
szágot adnék, ha volna, azon meggyőződésért, hogy 
nevetésem nem ártalmatlan és ütésem fáj; azonban, mi
dőn a’ közönség’ kedvező véleményét elragadnám tőle
tek , ti nyugodtan mondjátok, mind azon uracs, kinek 
bőröndjét ellopták: ,semmit sem tesz, hiszen a’ kulcs 
nálam van 1*

Mikint jártam meg eredetiségemmel, mindjárt elmon
dom : az élőbeszéd szükséges volt és a’ mese tanusá- 
gos leend. Erre azért figyelmeztetem az olvasót, mivel 
sok meséink vannak, mellyekből minden erőlködés mel
lett sem lehet valami tanuságost kivonni. A’ hősné Lé
da; Léda, milly költői név! oh a’ lcáuy is csupa költé
szet, egy költészet újabb sztylben, illatos de száraz, 
fellengző és nagyratörő ideákban nem szűkölködött, az 
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Első fe e

égi lant magosra volt hangolva, do a’ való életben rc- 
kon hangokra nem talála. Léda egy építőmester’ leánya, 
tehát nemzetségi nyavalya, ha magosra vagy épen a' 
levegőbe építi várait. Apja’ halála után egy öreg néni- 
kéje maradt ’s az öreg nénikének egy katyácskája van; 
a’ nénike olly felette unalmas személy, köhögésével 
együtt, hogy önkénytelenüí kell ásítoznom ha reá né- 
zek, ’s a’ kutyácska mindig komor arezot és csepegő 
szemeket mutat: valóban szeretőire méltó állatok, a’ né
niké t. i. és a’ kutyácska, ha mindkettővel társalkodtain, 
nem tudtam mellyikről fordítsam el előbb szemeimet 

Lédának divatos nevelése volt, zongorázott, tánczolt, 
színházban páholya volt, beszélt németül és francziáúl; 
ezen nyelveket a’ pesti nevelő intézetekben addig ta
nítják és tanulják, míg a’ magyar — a’ honi nyelv — 
elkésett; elmarad mint egy félre rakott áru, melly 
már nem divatos. A’ könyveket és a’ nagy urakat sze
rette , de az elsőket csak az utúlsók végett A’ hány*- 
szór jöttem, mindig a’ zongoránál vagy pamlagoa könyv
vel kezében, ülve találtam, ’s ha kérdezem: ,mi szé
pet olvas a’ kisasszony?* ,P5litz’ országtudományát — 
felele mosolyogva— tegnap kölcsönözte Béla /  vagy. 
Balzac’ munkái’ legújabb kötetét Vilmos a’ könyváruk
tól mindjárt ide hozta,* vagy: ,Littrow’ csillagismeretct, 
ma küldé Moritz,1 ’s igy tovább. — Akartam azután 
a’ kölcsönzők, hozókés küldők’ személyükkel bőveb
ben megismerkedni, akkor tudám csak meg, hogy Béla, 
gróf F. Vilmos báró L. és Móritz, herczeg S-nck ter
mészetes fija. — Mély tisztelettel vonultam vissza, Lé
da’ szerénységét csudái vaudra elly őt a’ magos noblesz- 
ről épen oily en bagatelle hagyá beszólni mint a’ többi 
közönséges la canaillo-ról; egyszersmind nem tudtam, 
eléggé nem méltatni mikint törekvők illy főrangú tár- 
salkodáshoz illőleg eszét és ízlését uemesíteni, midőn 
olly könyveket olvasott, mellycket nem értett, de hiszen 
épen abban áll az asszony’ mostam nüveltsege, hogy

(36)

A’ dicsőség fénysugara 
Lciu-jen a ' Magyarhazára



semmit se értsen, 's boldog férfi, ha ezen magos elme 
leereszkedik feleséged lenni, milly gyönyörű kilátásaid 
vaunak ezen könyvek ’s ezen keresztnevek között! — 
Léda ügyesen játszik a’ zongorán, 's így ha Ilubovsz- 
ky’ keringőit: ,Das waren mir selige Tage4 vagy: ,Le 
souvenir beuxtems4-t játsza, önként hozzá gondolhatod: 
,midőn feleségem nem volt!4

Ki tagadja, hogy ezen leányt igazán szerelmessé 
tenni nagyobb feladat mint némelly jutalomdíjt kivívni, 
mellyuél néha más nem szükséges, mint hogy a’ ver
senyló jó eleve tudassa nevét a’ bírákkal. — Magamra 
hivém vállalhatni a’nem kellemetlen terv kivívását, mert 
az ember hiú és akaratja merész: azt fájlalván egye
dül, hogy Léda magyarul nem tudott, ’s munkáimat, 
mellyekre leginkább építhetném teljesülendő vágyaim’ 
és zöld reményeimet, nem olvasta, tehát bennem aenti 
szép gondolatok, eszmék és ötletek’ szerencsés nemző
jét nem is gyaníthatá. Caligula az egész emberi nem
zetnek csak egy fejet kívánt, hogy kitekerhesse, én 
minden meghódítandó szép leánynak magyar nyelvet 
kívánok, hogy munkáimat megértse.

Régóta köhögéséit máraz öreg nénike, Azúrt is ma
kacs mirigydugulás kinzá; a’ köhögcsélés valóságos 
szamárhuruttá, a’ mirigy dugulás mindennap veszedel
mesebb lön, úgy hogy mindkettőnek ágyban kelle ma
radnia. Most többször voltam egyedül Lédával. Illy 
egyedülies órákat igen jól tudok használni, egy perez
nek sem szabad elmúlnia, melly czélomhoz közelébb 
nem segítene. Léda’ keze igen szép és selyempuha, 
minő folytonos munka által soha sem lesz; sokáig ha- 
gyá nyugodni az enyémben, ő maga is engedékenyebb 
volt mint máskor. — Palochay’ versei feküdtek az asz
talkán, meg kell jegyezni, Palochaynak is csak a’bá
ró czim jeleié ki ezen díszhelyet, ’s ezek a’ ma divatos 
költészetet tevék beszédünk’ tárgyává, mellyről Léda 
nézetei, megvallom, nem voltak megvetendők, tisztább 
ítélő tehetséget láttattak, mint kerestem, sőt a’ jelesebb 
frauezia és német irók műveiben járatossága igen kelle
mesen lepett meg. Csillámló felületesség, melly főran
gú társalkodásából könnyen reá ragadhatott, volt-e ez 
is en gros nevelése’ zsibvásárén, azon órában lega
lább nem akartam kikutatni, mert mint mondám egye
dülies órákkal igen szeretek gazdálkodni. — A’ ma
gyar literaturáról semmit sem tartott; azt állítá, ki né
met és Cranczia könyveket olvas, az a’ magyar’ köny

veket is olvasás nélkül olvassa, ’s midőn tüzesen fel
szólalnék eredetiségünk, nyelvünk szépsége , teljes 
ereje, kivált lyricai alkalmazhatása mellett, magamról 
sem felejtkezvén meg és kitünőbb érdemeimről kőrűlte, 
hófehér kezét számra tevén mind ezek bebizonyítását, 
melly, úgy mond, nehéz lehetne, felfüggeszteni kíván
ta, azon kikötéssel egyedül, hogy, ha költői tehetsé
geimről meg akarom győzni, azok probamutatványát 
közöljem vele. Léda nem kételkedett hogy németül ne 
tudnám kifejezni jó gondolatjaimat, ha vaunak ollya- 
nok, monda nevetne, ’s a’ próbamutatvány után foghat 
csak competens biróné lenni.

Mit finomúl értésemre adott, igen hamar elértére. 
Léda hiú volt, mint minden leány; az írót szerette di
adalkocsijába fogva látni, ’s midőn tőlem elburkolt sza
vakban ugyan azt kívánta, melly költő és írónak oily 
szerfelett kevésbe kerül: a' daláltali örökösítést, enge- 
met, ha mindjárt Mahomedkint hetedik egekbe nem is 
ragadott, annál közelébb vouza magához, ’s én költői 
létemre elég prosaicus voltam a’ fényes valót többre be
csülni a' túlvilági gyönyöröknél.

,A’ kisasszony lesz jó géniuszom, melly első mű
vemre felbuzdiíand ,4 mondám kezét gyengén megszo
rítva — ,hiszem a’ valódi költők mindig mennyei világ
ból hozzák ideáljokat!4 Léda büszke tetszéssel vévé 
szavaimat. Az első művemmeli captatio benevolentiae 
azonban hazugság volt, miután életemben elég verset 
írtam és izzadtam már össze, de egy könyvárus sem 
akará megvenni, bár elég' olcsón , ivét húsz forintért 
kiuáltam is azokat az édes haza’ minden könyvárusinak. 
— Hogy termékenységemről illő fogalma lenne , már 
holupra ígértem meg a’ kiváut költeményt, mielőtt meg
nyerőm engedőimét abban bizonyos viszonyokról em
lékezhetni, mellyek őt, a’ magas ideált ’s engem a’ 
reménteleu imádót közelébbről érdekelnének.

Asztalomnál ültem szinte két egész óráig és nem te
hettem szert egy becsületes gondolatra sem: pedig azon 
nap jegyzőkönyvet nem irtani, a’ váczi utczábau nem 
sétáltam, polemicus újságokat nem olvastam, nagy urak
kal nem társalkodtam, ’s még sem jött egy becsületes 
gondolat is. Éheztem mint költőhöz illik, egy nagy po
hár víz álla készen szomjúságomat oltani: mind hiában, 
a’ gondolat elmaradt mint hűtlen szerető; bár vágyva 
várva szorítanám keblemhez. ,Minden rímért egy pász
tor-negyedet adok ,4 kiálték föl; ki engem ismer, tudat
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fogja milly nagy áldozat: a' rím ugyan megjött, de a’ 
gondolat nem, ez máskor semmit sem változtatott volna 
a’ dolgon, de most, midőn költői becsületem forgott ab
ban , olly öneszü voltam és kellett lennem rímes gon
dolatot inkább mint gondolat nélküli rímet kívánni. De 
kívánságom nem teljesült, mint sok kívánsága a’ nem 
költőnek; adott szavam szívemen égett, a' versnek el 
keile készülnie, ki adja a’ legjobb tanácsot? Adjatok 
tanácsot ’s oda engemed fél irói hírnevemet ’s azzal 
csak be érhetitek, sovány falatokat fogtok ugyan a’ mel
lett enni, de annál több égi mannát és ambróziát.—

És ezen fényes jutalom' Ígéretére önfejemben villant 
föl egy hasznos tanács, melly a' labyrintből kivezetett 
’s utat mutatott mikiut lehet gondolat nélkül is eleget 
tenni szavamnak. A’ tanács’ foldözését elbeszélésem’ 
végére tartom, legyenek addig függőben az iránt ke
gyes olvasóim; a' versek elkészültek ’s midőn itt köz
löm, láthatják is egyszersmind, hogy épen nem szűkével 
a’ jó gondolatoknak ’s meglepő fordulatoknak:

4>es Li edes  Zauber1
Von Adolf von Frankenbur?.

Sänger sas im grünen Thal’ auf 
Duft’gem Blüthenreiu,
Seine I>ante lockt ein schöne«
Mädchen in den Hain.

,Sänger, Sänger! wem zu Ehre»
Dein Gesang erklingt V 
„Grosses und Erhab’nes nur die 
H i m m e l s  laute singt.“

.Gib sie mir die Himnielslaute 
Lud das Mädchen spielt,
Und ihr Sang mit süser Wonne 
Sängers Herz erfüllt.

Doch am Liedes Ende neckt Sie 
Ihn mit leichtem Ho hn:
,Mag nicht deine fühl los’ Laute,*
Sprach's , und eilt davon.

Fragte Sie nur jetzt den Sänger t 
,Wem erklingt dein Sang?c 
Sprach’ er nicht: „Erhab’nes, Grosse»
Preis’t der Laute Klang.“

Sondern klagte: „weich und schmelzend
ist mein Er den lied
Von dem liederkund’gen Mädchen,
Das im Herz mir glüht.“

A' versek arany szélű papirosra írva, Léda’ kezé
ben voltak már, feszült figyelemmel olvasá, mi alatt 
éu a’ Kondorához ülve epedő operadalt játszottam, hogy

nagyobb foganatja lenne azoknak. Első vershőseinket 
követem, kik egészen más nótákat kürtőinek az olvasó 
fülébe, ha műveiket olvassa, de készek a’ kürtöt fe
jéhez is csapni a’ jámbornak, ki annak harsány hangjai
tól el nem kábul és nyomorult csiuálváuynak meri el
nevezni a’ kikürtölt remeket. — Léda elvégzé az olva
sást, én a’ zongorától felugrottam ’s ezen elbízott sza
vakkal akartam épenjhozzá közeledni: ,No ’g, kisasz- 
szonykám, van-e most fogalma költői tehetségemről ? 
midőn ezeu szempillanatban Z. ur lépettbe, ’s kérdé
semet el-akasztá. Z. ur egy csomó verseket irt és 
költőnek tartá magát, nékem esküdt ellenségem volt, 
mert egykor nyilvánosan mondám róla, hogy ő nem 
kültő. Igen tehetien és gyáva emberke; ha megtá- 
madtatik, egy tuczet pajtásai’ háta mögé á ll ,’s onnan 
intézkedik dühös szavakkal ellenpártjára, ki látván, 
hogy híjában hivná ki őt egyenes mezőre a’ párvia
dalra, nevetve és megvetőleg fordul el tőle. Nem kell 
említenem, hogy nemes ember volt mert Léda’ társaságá
ba más szabadalmas levél nem olly könnyen nyit utat

Egymás közelében épen nem jól éreztük magunkat; 
én mentem, bár most igen is szerettem volna maradni. 
Léda az ajtóig kisére ’s holnapra Ígérte véleményét 
elhozott műgyermekemröl; ekkor még egyszer futó 
pillautatot vetvén Z-re, ki az asztalkán felejtett ver
seimet nézte, ’s az ajtó’ küszöbén kilépve, hideg bor
zadás ment keresztül egész testemen, mint érezni 
szokjuk, ha sírunkon lépe ált a’ halál, és sejtésem 
valósult, a’ leggyávább ember rakta a’ sírkövet elte
metett eredetiségemre!

Másnap nevetve fogadott Léda. ,Itt van, úgymond, 
véleményem Kegyed’ verséről* ’s egy hivatalos formájú 
levelet adott kezembe. „Szabad mindjárt elolvasnom ?“ 
kérdem csillámló szemekkel. ,Oh, igen is, felele ő, 
addig Lanner'kötődő keringőit fogom játszani.* — Léda 
a’ zongorához ült, ’s én hirtelen sietséggel fclbontám 
a’ levelet, ’s oh egek! az első mi szemembe tűnt önver
seim voltak az idei,Rajzolatok* 34-dik számával, hol 
G aray ’ , szerelmetleu* czimű szép románczája áll, 
mellyet én csak ez íme't változtatván meg, németre 
fordítva ön elmeszüleméuyem gyanánt közöltem Lédá
val! — Sors, te irigy, kárörvendő, átkozott sors! 
mért épen akkor adád azon tanácsot, hogy az ember, 
ha nincs gondolatja fordító legyen! ? —
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SZERELEMFÉLTŐ
SZOMORÚJÁTÉK' HARMADIK FELVONÁSA 

SZABÓ DÁVIDTÓL. * )

S z e m é l y e k :
H a l m á g y i .  Bor  ka, Jodóka’ cseléde.
Á r p á d ,  ) , Má r t o n ,  kapus a/, ongai
J o d ó k a ,  ) te>trelek-  ̂ kastélyban.
Og u r t i ,  kán fejdelem. Temető parasztok.
Cs ur ga ,  szolgája. Öreg. Katona. Szolga.

Történethely: Onga, Borsod megyében, és a" szomszéd 
Muhi puszta, 1241.

H arm adik Felvonás.

Első Jelenés.
Kert. Szomorfűz alatt áll egy kis zöld . . sirdomb, kereszt
tel. E’ jelenés alatt néha hallik távolról az udvarban toroló 

temetők’ ezomorgó énekhangja.

J o d ó k a .  Á r p á d .  Má r t on .

Márton. Itt ástam a’ sírt jó uram’ fejének;
Siettem azt nyugalmba rejteni;
Fölötte kisded ormot is rakék 
Gyepből. Nyugodjék!

Jodóka. (a’ kereszthez térdeire) S zÍVZUZÓ ereklye! 
Nyugalmad’ itten ízlelended-e,
Virágaim közt ?

Árpád (Mártonhoz) Márton, elmehetsz. (Márton el.) 
Jodóka. A h , hogy te nem lehettél élve, szép — 

Egészen birtokom! Már rég enyémmé 
Jegyeztetél, ’e ah most, hogy bírni kezd-

telek
Ragadt el a’ sors tőlem.

Árpád (ünnepélyes bnsongásban állva) Bátya, még 
Tenéked élni hosszan kell valal 

Jodóka. Vedd, kis kereszt, jelűi a1 * * * gyászolótól 
Ezen virágot, ollyan hervatag ez ,
Mint hervatag volt, a’ kit itt jelelsz. (Virág- 

fiizért kerít a’ keresztre. Fel-áll) 
Miliy szörnyűén hányái el!, kedvesem. 
IIülo tagaidra könnyeim’ se’ sírtam; 
Borzasztva jött halálod; tört szemeidet 
Gyöngéd kezekkel bé se’ foghatám,

*) A’ szerkesztőség, melly valamint ezelőtt is , ’s mégin-
kább ezután mindig azon leend, hogy lapjait f ő l e g e 
sen e r e d e t i  el  me műv e k ’ orgánumává tegye, bogy 
igy lapjainak elválasztó sajátsága az eredetiség legyen,
örömmel közli e’ dicséretesen haladó ifiéi literatonmk
5 flvsos színművéből e’ mutatványt, midőn egyszcr’s- 
mind n e k i  szívből sok szerencsét kíván a’ terhes pá
lyához. A’ Szerk.

9

Árpád

Jodóka.

9

Árpád.

Jodóka.t r
Á r p á d .

Sőt arezodat sem bírtam megtekintnL —
Ah súlyoson nyom engem végzetem! 
Kedves Jodókám, halld szavát eszednek; 
Mit ér epedned múlton? Elsuhant az,
Es visszahínod , ámbár istened 
Lehelne szózatodra, nem lehet 
Ilalmágyi gyászos véget ért; tudom 
A’ rendkívüli bosszút, melly hevíté,
Ő annak áldozatja lett, hiszem.
De csöndesedjék értté könnyed, édes,
A’ veszteség jobban sújt engemet 
Te férjet! én barátot és atyát 
Veszték el. Ám sok hősek ’s kedvesek 
Hullának ott, de hounért, hon gyepén,
A’ hála őket halni nem hagyaudja.
Iliiben maradni díszes, hálaköuytől 
Födetni édes a' halott porának;
De jobb szemeinkkel látni a’ napot 
Mit éle még 5?“ —^

Úgy van, még jövőben 
ízelte volna tettinek jutalmát,
Es ím irigység vágta életét ki.
Vad gyilkos, érte hogy' vegyek boszút?! 
Jövel, Jodóka, hagyjuk itt e' helyt,
Sok indulatnak lángja dúlja itt 
Keblem’.

Magamra hagyj kissé maradnom. 
Maradj, de majd ne késsél itt sokáig, (el.)

második Jelenés.

J o d ó k a .  Ha l má g y L  (oldalt egy bokor mögött megjelen)

Jodóka. Nem gondolám, hogy képed, óh barátom, 
Olly mélyre vésse szívemben magát 
Hozzád szerelmem pusztán gépelyi 
Szokás’ szülötte volt, és miliy erős az; 
Mint tépi keblem’ téged elveszítuem! 

Halmágyi (rejtekében) Csupán szokásnak műve volt
szerelmed?

Hah asszony, asszony! — én csalatkozott! 
Jodóka. De szivkeservem nem dulonghat-e?

A’ sír’ urától küldi vissza gyűrűm’, (a’ gyű
rűt ujj áról levonva) 

Oh árva gyűrű , mert ragyogtatod 
Fejedben a’ rubininak szép tüzét? — 
Felhőtlen úton lenge fönt a’ hold,
Halkan zajolva habzék Bársonyos,
És néma szender ünnepelt az esten,
Midőn szerelmi kézen andalogva,
Egy égi kéjjel ringató időben,
A’ kertmagáuyhan váltottuk föl ezt.
„Bár e’ habokként — mondók — száll a1 bor; 
„De kebleink, mint e' rubint5 világa,
„Örök hűséggel kölcsön égjenek!“
És égtek.
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Habnáffyi Óh te múltam’ tünde kepe,
Mi édes ízed!

Jodóka. íme nálam újra
A’ hű szerelmi jegy, ’s bus elhagyottan 
Kesergenem kell puszta sorsomat 

Habnáffyi Te tiszta lélek!...tigris én, tovább
Maradni nem bírok. Mért kinzom igy?
O tiszta, hadd karoljam, (kész rejtélyből eló- 

jőnr, de a’ közelítő Ogtirtit meglátja) 
Hah mi az ?

Ogurti testben, avagy* árnyoka? 

Harmadik Jelenés«
Jodóka . O g u rti. H a lm ág y i. (rejtekében feszülten 

hallgatózik.)

Offitrli (kötött balkarral és homlokkal jő.)
Bocsánat, édes hölgy, hogy bánatodban 
Merengtedet zavarni eljövök.

Jodóka. Jöttöd merengtem' nem zavarja meg.
Offuríi Haliám lezúzó veszteségedet,

’S bús helyzeted' halltára nem hagyott 
Nyugonnora e’ szív, hozzád kisztetett, 
Megosztatandó könyüd ’s bánatod!

Jodóka. Óh fejdelem, lehetne tenned azt?
Érdekli szíved veszteségi búm?

Offurti Ha egy erőben büszke, messzevágó
Kinézetekkel ékes férfiú 
Hanyatlik el fényes jövőt ígérő 
Utárul, azt nem szánni nem lehet 
A’ század érzi abban veszteségét. —
És könnyeid, Jodóka? — ah azok 
Olvadt ezüstkint égnek keblemen — 

Jd&óka. Részvétedet hálával érezem.
De ágyad' e’ megroskadott tagokkal 
Elhagyni rósz volt; árthat e' hideg lég. 

Ogurti Jodóka, tagjaim már nem roskadottak,
Ifjú erőben állnak újra; mert nincs 
A’ télcsigázta fűre olly hatalma 
Az égi napnak, mint szemeidnek én rám. 

Jodóka. De, fejdelem, csak még is olly sebekkel, 
’S lankadt erővel álom’ karjain 
Jobb volna enyhülnöd.

Ogurti Repül szememtől
Az álom, a' vagy mindig alszom én,
ZMióta itten élek; üdv’ varázsa 
Altatgat engem. — E’ sebek pedig 
Nem ritkaság, nem újság testemen. 
Hadzápor, annak vésze és csapások 
Ápoltak engem, illyenek nememnek 
I?ajkáji.

Jodóka. Jő j, jő j, árt ez esti szellő.
Karoljon édes álom hűs lakodban,
Oh pornyadásnak induló tetem! (el mind a’

ketten.)

Negyedik Jelenés*
H a 1 m á g y i. (egyedül.)

Hdlmúgyi. Minő vegyíték tölti el szivét
E' nőnek! — Átkos hitlenségi bűnt 
’S hozzám szerelmet mint tud rejteni! 
Hozzám szerelmet tán nem? nem, bizony

nem; —
Lélektelen szokásból kedvel engem. —
’S nem volna rajtam, és nem volna bennem, 
Xem semmi, melly szerelmet érdemelne? 
Mi szörnyűén megcsaltam enmagam' 1 
Mi szörnyűén meggyőztem enmagam’! —

_ Es milly kimélőn, miilyen nyájason
Bánt a’ tatárral!------ És Ogurti él?
Xem lett az ütközetnek martaléka? 
Véletlen ez; — vagy fölkel ellenem 
Még a’ pokolnak éjjeléből is,
Hogy rontsa, tépje, dúlja nyugtomat?
Hah , ember , ez nem folyhat így ! — 

Utánok,
Halott híremre , lássuk, mint kaczagnak.

(el-)

i á  l i  ozás .

Ötödik Jelenés*
Szoba a’ kastélyban.

J o d ó k a .  — O g u r t i .

Jodóka. Barátom, én sokat, mindent veszíték. 
Ogurti Mit, drága hölgy, mit? nem voluék-e képes 

rótolni, ’s ah, ha károd' megszerezném! 
Jodóka. Xe számoltasd, — óh a' kegyetlen ütközet! 
Ogurti Az ütközet’ zavargó szélvészében,

Hol éles érez a’ bíró; zúg a' bárd,
Xyilak sivítnak, ’s kit szerencse véd 
Boldog; kit elhagy*, áldozat leszen.
Xincs harcz’ dühének adva gyönge szem, 
Hogy lásson ifjúsági bájt, nemes szüt, 
Vagy kai-' hatalmát, ’s szánó könnyet ejtsen 
És hülni hagyja megzúzó haragját! 
Vaktában öl ’s terít a’ harcz gyepére.
De áldozatját sokszor szép dicsőség 
Sugározza környül. Xincs a' harcz fiának. 
Szebb álma, mint ha ellen-testhalomból 
Rakott halotti ágyra fekhetik.

Jodóka. Óh szörnyű alvás!
Ogurti. Haithágy sírban alszik,

Árnyéka tolunk végye szívadóját;
De, gyönge rózsa, oldd fel szívedet:

’ A’ sir’ fiától, légy az életé.
Jodóka. Csak a' halotté vágyok lenni én;

Feledni nincs hatalmam. Ah hiszen 
na élve és őrömnek tengerébe
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Merűlten hagyta volna el szerelmem’, 
Keservem’ eltemetve, megnyugonuám; 
Mert bárha én elvesztem, honná bírja,
’S a’ honni üdvnek enged a’ leánykéj.
De halni; — és az őrködő hűséget 
Nem látni a’ lehunyni kész szemekkel, 
Keserves!

Ogurtu Úgy van, ám gondold meg, édes,
Korábbf lánczaidtól mentve vagy.

• Keblemben értted irthatatlauúl — —

H a to d ik  J e l e n é s .

Jo d ó k a . O g arti. C su rg a .

Csurga. (sebesen jőve be) Fejedelem I
Ogurtu Mi ármány hoz épen most?
Csurga. Bocsáss meg, mám; — Borka és e’ nemes 

hölgy rám parancsoltak, hogy egy ideig, 
a’ mennyire lehet, titkolva legyen itt létünk 
— most......

Ogurtu Ne habozz, rab! Zavart arezod véletlen 
baj’ zászlaja. Mi hir’ kuvikja vagy ? mondd 
elő hirtelen.

Csurga. (aggodalommal tekingetve bátra) Árpád Úr jő; 
a’ mint látszik, ide. (el)

Jodóka. Az istenért, vonulj félre. Hol jő, ember?
messze van-e még? Kérlek, szeretett ven
dég , ne adj alkalmat Árpádnak heves ifjú
sága’ gondolatlanságára. O még nem ta
núit önmagának parancsolni. Lelke kiron
tó szélvész. Menj félre. Kérlek, menj e’ 
szobába.

Ogurtu (nyugottan) Jodóka, az éj’ ólálkodó rablója 
vagyok-e én, hogy rettegjem a’ világot? 
Vagy lángokádó sárkány-e ő, ’s én pusz
tai íű’ könnyű bóbitája, hogy fussam lehe
letét? Nem, édes hölgy, én férfi vagyok, 
nincs pehelylábam.

Jodóka. Ah már késő! — Ah istenem 1 —

Melled', hitetlen, gyilkos nemzedék, 
Vasam kioltja most nadályi vágyad’.

(kardot rántva megrohanni akarja, de Jodóka karjába esik.) 
Ogurti. (székhez kapva) Fegyvertelenre , bőszült

gondolatlan? —
Jodóka. Árpád, az égre, milly indulat ez?

Hová tünék szüléid’ emleke? —
Így vágysz-e lenni keblük’ sarjadéka ? — 
Hah, szégyen! — Ez, nézd, vértelen beteg, 
’S vendége hajiokodnak. Jöjj magadhoz. 
Tenéked épség lakja karjaid’.
Lohadj le , és kebled’ nemesb felének 
Hagyj szót emelni.

Árpád. Hah, mért állasz útba,
Holott az ég akarta tettemet,
Midőn honom’ ’s barátom' gyilkosát 
Véletlenül boszúmnak általadta.

Jodóka. Az ég? — ah ifjú, nemtelent mivelned
Serkent az ég?

Árpád. A’ förgeteg leült már, —
Maradjon; — ám hogy főd’ megrázza, kun, 
Érdemlenéd. De én bolond valék,
Bolond és gondolatiam (kardját bezörrenti 

Ogmtihoz szelíden.)
Ogurtu Kún! bocsánat

Tűzlelkü ifjú, hidd, nem ellened,
Barátod e’ szív, — íme vedd jobom’.

Árpád. Ne légy, Ogurti, ah ne légy barátom,
Az nem lehetsz. — Bocsánat, ősim’ áruyi. 
Hogy tiszta nagyságtoknak lakhelyét 
A’ vak hevesség tette majd gyalázzá.

Jodóka. Testvérem, így; ez vagy te, tenmagad’ 
Kivetkezéd imént tenuenmagadból.

Ogurtu Ha hirtelen kizúdúl harsogó
Hulláma a’ feláradt indulatnak,
’S gátját kitörve ront az értelemre,
Ki látja akkor a’ nehéz nemest?

Árpád. Ne ments. Le indulatzaj. Szégyen ég
Lelkemnek arczán; el kell futnom innen.

(el.)

H e t e d i k  J e le n é s « N y o lc z a d ik  J e l e n é s .

J o d ó k a .  Ogur t i .  Árpád. J odóka .  Ogur t i .

Árpád. Testvérem, emberink.. .(Ogurtit megismerve] 
Pokol, mi szörnyű játékod velem;
Vagy ördög űl agyamnak ablakában? — 
Ez átkozottúl látó szemgolyókban?
Vagy rendes a’ mit látnom kelletik ? —
Ez az, Jodóka, ez, ki döghalálos 
Szárnyon süvölte által édenünkön;
Ez az, ki vércseszomjjal dolgozott,
Hogy lássa végét férjed’ életének.
De lakja bár poklok’ rémezrede

Jodóka. Bocsásd meg a’ láng ifjú’ téteményét*
Oh bajnok, ő gondatlan gázolá a’ 
Vendégi jog' szentségét; illyen ő.

Ogurti. Az ifjú’ keblét illy láng díszesíti;
Viharnak és villámnak harcza légyen 
Lelkében. A’ temetkező napok 
Meghűtik azt koronkint ’s csöndre birják. 
Bocsánatomra szükség nincs; szerelmet 
Táplálok én iránta, mert erében 
Ereidnek rózsahabja csörgedez.
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Jodóka. Köszönöm bocsánatod’, (indái.)
Ogurii. Ne hagyj el engem,

Ne még, oh drága hölgy; űzd szép sze
meidről

Egy perczig a' közelgő édes álmot.
Olly szent magányu most az éj; bizalmas 
Nyílásra bírja terhes keblemet,
’S ömölni vágyna duzzadó dagálya. 

Jodóka. (remegő habozással) Bocsáss meg, ifjú, nem
maradhatok.

El kell sietnem.
Offurti. Oh te gyöngy, te hajnal,

Mért lenne szükség innen elsietned? 
Jodóka. Elcsendesült a’ nappalnak zaja;

Csönd ’s éjhomály teritnek szárnyakat. 
Elringatandók a’ széles világot.
Nyugvó szobámba int ez engem is.

Offurti Ne fuss el. Ollyan zord az éj ha mégysz;
De szép’ szemed mosolygóbb — ’s kedve

sebbé
Deríti azt a’ tiszta ég’ ezernyi 
Világinál és holda’ fényinél.
Ne hunyd el azt.

Jodóka. Az idő lehúnynom int.
Ogurti. Nem rég borúit nyugonni a’ nap, annak 

Visszfénye még bíborral szegdesi 
A’ mennynek itt-ott úszó föllegit. —
Oh boldog, oh mi sokkal boldogabb vagy 
A ’ rengeteg’ szabad madárinál, 
Fel-felkiáltnak ők még lombjaikról;
Te elsietsz az álom’ bájölébe.
Az én szemeim hiába várakoznak 
A’ szeuderűlet titkos jöttire;
Altalvirasztják ők az ólom éjt,
Fölötte hánykodó bugondjaimuak :
Mint őrtorony’ lámpája a’ setéten 
Hullámozó tengernek háborúik 

Jodóka. Kietlen éjidet, kérdezzem-e,
AD szüli?

Ogurti Ah, hát kell-e kérdened?
Nem súgja lelked, hogy fogoly szivem’
A’ bájaid’ csudáié gond kínozza?
Éretted ég az kínos gerjelemmel. (kezét

forrón csókolja.)

Röppenj fel, arezod’ föllegekbe rejtve, 
Szelíd galamb vagy, gyöngéd kebleddel. 
Gyöngéd kebelre rendelt istened.

Jodóka. Hah, ész ne halld a' pártos szív’ sugalmát.
Ogurli. Oh hagyd az ész’ fagylepte útait,

Haild szívedet, melly tiszta érzelemből, 
Őszinteségből ’s rényből van teremtve, 
Halld őt ’s kövesd sugalmit. Érzi az,
Hogy nincs kiért hevűle, ’s isszonyú 
Egyedülségbe számkivettetett.
Hideg porágyon hamvad az , kivel 
Csak egy rövid nap tarta összekötve,
Nem érzi és nem tudja lángodat;
Megállt szivét mozgásba nem hozod,
Bár keljen országos folyam szemedből. — 
Jodóka, halld meg szívesen beszédem’: 
Testvérszerelmet hűt idők’ folyása , 
Testvéri keblek egy napnak sugári, 
Löveluek ők, löveluek távolabb 
Egy pontbul és egymástól távozókban,
Míg hézagaikban több világ forog.
De vonzalomból, kölcsön tisztelésból 
Fogant barátság összeomladó 
Két nagy folyam, melly oszthatatlanúl 
Vegyülve hempelyg messzi tengerekbe. 
Nyisd kebledet meg, drága hölgy, nekem, 
Fogadj föl engem űrült rejtekébe,
’S hadd légvek el nem hülhető barátod.

Jodóka. Üresnek azt, Ogurti, nem lehet 
Neveznem ; ünnepélyes emlek űl 
Nem könnyen irtható gyökérrel abban.

Ogurti. Én tisztelem szivednek emlékét
’S nem dúlom azt ; de engemet valót 
Fogadj az árnyék mellé. Csak reményi, 
Csak egy sugárát kérem a’ reménynek,
Oh adsz-e hölgy, szólj, adsz-e?

Jodóka. (Némán oda nyujtja kezét, mellyre Ogurti c»ó- 
közönt áraszt.)

Ogurti. Égi kéjl

f i i l e n c z e d ik  J e le n á s «  

Ogurt i .  Jodóka .  Halmágyi .
Jodóka. (méltósággal) Mi indulat’ csatája dúl agyad

ban
Oh fejdelem? Ne illess csókjaiddal,
A’ szívig égetőkkel. Mért űzöd 
Agyambul égnek kedves gondjaim’?
Mért láuczolod le lelkem ’s rángatod le 
Olly tiszta és olly könnyű röptiből?
Távozz , vagy engedd futnom lángszemeid’

Offurti. Ne, óh ne olly fönséggel, völgyi rózsa, 
Nem vagy te sas, hogy légözönt hasítva

Halmágyi. (fekete palástba burkoltan berohan az ajtón ’■ 
kísérteti ünnepélyességei szól, mellyre az előb
biek rémülve szöknek el egymástól.)
Sötét az éjjel, rémes árnyokában 
Pokolnyitó bűn sarjad kebletekben I 
Jaj érte rátok! >

Offurti. Jodóka. (egyszerre) Huh, mi tünet ez 1

A" kárp it legördül.

9
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SIR - 'S DIVATLAP.

PESTI IHR.
M á j u s ’ e l s ő  n a p j á t  Pestbuda’ szép világa rendszerint 

meg1 szokta innepelni, azzal, hogy a’ kellemes vidékn Buda 
„városmajorjába“ (egyike a’ nyári mulató helyeknek, mint 
tudva van) gyülekszik össze, ott a’ fakadó tavasznak első kel- 
lemeit l á t n i ,  ’s a’ mi talán még főbb dolog, magát l á t 
t á i n  i. Tudva van, hogy a’ nagyvárosi szépvilág rendsze
rint kiváncsi szokott lenni, phantasiája élcnkebb, érzékei in- 
gerlettebbek ’s igy a’ szabad természet’ bájai iránt is fogé
konyabb ; de ő még egy lépéssel tovább megy ’s szereti a’ 
szabad természet’ bájai közé m a g á t  is Számítani, szereti 
elhitetni magával, hogy a’ legszebb virág benne, csakugyan 
ő ’s ez alkalmasint igaz.

Kiki tudhatja, hogy május’ elsejére kiváltképen illy késő 
érijén, minő az idei volt, még nem igen lehetnek virágzásban 
a’ rét’ virágai, már pedig a’ tavasz virág nélkül ollyan mint 
a’ leány szerelem nélkül; illő vala tehát, hogy szép lánykáink 
virágot és szerelmet hozának a’ fakadó természetbe , virágot 
nyájas arczaikon, szerelmet sziveikben; ’s igy a’ ,városmajor
jában* a’ tavasz első virágai korán sem az ibolyák, hanem 
csupa ,égőszerelem* (Brennende Liebe) ’s ,ne nyuljhozzám* (mi
mosa pudica) voltak. Láttunk ugyan néhány — de csak né
hány — élettelen festvényt is a’ festetlen élet közé vegyülve, 
de ollyak valának azok, mint a’ csináltvirág a’ természet’ 
rózsái között, ’s az a’ pajkos pillangó, mellyet férfinak ne
veznek, szintolly finomul tapintó csápokkal (Fühlhorn) bír 
mint a’ valódi pillangó; azonnal észreveszi mellyik a’ csinált
virág ; ’s valódi léleköröm vala látni, mint kerülé ezeket, inig 
amazokban kéjelmerülre gyönyörködök.

Már korán reggel takarodék ki számos városi, minden rend
ből és nembűi, a’ beállott tavasz’ idvezletére ’s a’ tavasz őket 
viszont megidvezlé, mert olly nyájas-édes arczczal mosolyga- 
le a’ derült égről ’s a’ vidám, zöld fák közűi, mint egy bá
jos menyasszony, midőn kedvese’ ölelésére tárja karjait, ’e 
valóban egy négy hónapi tél és zivataros április után, a’ vá
ros’ és szoba’ falai közűi egyszerre, künn, a’ szabad ég a- 
latt, a’ vidám zöldben dagadó kebellel állhatni, nem hétköz
napi érzés még illy egy nem-vasárnapon is, minő a’ mai hét
fő volt, ’s a’ czukortalan tejszín, a’ szabadban zöldfák alatt 
szörbölve tízszer édesebben ízlett mindenkinek a’ czukros ká
vénál, vagy theá-nál, mellyet eddig szobájában ivott fűtött 
kályhánál.

A’ délután — ezen stereotyp-recreatio a’ napi életben Pesten 
— áj gyönyört és éldeletet hozott. Tavaszsugár leánykák, vi
ruló hölgyek, ékes uracsok, csinos férfiak és asszonyok gyü-

löngtek egymásután kocsin és gyalog a’ fakadó fasorok köze, 
ömlöttek össze tarka szép vegyületben, találkoztak egymással 
az egymást keresztülvágó sétaösvényeken. Olly engedékeny ’s 
udvari pedig e’ budapesti szép világ, hogy miután a’ sétaösvé
nyeken egypárszor végig haladt, ’s magát megnézeté, azonnal 
letelepedők a’ csemege-tár, vendéglő ’s hangászkar közéleté
ben— a’ főösvényen— ’s most nézővé lön, ’s az njjabban 
érkezetteket hagyá egypárszor végig haladni ’s magokat meg
nézetni , kik utóbb szinte nézőkké lettek, ’s most meg’ amazok 
nézet tekké.

Így kölcsönösen ’s egyenkint láthatá egymást a’ látni akaró, 
beszélhetett egymással a’ beszélni akaró, ’s ehetett, illatot* •— az 
enni és inni jött. És a’ férfiak piczi lábkákat, junoní termeteket, 
ékes hajfürtöket, gyönyörű arczokat ’s viilogó-epedó szeme
ket látának *, és a’ hölgyek deli ifjakat ’s derék ifjakat, ’» csi
nos ifjakat, és mmd csak ifjakat, ’s feledék, hogy zöldfa, il
latos szép mező, és derült nyájas szabadég mosolyg körülöt
tük és felettük. A’ kedves nap, egyszer’smind a’ görögök’ hus- 
vétmásnapja is lévén, számosabban láttuk — a’ különben zárt- 
tabb életre szorított — görög szépeket is, sajátságos, szabályi» 
vonásaikat, hollófürteiket, ragyogó szemeiket ’s a’ rendsav 
rint igen piczi lábnak kévéssé — kaczér szökdelését Szembe
tűnőbb öltözet kevés vala, mind a’ kedves egyszerűség5 typrv 
sát horda magán: de láttunk pár csinos topányt zöld selyem
ből , a’ mi bizonynyal ritkaságok közé tartozik; a’ kalapok fő- 
színe r ózsa  volt Több ruhát láttunk Rajzolataink’ divatké
pei után idomítva, mellyeknek, persze, az élet, a’ szép tu
lajdonosúé tizszernyi bájt kölcsönzött

O szép a’ szent természet, a’ szabad,
A’ létre serkent iüú tavaszban,
Körülmosolygva mindenütt a’ tiszta 
Égnek deriifényétől, midőn, mikint 
Egy csókra felcsattannak bimbai,
’S e g y szép mosolylyá lesznek mindegyt!» y 
A’ lenge szellő zöldágak között 
Szerelmi suttogássá válik, a’ rét5 
Remény-szin bársonyáról illat-ár 
Emelkedik ’s a’ zeuge csattogány*
Varázsdalával elvegyülve hála- 
Hymnus gyanánt szállong az ég felé:
De mennyivel szebb, mennyivel dicsőbb,
Ha benne életvidám emberek 
Örühiek a’ létnek, ’s nekik viszont 
Örül a’ lét, az olly rövid, de olly 
És annyi bájjal 5s üdvökkel mosolygó.

G*iur
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H a r m a d i k  é v 9 A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a’ Magyarhazára E l s ő  f e l e

A’ H O N T A L A N  L E Á N Y .
IGAZ KÖLTEMÉNY.

T E S Z É R 1 - T Ó L .

A’ középkapúu hajtatott be Gyéresy Kolozsvárra, ’s 
ezen nevű utczán végig-, a’ piaczon megfordulván, a’ 
tordai utczán ’s kapun ki a’ váróstul, a’ szacsvai foga
dóba. —

Midőn a’ piaczról a’ tordai szögleten sebesen befor
dultak , egy szegény öreg embert gázoltak le. A’ sze
génynek azonban semmi baja sem lett, csak lábát törte 
e l, ’s karját sértette meg.

„Semmirevaló, nem tudsz vigyázni“ — így dorgálta 
meg a’ derék emberszerető ur kocsisát. Ezt megbocsát
hatni Gyéresynek. Ő ritkán sértette meg cselédét, de 
most Úgy hiszem megérdemelte.

„Adassatok magatoknak mit szemetek ’s szájatok kí
ván — mond az urfi kocsisán .elkövetett embertelensé
gét némüleg helyrehozni akarván — én nem leszek itt 
ebéden.“

Ezzel odahagyá a’ fogadót, ’s barátját látogatá meg.
„Hozott isten kedves Károlyom; — e’ szavakkal fo- 

gadá öt barátja, Vámosi— beh jó vagy te édes, hogy 
illy reménytelen látogatásoddal derítesz éppen komoly 
óráimban.“

Viszonyos csókolódzások történnek.
„Gyanítottam, hogy nem vagy még a’ világgal kibé

külve — szól a’ vendég — tehát békéltetődül jövök.“
„Szép, te mindenütt csak jót akarsz eszközölni; ez 

tulajdona a' nemes lelküeknek“ — felel Vámosi.
Elmúlt már egy óra, következőleg a’ négy órakor 

ebédelni szokott szép ízlésű angolos Gyéresyre nézve 
legalkalmatlanabb idő, mert a' nála divatozó gabelfriis- 
t'ukre késő; ebédre pedig kora vala. De alkalmatlan 
volt Vámosira nézve is, ki körülbelül ez idötájban szo
kott ebédelni. Sokszor marasztotta ez amazt ebédre, de

1837.

annak előre haladt miveltsége, finom izlete, a’ felsőbb 
körű tónus ’s a’ t. nem engedék magáról annyira elfe
ledkezni, hogy egy órakor ebédeljen: úgy marasztal
ta őt Vámosi most is ebédre, de nem maradt; vagy in
kább maradt, de nem ebédelt vele, hanem helyet fog
lalt, ’s bizonyos nemesbüszke önmegelégedéssel és saj- 
nálkodó mimmel szemlélte a’ hozzá föl nem emelkedett 
’s a’ miveltségben sokkal maga után hagyott barátot 
illy mindennapilag ebédelni.

Mig Vámosi ebédel ’s a’ másik pedig nézi, nem le
szen helyén kívül ennek rövid életrajzát közölni, ha 
hogy az olvasók nem méltoztatnák ellenezni.

A’ szomszéd Oláhországból jött be Vámosi, oda pe
dig Görögországból költözködött által; de ő azért nem 
görög, hanem lengyel vala; mivel Lengyelországból 
szakadt a’ görög földre. Akkor hagyá ő el Lengyel- 
hont , midőn annak földe Koszciuszko’ idejében az ez- 
renkiut elhullott polgárok’ és honfiak’ vérétül gőzölt; mi
dőn a’pusztító háború alkalmával vagy inkább végeztével 
oily sok ezeren valának kénytelenek az imádott hazát 
örökre elhagyni! — Itt majd egy kis értetlenség és za
var csúszott költeményünkbe, de mindjárt elejét vesz- 
szük 's elhárítjuk. Nem ezen ifjú Vámosi, kiről itt szó 
van ’s Gyéresynek barátja, származott Lengyelország
ból, ő azon édes hont sohasem látta, hanem atyja, ki 
miután honát fiatal nőjével, kit csak kevéssel kiköltö
zése előtt vett hitvesül, elhagyó, Görögországban ké
résé védhelyet, hol fia született. De nem soká mara- 
da ott, mert némelly jelenetek nem kedvesen emlékez
tetők bonára viszsza; tehát öláhországba jőve, hol nem 
remélvén nyugalmat kevés ideigi tartózkodása után Er
délybe vezérlé csillaga. A’ határszéli harminczadók- 
nál és vámoknál szolgálván egy ideig, nevezetesen a' 
székely határokon, hol megtanult magyarul, ’s lengyel
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nevét (Mostiuszky) magyarral cserélte föl és hivatala 
ntán nevezte el magát. Ezen ifjú Vámosi tehát részint 
lengyel, részint görög, mivel görög honban született, 
részint magyar, mivel itt nevelkedett föl, azaz három 
legszerencsésebb vegyület.

Ámbár tulajdonuk és jószáguk Lengyelországban 
elkoboztaték: mégis szép vagyonnal bírtak Erdélyben* 
mivel egy elismert lengyel, ki Mostiuszky’ jószágai
val a’ császártól hivségeért megjutalmaztaték, annak 
egész árát emberszeretetből titkon a’ kiköltözött ’s Er
délyben megtelepedett Mostiuszky - Vámosinak né
hány évvel későbben kezéhöz szolgáltatta, mellyen itt 
jószágot vett vala.

Gyermekéveit az atyai háznál falun tölté Vámosi, egy 
szerencsétlen ’s száműzött lengyel’ felügyelése alatt, 
ki mindenétől megfosztatva hagyta el a’ hont Vámosiék- 
nál menedéket és szives barátságot lelvén.Vámosi Zsi
gának mint egy nevelője lön, de csak falun, mert vá
rosba semmi alku alatt nem ment be vele, minek okát 
nem tudathatom az olvasókkal.

Zsiga fölserdülvén a’ hazáját el nem feledő és sor
sát szüntelenül sirató nevelője nélkül ment városba a’ 
felsőbb iskolákra. Itt esmérkedett meg Gyéresyvel, ki 
ez idő óta barátja marada.

Nem vélem nagyon tanuságosnak vagy mulatságos
nak sem érdekesnek azt elbeszélni, mint kezdé, folytatá 
és végzé Vámosi Zsiga iskoláit, átsikamlom tehát azon, 
hanem csak azt említem meg, hogy egyszer a’ többek 
közt tanítójától: jöttmentnek, sohonnainak, kiűzött hit- 

v ány szemet ivadéknak káromoltaték. Ez a’fiúnak egész 
életére nagy befolyással lön. Mivel érdemelte Vámosi 
e’ fölebbi czimeket, vagy megérdemelte e , nem tudom, 
nem is akarom kutatni; de talán meg nem érdemelve 
volt az ifjúra ruházva, mert olly rettenetes érzelmek 
közt ment a’leczkéről haza, miilyenek közt atyja az el
rombolt hazát elhagyá.

Csak ennyit véltem szükségesnek megemliteni; 
egy ébiránt mind nevelője , mind pedig szülői most
már elhaltanak. —

„Nincs eszed barátom ,“ ha illy kedvező körülmé
nyek közt határozni késkedel — mond Gyéresy az ebéd 
végeztével barátjának miután már az inas is ebédhöz 
üle ’s nem kelle attól tartania, hogy valaki’ közbejö

vetele által beszéde félbeszakadand, ’s hogy a’számo
lása’ szerint minden esetre sükerülendő terv’kivitelében 
akadályoztatik. — Én igazán szólva csupán azért jöt
tem ma be a’ városba, nevezetesen hozzád, hogy vala- 
meílyik ajánlatomat veled elfogadtassam, hogy eltöké- 
letre bírjalak. Nem távozom tőled addig, mig a’ szinte 
markodban levő szerencsét készakarva el nem bocsá
tani megnem ígéred. Te nem vagy még egészen ho
nunkhoz ’s nemzetünkhez csatolva, a’ kapocs egy no 
leend, még pedig erős és elszakadhatlan kapocs leeud. 
— Minthogy te magányosan állasz itt rokonok és nem
zetség nélkül, viszonyok által itthonivá kell magad ten
ned; nősödés által nemzetemmel öszsze kell olvadnod; 
mert igy sem magadnak sem embertársaidnak nem élsz, 
nem használsz. — Tudod-e bajtárs, mikegy ifjúra néz
ve a’ gazdag rokonsági viszonyok? Gondold meg ezt 
kérlek. Valóban nem tudnám elgondolni, mi alapos el
lenvetéseid volnának. A' nexus, azaz viszonyok teszik 
az embert; azok nélkül semmi, vagy nem sokkal több. 
Ezek emelnek méltóságokra, ezek szerzik meg a' ran
got, szóval, ezek tesznek boldoggá. Szép jószágod van, 
igaz, de mit érsz vele ? egyedül állasz itt a’ város* kö
zepén, miutha valamelly puszta szigeten laknál. El
vonulsz , és szinte kerülöd az emberek’ társaságát, pe
dig csak társaságban érezzük ’s érezhetjük az élet’ 
édességeit. Itt rokonaid nincsenek, hazádba viszsza 
nem mehetsz, tehát viszonyokba kell jőned, mert igy 
élni nem is teszen élni. ügy hiszem, sőt meg vagyok 
arról győződve, van annyi fölvilágosodottságod, hogy a’ 
nősödéstől néhány szerencsétlen házosság miatt nem 
szükséges már ma viszszaborzadnod. Ha megnősödve 
néhány hónapig, sőt egész esztendeig, vagy még többig 
nőddel boldogul élnél, ’s aztán netalán egykedvű len
nél iránta, sőt végkép megszűnnél őt szeretni, ez nem 
elég ok a’ házasságtól viszszatartoztatni, mert könnyen 
elválhatnál tőle. Csakugyan nem határoztál még ?“

„Nem“ — felel Vámosi.
„Vágynak emberek, sőt nagyobb részint ollyanok — 

folytatja Gyéresy — kik másoknak legjobb tanácsokat 
osztogatnak, midőn magoknak nem tudnak tanácsolni; 
ezek közül látszol te is lenni, talán én is. Te nekem 
sok szépet, jót és hasznost tanácsoltál, mellyek közül 
némellyeket követtem is, és mondhatom neked, nem bán
tam meg: kövesd te is legalább ez egy esetben tanácso
mat , remélem, sőt bizonyossá teszlek, nem fogod meg
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bánni. Igaz hogy a’köznépnél a’házzosság valami fon
tos és nagy dolog, ’s iájok nézve a’ tanács illyen eset
ben ritkán fogadható el és többnyire veszedelmes követ- 
kczetü szokott lenni; részint mivel az együgyüek nem 
tudnak okosan tanácsolni; részint mivel sokkal inkább 
ragaszkodnak bizonyos szertartásokhoz; ’s készebbek 
a’ nyomorultak egész életekben boldogtalanul élni, mint 
a’ kötött szövetséget felbontani; illyeneknek tehát leg
jobb nem tanácsolni, de már mi miveitek és csinosultak 
ebben egészen máskép gondolkodunk. — Fölteszem 
hogy te M* Luizával házosságra lépsz. Neked van 
évenkint húszezered, Luizának negyven czere, ’s ha 
bátyja Szebenben, nagyapja Budapesten meghal, leg
alább is még egyszer annyi jövedelme leend; ’s igy 
évenkint százezer forinttal rendelkezhetni, barátom,nem 
kis boldogság. Már most akármi élet vagy pénz költői 
nemet választanál, heh könnyen beszélhetnél a’ világ
gal, ha feleségedet legforróbban nem szeretnéd is! — 
P. o. egyet említek; kinek csak kevés ízlése van is, az 
utazást, főkép külföldi szép vidékeken, kell szeretnie, 
abbban nem lehetnem gyönyörködnie; pedig milly sok 
gyönyörű tájat beutazhat az, kinek évenkint százezer 
forint jövedelme van! — En azt tartom barátom, 
hogy a’ legédesebb gyönyöröket csak illy utazá
sokban éldelhetni. Megengedem én azt is, hogy azon 
gyönyör ' s  boldogság, mellyet a' s z í v ’ sugalma szerint 
történt házosság első heteiben sőt hónapjaiban a’ viszo
nyos rokonra talált lelkek éreznek, fölér a’ nagy va
gyon és gazdagságból származható gyönyörrel ’s bol- 
boldogsággal, de meddig tart az illy öröm ’s boldog
ság? A’ pillautatnyi, vagy órányi, sőt hónapnyi és év
nyi gyönyört az okos ember föláldozza e holtig tartó
ért. ’S ugyan kérlek mi kifogásod is lehetne M^ Luiza 
ellen? nem otly szép e ő mint egy angyal? azon kívül 
a’ nem közönséges vagyon! Bizony könyen megszám
lálhatni hány lánynak jut egész Erdélyben évenkint 
nyolezvan ezerrel kamatozó vagyon, talán egynek sem 
ezen kívül. Légy őszinte , édes Zsigám, barátod iránt? 
valid meg mi sziveden fekszik, mi különös eset ide
genbe el a’ háztol? én is jól ismerem a’ családi körül
ményeket némelly tekintetben talán jobban mint te; — 
nyilatkozzál: Lehetséges volna e tőled azon feleletet 
hallanom, hogy a’ lányt nem szeretheted?“

„Lehetséges“ — felel Vámosi, egykedvüleg végig 
hallgatván a’ haszontalan beszédet.

„No ha ezt keli hallanom, úgy hiában vesztegetnék 
el csak egy szót is — mond Gyéresy — ; de miért nem 
mondád ezt már előbb? a’ lány téged vég nélkül sze
ret, mit te jól tudsz, miért nem értesíted, hogy hiú re
ményekkel ne ámítná magát, mellyek sohasem való
sulnak ?“

„Barátom, te sohasem kérdezéd ezt tőlem, tehát nem 
mondhatám. Luizának szép reményeit ’s álmait pedig 
miért rontanám le ? hadd tartsanak azok minél tovább 
— mond Zsiga — talán édesebbek mig csak remények. 
Szépek azok az ábrándozásalkotta bájvilágok , miért 
dúlnám fel azokat idő előtt ?“

„Tehát ebből nem lesz semmi?“ — kérdi Gyéresy 
még egyszer.

„Nem.“
A’ két ifjú egyideig elhallgatott, azaz Gyéresy hall

gatott e l, mert ő beszélt csak.
Fölkeltek az asztaltól ’s nagyokat lépve jártak fö- 

lebb alább a’ szobában.
„En azt hittem, barátom — igy szólalt meg végre 

ismét Gyéresy — hogy több világismérettel és politi
kával bírsz; bocsásd meg tettetlenségemet. Ritkán kí
nálkozik a’ szerencse ifjúnak úgy, mint neked most. — 
Egy lányt, egy ollyan lányt, mint itt Luiza, ki csupán 
szépségével , ha más igen fontos nyomatékai nem 
volnának is, sok derék ifjút hódíthat meg, csak olly 
könnyen megvetni, szinte esztelenség. De azt hiszem 
te tréfálsz; felelj igazán , még egyszer kérdelek: va
lóban nem szereted őt ?“

„Nem.“
Ismét szótalanul sétálták néhányszor végig a'szobát.
„Igaz, hogy J . . .y Jeannette-el nem örökülsz nyolez

van ezer forintnyi kamatú tökét — igy szakasztá félbe 
Gyéresy a’ hoszszan tartott hallgatást— de annál ked
vezőbbek a’ viszonyok, mellyekbe általa jöhetsz. — 
Atyja’ testvére főispán X. megyében, anyjáé egyik sep- 
temvir, másik helytartói tanácsnok, Jeannette testvére 
pedig, Guszti, mint úgy is jól tudod, olly fiatal létére 
már itt a’ guberniunmál tanácsnok. — O nem üres fő 
ugyan, de mégis a’ nexusnak, a’ viszonyoknak köszön
heti helyezetét ’s polezát, nem pedig tulajdon eszének 
vagy érdemeinek. Ezeket jól meg, gondolva dicsérem 
eszedet, ’s válosztásodat; hanem a’ két lány hogyan 
egyez majd meg feletted, talán párviadalra kclluck 
végetted, mert Luiza, nem fog téged ennek eugedui
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akarni. Tadja azt már szegény Loiza, hogy nem őt, 
hanem Jeanuette-et szereted ’s választód ? szegény jó 
teremtményt beh sajnálom. Mikorra határzád öszsze
kelésteket?“*

„Sokára.“
„Lehetséges e !“ — kérdé Gyerésy csodálkozva — 

„tehát ezt sem választád, ezt sem szereted?“
„Nem.“
Mind ketten elhallgattak, hoszu szünet, sétálás.
„Nem kedves és szép teremtmény e Jeannette?“— 

igy szólalt meg végre Gyéresy a’ nem legszebb kül
sejű barátot letétül talpig szemlélve, mint ha azt akarta 
volna tőle kérdezni: ugyan mit válogatsz olly igen, ki 
uem vagy a’ természettől kecsajáudékokkal megáldva? 
’s aztán...

Vámosi sejtette barátja’ tekintetéből mit nyelt az el 
’s Gyéresynek egész lelke’ mélyéből olvása ki, mi an
nak belsejében végbement, de nem szóla. „Nem olly 
méltóságos e — folytatja — hogy egy fejedelemnőnek 
beillenék? ’s te őt nem szereted! Istenemre mondom, 
hogy ha viszonyaim engednék, csak őt veendeném nő
ül, és senkit mást, ’s te megveted őt. Ez sok. Ugyan 
kérlek mit szándékozol tenni,mihöz akarsz fogni? vagy 
talán minden hivatal nélkül kívánsz lenni? Teljesség
gel nem kecsegtetnek olly fényes öszszeköttetések? 
nem ösztönöz, nem buzdít a’ kötendett nexusod követ
kéz etében a’ fő hivatalokra könnyen eljuthatás?“

„Nem.“
„Megfoghatlan vagy; talán szándékod ’s kilátásaid 

▼agynak hazádba viszszamenni?“
„Nincsenek.“
„De mi mély titkot rejtegetsz kebeledben? Sajuá- 

nálom, hogy bizodalommal uem vagy irántam. En ba
rátomnak tartottalak, de mint látom, megcsalódtam ben
ned. A’ legjobb szándékkal, legszentebb akarattal ’s 
legőszintébb barátsággal viseltettem mindenkor irántad 
's te bezárod előttem kebeled'. Úgy óhajtottam boldog
ságodat mint magamét , ’s ezen óhajtásommal fogva 
szerettem volna, hogy nősödési viszonyok által e’ hon
hoz kapcsoljalak, de látom hasztalanul. — Mindenkor 
viszszatartó ’s magadba vonuló hideg valál, és soha
sem tudhatám okát.“

Ezeket Gyéresy olly hangon mondá, mintha sajná- 
laná , hogy érdemétlenre vesztegető barátságát, ezt 
mozdulataiból 's arczvoualmaibol lehete észre venni.

„Nem vagyunk, édesem, lelki rokonok — mond Vá
mosi — azért tiszta ’s a’ szó teljes értelmében igaz ba
rátok f azaz egymást hévvel szerető barátok nem lehe
tőnk, nem vagyunk és soha nem is leheteudünk; engem 
más elemek éltetnek, téged ismét mások ; de hideg nem 
valék irántad soha, mert a’ kinek kebelét szent tűz tölti 
be, az hideg nem lehet senki iránt, de viszszatartó, 
igen. Egyébiránt bizonyítsd be, hogy megérdemled a’ 
baráti nevet, én olly hévvel szorítanálak karjaim közé 
mint soha senkit; mit gondoltál az előbb, midőn úgy 
tetőtül talpig végig néztél? nem azt hogy én .. . .  de 
valdd meg tenmagad.“

Gyéresy nem vala őszinte amaz iránt, tehát a’ vélt 
barátság megszűnt köztük; a’ mi kevés kötelék tartá is 
még őket öszsze, az is szétbomlotí, elszakadozott.

De szeretnék talán némelly kiváncsi olvasónők tud
ni, mi czélja lehete Gyéresynek barátját arra bírni 
akarni, hogy a’ fölebb említett szép két kisasszonynak 
valamellyikét nőül vegye? Tiszta barátsági szerétéi
ből, ’s barátjának boldogságát nősödés által eszközöl
tetni remélt vágyból nem tévé, mivel nem vala igaz ba
rátja. Engedelmet kérek az olvasónőktül, hogy e’ te
kintetben tudvágyukat ki nem elégíthetem. Talán együtt 
szeretetett volna vele külföldre utazni, ’s a’ száz ezer 
forinttal.... De legyen ez titok, más egyéb titkok is 
vágynak az életben, pedig számosán, mellyeket az 
olvasóknak nagy része nem tudna meg fejteni; egyéb
iránt sok mindenféle teremtményei vágynak az isten
nek, talán illyennek is kell lenni, miilyen Gyéresy 
vala. —

„Istem veled barátom — mond Gyéresy — én B ... 
éknél leszek ebéden, holnap látlak.“ — —

Másik kis szerencsétlenség.
„Pali, Pali!“ —kiálta ő nagysága a' fogadóba visz- 

szamenvén.
„Nincs itthon — mond a’ fogadós — a’ városba ment.“ 

O nagyságának várakoznia kelle majd szinte fél órát, 
uiig Pali előjött, ’s B ... éknél az ebédidőt t. i. négy 
órát csaknem elmulasztó, mert legénye nélkül nem öl- 
tözködheték, ’s ebédre nem mehetett volna.

„Semmirevaló gazfiu — ezzel kezdé a’ legényt 
öszsze - viszsza pofozni — igy kell neked rám vára
koznod ? A’ ruhát vesd le , aztán elmehetsz, a’ merre 
tetszik], nekem illy cselédre nincs szükségem. Csak 
hamar.“
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„Kérem alássan nagyságodat — könyörge a’ legény
— hiszen csak itt voltam a’ szomszédban egy itcze 
sört inni.“

„Hallgass, vetkőzz, aztán menj, takarodjál.“
„Kérem alássan a! béremet, a’ mi még benn van“ —

— mond a’ legény.
„Menj, mondom, nem kapsz semmit,“ -------mond

Gyéresy.
„De kérem alássan hiszen..“ ő nagysága kitaszítá 

az ajtón az engedetlen fiút lehúzván előbb róla a' for
maruhát.

Ezt meg bocsáthatni Gyéresynek. 0  egy kissé ha
ragra lobbant, mert mért nem ült a' legény otthon, mi
ért nem tudja kötelességét. Azok a’ fantasia emberba
rátok, kik azt állítják, hogy nem kellene embertár
sunkat verni, csak levegőbe beszélnek, csak theoriaz- 
nak, de kerüljön csak a’ dolog praxisra, akkor ela
kadnak. Nem megyen az úgy az életben. Gyéresy ge- 
nialis férfiú létére, ki a’ külföldön is utazott, ’s kinek 
nagy praxisa van az illyenekben, azt jobban -tudja.

(Folytatása követhetik.')

V Í Z Ö Z Ö N . * )
(AT közlemények5 sokasága miatt tévedésből elkésett:)

A5 axerk.

Husvét második napján az anyagi gyógyszertá
rokban, özöunel kél el az iHatos rózsavíz. Ha szel
lemi gyógyszertáromban egykét üveg rózsahumorra 
akadna valaki : nem bánom, öutözködjék azzal \ de 
elébb magam szándékozom vele a1 roszkedvüeket meg
fecskendezni.

Engem’ azonban ki sem öntöz vissza; ha csak ma
dame kritika uemközlendi velem tetszékenységét. Hja! 
pedig a’ magyartüz könnyebben eloltható a’ görögnél.

„Csingili, csingili!“ — Ki az? Talán rózsahumo
rért jönnek? Nem nem; — csak fülem zúgott, szellemi 
gyógyszertárom’ajtajának kevés jót jósló csengetyúje. 
—Ki is jönne hozzám öntözködésre, használható vízért. 
Hiszen az öntözködés régen kiment már a’ divatbul, ma 
már csak a’ kis urfiak ’s a’ pórnép űzik e’ zsidókalapította

*) Ezen kártékony sz ó  olly znhataggal rohant a5 sajtó 
alá, hogy derekát és két kezét a’ V  betűt kitörte, ’s 
igy „Witzözön“ helyett „Vízözön“ lett belőle.

szokásí.A’nagyobb urfiak és dámák most örömkönyűkkel 
öntözik egymást, hogy ez idei báltűzben kováesoltatott 
szerelmük, az iménti tavasz’ eljöttével új formaruhát 
vegyen magára. A’ férjében megcsalatkozott nő eu- 
magát öntözi köuyűivel; szinte a’ nőjében megcsalat
kozott félj is, — de az ollyan, kinek pamlag-puha 
szivére csak akkor ül már a’ fájdalom, ha az érzékeny 
szépnem elfárasztotta.

Boldog isten! hováröpüle gyermekéveim’ aranyko
ra — ah talán a’ selmeczi bányákba. Igazság! — ifjú
ságom’ ezüstkorává olvadt az föl — ’s még is olly ritka 
nálunk ifjaknál az ezüst tallér! — Aranykor, arany
kor ! nemde kedves olvasó , ha ez hatalmunk alá es
nék még egyszer; mármost mint okosabbak, mindjárt 
pénzt veretíetnéuk belőle. —

Sütemények, és csemegék! ti gyermekéveimben ön
tözködés által szereztetett ambróziák! — Húsz har- 
mincz fiudzsa kávé! — ti akkoron engem olly magas 
helyzetbe tevétek, mint Wieland vala, midőn Oberonját 
kávézás közben írta! hová tüntetek el ? Valamint ti is 
angyalkacsókbul nyújtott piros-tojáskák! titeket ha 
költő volnék, forró dalaimmal még most is el költe
né lek. —

Apropos! — a’ múlthéti vasárnap virág-vasárnap 
nevet visel. Drága szépeim, ez a’ ti vasárnaptok vala. 
A’ tündér tavasz özönvizet bocsátott kegyetekre; ’s 
im’ a’ farsangi fáradalom után ismét eleven, ’s bájoló 
alakban tűntök elé, az ifjak’ szívbástyáját kettős erő
vel ostromlandók.

De titeket, szép virágok, csak a’ bimbóhozó tündér 
öntöze meg! — Magyarhon’ álmos nemtője hányszor 
akará már kegyeteket megöntözni, ’s előtte zárvák 
ajtaitok.

Öntözni akará kegyeteket, hogy a nemzetiség’ ’s 
hon’ szerelme fogamjék meg kebleitekben ; de magács- 
kák hegyesek, mint a’ kompot! asszonyok; mert nem 
hagyják magukat a’ jószándékú nemtőtől megöntöz- 
tctni. —

Bizony pedig az együgyü Birmanok is csak azért 
öntözködnek új évi alkalomkor *), hogy egymásrul a’ 
múltévi bünfekélyt lemoshassák.

Vahotfalvj Imrk

#) Ezen ásiai néposztálynál tavaszi tóban apriiisbeu 
esik az újév.
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T Á V O L B A N .

Éltem5 zajongó tengerén 
Evezgeték,
Révpartot és rokon kebelt 
Keresgetek.

A5 lenge szél most kedvezett 
És révbe vitt,
5S miért csak e’ szív vágyhatott, 
Fölleltem itt:

Kiszálltam és a’ parti, báj
Virányokon
Lánykám legszebb virág vala,
Velem rokon.

De sorsom5 haj! irigy elé 
A5 föld , az ég ;
Jött a5 vihar 5s kis csolnakom 
Elűzeték,

El a5 parttól, el tőled is ,
Te hív leány!
Örökre bár hulljon konyám 
Könyű után.

Most szívszakadva szerteszét 
Evezgetek,
És mást nem; csak végnyughelyet 
Keresgetek.

Pájkr Antal.

Ú T I R A J Z O K .

B U K O V I N A .

Bukovina, mint tudva van, Moldvaország’ része volt, 
's 1769 az oroszok által elfoglaltatva, kötött béke után, 
1774ben a' fényes portához ismét visszacsatoltaték, 
aztán, ugyanazon évben az austriai katonaság által 
megszállva egyezkedés szerint 1776 május1 1 2én Aus- 
triának átengedteték. Ennek következtében a’ tarto
mánykatonai igazgatóságot nyert, de a’ melly 1786 
nov.ljén megszünteték ’s Bukovina a’gallicziai parancs
nokság alá rendeltetek, megtartva mindaz által saját or
szágos constitutioját. Nevét e’ tartomány számos bük
köseitől nyerte. Fekszik azéjsz. szél. 46° és 48° közt,

keletre Bessarabiával, nyugotra Marmaros vmegyével, 
délre Moldva és Erdélyországgal, éjszakra Gallicziával 
határos. A’ legújabb felmérések szerint 1,813,850 
hold vagy is 181 austr. □  mérföld nagyságú; legna
gyobb hossza, egyenes vonalban, 31, legnagyobb szé
lessége 16 mérföld.

Felülegének alakjára nézve Bukovina a1 hegyes or
szágok közé tartozik, mert több mint harmada hegy
ség és erdőségből áll. Fő és egyetlenegy hegysége a1 
Kárpátok, mellyek az egész országban elágoznak; leg- 
magasb csúcsai Raruel, Brimala és Ozorsuthar nevet 
viselnek, mellyek csaknem a’legtetőig fenyőkkel benőve 
vannak. A’ Kárpátok’ szomszédsága 's a' gyakori éjsz. 
nyug. szelek által, mellyek rendesen kora fagyot hoznak 
’s a’ telet meghoszabitják, az éghajlat gyakran durva 
de az egésségnek azért nem ártalmas; mert a’ tarto
mány mentt minden ragadós nyavalyáktól ’s nem tarto
zik ritkaságok közé 100 évnél korosabb embereket 
találni, főleg a’ hegyvidékekben. Noha nagyobb része 
hegység, még is a’ különböző folyók, mellyek keresz
tül folyják, ’s mellyek közt legjelesbek a’ Czeremosk 
Pruth, a1 kis, közép és nagy Szereth, Szuczawa, Mol- 
dawicza, Moldawa, az aranyfövenyes Bisztricz, Dorna 
és Dnister, nagy és tágos völgyeket alakitnak, mely- 
lyekben mindennemű mezei ’s kerti veteméuyek bőven 
teremnek. Különösen termékeny a' föld Pruth és Dnis
ter között ’s a’ Szuczawa-völgyben, hol legnemesb 
gyümölcsfajak, czukor- és görögdinj'ék termesztetnek, 
mind kitűnő jóságúak. Russ-ban, Szuczawától egy inér- 
földnyire, a’ moldva határok felé, szőlőhegyeket is ta
lálhatni , mellyek meglehetős de kevés bort adnak. — 
A’ hegyvidékekben egyébiránt a’ fagy’ kora beállása, 
huzamos tél miatt csak burgonya, zab és árpa terem; 
ellenben ugyanitt nagy, terjedelmes és buja réteket talál
hatni, a’ marhatenyésztésre igen üdvöseket. Az 1834i 
összeszámolás szerint nem kevesebb mint 119,659 
darab szarvas marha, 3 ,350 ló és 120,000 juh szá
míttatott fel; azonban a’ marhadög gyakran igen nagy 
pusztításokat tesz. A’ közönségesen itt találtató fane
mek bükk, fényű, nyir, jegenye, körös, eger, juhar és 
hársfák, néhol-néhol a’ hegyekben tölgy és ternyőfát 
(tiszafa, taxus) is találni; de az elsők már ritkkábbak 
’s hid és egyéb építésekre már jó formán felhasználtat
tak. Vadakra nézve a’ lapályos vidékekben igen sok 
nyúl, fogoly, és túzok van; a’ hegyekben őz, fáczán
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fájd és császármadár tömérdek mennyiségben; a’ ren
getegekben szarvasok is és vaddisznók. Ezelőtt számos 
medvék is valának, most ritkábbak; farkasokat ellen
ben gyakran találhatni, a’ lakosok nagy alkalmatlan
ságára , kik ezutóbbiak’ kiirtására évenkint tetemes lő- 
pénzt kapnak.

Bukovinára nézve felette fontos a1 bányászatba’ po- 
soríttai, tunduli, moldawi rézbányák évenkint több mint
7 ,000 mázsát; a’ jakobenyi vasbánya több mint 5,000 
mázsát; a’ kurlibabai ezüstbánya Kimpolung uradalom
ban mintegy 600 márk ezüstöt, 485 mázsa gelétet és 
450 mázsa ólmot adnak. Jóformán jövedelmező kénes 
erezet Babinban találhatni a’ Dnister’ partján; alabás- 
tromot Pohorloutz körül és lllisetzinben nagy gránit
ágyakat. Kaczikában, Solka uradalomban, kö-és kony
hasó ásatik. Több ásványvizek is találtatnak, mellyek 
emlitést érdemelnek: a’ nem messze Jakobenytól Ne- 
grisc-hora patakuállevö és az, melly Dornawadramel
let van.

1776-ban a’ tartományban 79,613 ember lakott,
milly egészen máskép vau az most! A’ lakosok’ száma, 
kizárván a’ katonaságot, 1834-ben 244 ,533re sza
porodott’s 1834-ben 2G0,000t meghaladott; igya’ 
népesség azóta háromszorozva lön. Illy sebes népese
dést eddig csak az éjszakamerikai statusokban lehete 
tapasztalni. A’ helységek’ száma nem több mint 398; 
ezek közt 3 város, 4 mezőváros, 314 falú, 7 puszta 
és 18 német gyarmat; mindössze 38,940 házat vagy 
is inkább kunyhót foglalván magukban. Legtöbb lako
sa oláh, kik közé későbben bosnyákok, örmények, 
magyarok, németek, czigányok és zsidók is költöztek.

{Vége kövelketik.)

G Y Ö N G Y F Ü Z É R .

1.) A’ jó és czéliráuyos e’ világban szakadatlanul 
halad. A’ visszaesés és megakadás egy rövid ideig 
felette piczi horpadás a’ vonalban. Csak az kár, hogy 
éppen mi kénytelenittetünk nézői lenni ’s nem egy 
más nemzedék. Senki sem veheti tehát rósz névén mi
dőn a’ mennyit csak lehet azon dolgozunk, hogy ko
runkat ön véleményünk szerint alakíthassuk.

2.) Gyakran egyedül lenni ’s magába szállni, ’s 
magából egy világot alkotni, nagy gyönyört adhat az 
embernek, de igy cselekedve, öntudatlanul olly philo- 
sophián dolgozunk, melly szerint az öngyilkolás illő 
és megengedhető. Szükséges tehát egy jó barát vagy 
barátnő által ismét a’ világba kapaszkodni, nehogy 
róla egészen leessünk.

3.) Az elmúlt fájdalom kellemes az emlékezetben, 
úgy az elmúlt gyönyör is, hasonlókép a’ jövő gyönyör, 
úgy a’ jelenleges is. Tehát csak a’ jövő és jelen fájda
lom kínzó — ime milly nagy túlsúlya van a’ világon 
a’ gyönyörnek , melly még az által is nagyobbodik 
hogy szüntelen törekszünk magunknak gyönyört sze
rezni ; ’s azt elérni igen sok esetben mint egy előre 
feltehetjük, midőn ellenben a’ jövendő fájdalmat sokkal 
ritkábban látni előre.

4.) Van egy neme az életmeghosszabításnak, melly 
egészen hatalmunkban áll: Korán felkelni, az idő’ 
czélszerü hásználása, a’ legjobb eszközök választása 
kitűzött czélunkhoz, ’s ha megválasztvák, vidám vég
rehajtás. Illy módon az ember igen éltes lehet, mi
helyt az életet nem a’ kalendárioin után méri.

5.) Van egy bizonyos neme az embereknek, kik min
denkivel könnyen kötnek barátságot, ’s azt megint ép
pen olly hamar gyűlölhetik, ’s megint, szerethetik. Ha 
az egész emberi nemzetet mint valamelly egészet 
gondoljuk, mellyben minden egyes rész a’ maga helyén 
van, úgy az illy emberek azon töltelék-részek lesznek, 
mellyeket mindenhová vethetni. Az illy nemű emberek 
közt ritkán lelni nagy genieket, noha legkönnyebben 
tartatnak azoknak.

6.) „Száz elmés embert találhatni mig egy értel
mest“ olly igazság, mellyel sok tompafej vigaztalja 
magát, kinek megkellene gondolnia, — ha ezt külön
ben egy tompától követelni lehet — hogy ismét száz 
embert lelhetni, kinek sem elmésségök, sem értelnies- 
ségök, egy elmés ellenében.
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IHR- *  DIVATLAP.

PESTI HÍREK.

1. ) A5 p e s t i  dr á ma i  e g y e s ü l e t ,  melly, mint tudva 
van, a’ múlt évben alakult fővárosunkbán néhány törekvő ifi- 
abb íróink által, ’s feladásul tévé magának a/, eddigelé nálunk 
olly parlagon hagyott s /. i n k ö l t é s ’ mezejét mind elméletileg, 
mind gyakorlatilag egybevetett v áltakkal mivelni, „Történeti 
színműveinek,“ mellyekkel pályáját megkezdd, már Illik kö
tetét bocsátá sajtó alá ,,A’ király Ludason“ czimű történeti 5 
felvonásos v í g j á t é k  o t ,  a’ szorgalmas, a’ szép tollú Gaal -  
tól. Látszik ebből, hogy az egyesület élénk haladásban van; 
’s néki illy egy taghoz, mint Gaal ,  megint csak szerencsét 
kívánhatunk. A’ t. olvasó közönséget pedig nem lehet item fi
gyelmeztetnünk ezen uj és szép vállalat’ minél melegebb pártolá
sára; mert csak ezen pártolás lehetend azon jótevő eső , melly 
e’ mezőn gyümölcsös és hasznos növényeket segitend létre kelni-

2. ) A’ napokban újraépíteni kezdenek a’ váczi utcza’ szög
letén egy házat, mellyben a’ többek közt Tom a la Ferdinand 
szépműáros boltja állott, ’s a’ találós elméjű műáros, nehogy 
az építés’ ideje alatt intézete veszteg álljon, egy pár lépéssel to
vább a’ német színház’ térén ideiglenes boltot épittete magá
nak d e s z k á k b ó l .  Midőn még épülőben vala, természetes, 
hogy' a’ sok szájatátó naponkint megállott nézni, kutatni ’s o- 
koskodni váljon mi lenne ebből? Egy balga gubó ekkor a’ töb
bek közt úgy' vélekedők, hogy ez alkalmasint megint valami 
menageria lesz. „Igen ám — monda egy közel álló furcsafi— 
de még a’ barmok kivűl állanak.“

3. ) Többszer tettünk már említést lapjainkban Pest csinos 
kávéházairól; a’ napokban ismét kinyittaték egy' a’ Sebestyén 
piaczon, Kovács házban, melly7 habár a’ kiscbbszerúek közé tar
tozik , mind czélszerú elrendelésére, mind csinos v oltára néz
ve igen ajánlja magát a’ szemnek. A’ falak világos zöld alap
színnel festvék, ’s a’ tükrök felett fehér, zöld és veres nem
zeti színű szalag-ékesitvények vannak; az italok különös jó- 
ságuak ’s a’ kész szolgálat mellett még — m a g y a r u l  s z á 
m o l ó  tekeőröket is hallhatni benne. Bérlője S c h ö n  József, 
egy vállalkozó készszolgálatú fiatal ember.

4. ) Az Ehr e n  h a u s e n  u r a d a l o m n a k  Karinthiában ’s 
a’ 70ik szám alatti háznak B ade nb en, Bécsmellett, s o r s- 
h ú z á s a  már ez en  hónap 20kán fog történni. Főnyertes: 
200,000 for. v. ez.; melléknyertesek: 400,000 for. v. ez. összes- 
nyerés a' játék elrendelés szerint: 000,000 váltó forint. — Egy 
sorsnak ára c s a k 4 ezüst forint. A’ ki tehát még nyerni akar, 
siessen Liedemanu J. S. Fridiik nagykereskedő’ irószobájába 
vagy Liedemanu B.Ferencz’ rőíöskereskedésébe, a’ váczi utczába*

S z e r k e s z t i

KÜLHIR.
1.) Az Arabok Afrikában minden cselekedeteikben homlok- 

egyenest ellenkeznek az Európaiakkal. 1.) Az Arab jobb felől 
es job lábával lép paripájára ’s bal lábával ugrik nyeregbe; 
2.) Job kézről balja felé ír : 3.) A’ görbe kardot úgy köti 
fel, hogy előre görbüljön hegyével; 4.) Feje’ fürtéit leborot- 
válja, de szakálát meghagy ja ; 5.) Székek helyett saját lábain 
ül; 6.) A’ kény eiét melegen eszi, a’ levest nem mint mi leg
elsőkben , hanem végétkül szokja enni (mit ha jól emlékezünk 
a’ Normannok is tesznek); 7) Mi fejünk’ takaróját vészük le 
a’ szóbába‘léptünkkor, ő lábelijét veti le ; 8) A’ mi asszonya
ink kézzel mosnak, az arabnők lábaikkal tapossák a’ vizben a’ 

-ruhát mindaddig, inig tiszta nem lesz.— Különösségeik közé 
az is tartozik, hogy7 valamint a’ tatárok a’ nyers húst'nyergük 
alá teszik ’s porbany'uvá nyargalják, mi legfinomabb pecsenyé
nek tartatik ’s az nekik mi nekünk a’ beefsteaks és cotelette.

DIVATOK.
Tavaszi öltözetre divatos az úgy nevezett r e l o u t i n e s ;  

minden szilire hímzett selyemszövet, kisded kék és veres fü
zérekkel barna alapra. Ifjú kisasszonykáknak pettyegetett fi 0- 
r e n ti n szövet, puha ’s könnyű kelme, kék vagy7 rózsaalap
ra fehéren , vagy' veresalapra feketén , vagy végre feketére zöl
den pettyegetve. Az igen csinos vízszínfi selyemszövet, neve: 
H e m e p h a r ,  kisded barna csíkolással ágacskák- és lev elek
ből , virányhoz hasonlítókkal, mellyek némelly vízszínen tü- 
nedeznek. Minden uj kelmék közt legkapósabb a’ gyapottal hím
zett muselin casemir.

A’ szűk ujjak diadalmaskodtak, ’s a’ divatos hölgynek bőuj- 
jakat csak pongyola öltözetnél szabad használnia; tetszésétől 
függ azonban, sőt szabadsági szabály a’ szűkujjaknak bofod- 
rozatokkal terjedelmességet adni, mint múlt számi divatképün
kön is látható, a’ vállaknak azonban jó formán lenyúlóknak kell 
lenniük. A’ viganó hosszú legy'en ’s a’ piczi topánkába borított 
lábok alig láthatók.

A’ pillanat deli szeszélyi közt, legújabbak a’ fodrozatnél- 
kűli fejkötőcskék, ’s az övnek minden viseleti kelme mellé a* 
szövettel ugy anazon egy színűnek kell lennie.

P e s t e n az uracsok’ legújabb divatja : fehér kalap , kes
keny n e m z e t i  há r o m s z í n ű  s z a l a g g a l .

Mai számunkhoz van csatolva székhelyi J T f a j i á t h  
G y ö r g y *  status conferentialis Tanácsnok’ és titkos lie- 
ferendárius’ arczképe.

Javítások.
Múlt számunk’ 282d. lapján lső hasábon „le souvenir beu- 

tems“ helyett olvasd: le  s o u v e n i r  de  beaux  terns.

M u n k á c s y .

NYOMAT IK LAN DRUKK BKTUIVKL.
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Előfizethetni helyben a 
kiadónál nj-v ilág  ntez«- 
ban K ei l i n g e r  hazban 
554 ik szám alatt. Pesten 
kívül pedig minden cs. k. 
posta-hivatalnál.

Első fele

F I & Y E I t M E Z T E T E ü .

Ez évi júliustól kezdendő ’s közeledő uj félévvel, a“., Haj zol a tok“ létrejöttüknek k a i o d i k  
évfclét éreudik; mclly idő alatti pártfogó részvéte a’ t. Közönségnek, bizonysága, hogy lelkes fiai- ’s lányai
nál , tetszést és helybenhagyást nyert nem minden küzdés nélküli iparkodásunk. E’ részvét lesz jövendőben 
is ösztönünk: még nagyobb és szüntelen nevekedő szorgalommal, a’ t. Közönség’ tetszését mindinkább meg
nyerhetni.

Mi végett, gondoskodtunk arról, hogy, miután lapjaink megjelenésük óta máig, minden honi hír
lapok között l e g t ö b b  e r e d e t i  c z i k k e l y t  közlöttek, eredeti sajátságuk továbbá is fenmaradjon, mire 
is különös szorgalmat fordítandunk, hogy legalább e z e n  eg" y  lapunk legyen, meUybeu honi elméink’ szü
leményei által, mulatassuk ’s mulatatva hasznosan hathassunk a’ magyar olvasó Közönségre, 's ne árasz- 
szuk-el a’ tős-gyökeres magyarvért, — többi lapjaink’ példájakint, — a’ lelkében soha erős gyökeret nem 
verhető idegen szellemű fordításokkal, hanem fogadjuk-el a’ nemzeti jólétre, csiuosodásra, felvilágosodásra 
szükséges idegent; nemzeti lelki sajátságunknak pedig nemzeti éleményf adjunk: mert tökéletesen meg 
vagyunk győződve, hogy akármelly hírlap’ valódi becsét ’s maradandó jótékony hatását, c s u p á n c s a k  
belső szellemi, főleg hazai tennékü, értékkel, ’s nem Jcülsö mellékletekkel eszközölhetni. — Melly végből 
több jeles, jobbadán helybeli jrót, törekedtünk ezen félévre is megtartani, ’s munkásságuk' egész erejét ré
szünkre megnyerni, kik mint eddig is folytonosan és szorgalmasan segíteudik terhes vállalatunkat. Melly 
súlyos vállalatunkban — egyszer’smind a’ honi csiuosodás’ szent ügyét gyámolílandó ’s a’ haza előtt eléggé 
ismert és tisztelt íróink, köztük egy jeles Í r ó n ő n k .  * betűrend szerint e’ következők:

Aggfi, Báró B arkóczy Ferenc«, Bérczltavi, Földi, Frankenburg, fmatti, 
G a ra y , H azucha, K a r  á c s  T h e r  e z , Katona A ntal, Kazinczy Gábor» 
Kunoss, Nagy Iynácz, Ney, Sólyom, f  Jósika Miklós), Szabó Bávid, Szigligeti 
Edward, Sujanszky, Tóth Eörincz, Teszéri, Vajda, Zegfi, {Hagy József.)

Divatujságunk eddigi alakját megtartva, nevezetesebb czikkelyein, mint: elbeszélések, regék, 
novellák, költemények, élctirások, humoristika, minden magyar lapok felelt, lapjaink’ egyedüli sajátja. 
ország- nép-'s tájismertetés, természeti történet, tudomány, szorgalom, a' szép művészet’ minden ága, s 
több e’ nevezetek alá tartozó ’s különféle czikkelyeken kivűl: —különös figyelmet fordítandunk még a tái sas- 
élet és divatvilágból a’ legnevezetesebb ’s legújabb dolgok, események, hírek, tünemények, r e n d k í 
v ü l i  g y o r s a s á g i g -» !  adandó közlésére; melly sok oldalú érdekes munkát külön külön irótdrsaink \a- 
lának szívesek maguk közt felosztani, illy módon:

1. ) A* két fővárosi élet’ mozgalmait, minden érdekes oldalával, napi történeteivel, G aray .
2. ) A’ literatura' egész kiterjedtségéi, figyelemre méltó műveivel, híreivel, történeteivel, Kunoss.

(3 8 )183?
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3. )  A’ hangászatot ’s szépmüvészetet illető legnevezetesebb újságokat, tüneményeket, egész nagy-
szerűségével , Ney.

4. ) Az egész nagy külvilágnak, a’ társasélet és divatvilághoz tartozó rendkivüli, érdekes eseteit, 
tüneményeivel, találmányaival, Frankenburg. Végre:

5. ) A’ színészetet illető minden nevezetességek’ közlését és kritikáját, Aggfi vállalta magára.
Továbbá, hogy lapjainkat sajátságosokká, ’s minden más lapok felett, mennyire lehet, legérdekes- 

bé tehessük, a’ haza’ minden nagyobb ’s kisebb városaiban, író- ’s jelesebb honfitársainkat felszólítottuk, 
sőt hol ezt, személyes összeköttetésünk hiánya miatt, nem tehettük, ezennel Igen szívesen felszó
lítjuk ,  hogy minket, mindenről* mi a’ társasélet és divatvilágé körébe tartozik, ide értvén termé
szetesen a’ színészetet is, koronkint tudósítani szíveskedjenek, hogy tudósításaikat „honi híreink’“ czime 
alatt, az olvasó közönség elébe juttassuk; kiknek e’ felszólításunkra teendő szives fáradozásukért, lapjaink
kal szakadatlan szolgálni fogunk. Itt egyszer’smind a’ t. Közönséget figyelmeztetjük, hogy egyik barátunk 
's irótársuuk hon, a’ másik pedig külßldön e’ nyárszakban utazni menvéu, el nem mulasztaudjuk olvasóink
kal, a’ gondos vizsgálódók’ úti tárczáikból, a’ legérdekesebb dolgokat és újságokat koronkint közölni.

Iparkodtunk ezenfelül magunkat olly helyzetbe tenni, hogy lapjainkat, „ d iv a t k ó p e i n k k « * l  
’s a’ n e m z e t i - k é p t á r r a l , “  jövő félévvel, a’lehető legszebb, legcsiuosabb alakban adhassuk; de mindezen 
tetemes javításaink ’s költséges előkészületeink mellett is, lapjaink’ eddigi árát, melly minden hasonló la
poknál o l c s ó b b , megtartjuk, fő gondunk egyedül az lévén, hogy a’ honi elmeszüleméuyeknek, a’ kül
honiak felett, egyszer valahára az elsőséget kivíjjuk.

Felszólítjuk tehát a’ t. Közönséget, lapjainkat szives pártfogásába véve, méltoztassék a’ közele
dő pesti Medárd napi vásárra, mint legkedvezőbb alkalomra, az előfizetési díjt, írott vagy nyomatott czim- 
mel együtt, egyenesen hozzánk, uj-világ utczába, dr. Reisinger házba 554dik sz. a. küldeni; lapjaink' 
félévi ára jövendőre is postán küldve 5 p. fr., helyben pedig 4 forint pengő. Helybeliek évnegyedre is előfizet
hetnek 3 pengő forinttal.

Azon t. Pártfogóinknak, kik lapjainkért az előfizetési díjt, egyenesen hozzánk , a’ most említett 
helyen szerkesztőségi hivatalunkba küldendik, ’s a’ lapjainkkal adott ’s adandó nemzeti-képtár’ képeit nem 
bírnák, ’s erről minket az előfizetéskor szívesen értesítendenek, a’ nemzeti-képtárból f i a t  finom rézmet
szetei képpel i n g y e n  szolgálandunk, ’s az esetre, ha e’ t. Pártfogóink nemzeti - képtárunk’ többi képeit is 
bírni óhajtanák, ()nig illyetén képek’ bolti ára e g y  p e n g ő  f o r i n t ) ,  mi e’ t. Pártfogóinknak egy 
egy képpel, S 4  p e n g ő  k r a j c z á r é r t  szívesen szolgálandunk.

Pesten, május hónapban 1837.

M unkácsy Ján os
a’ „R aj zolatok“ szerkesztője.

A H O N T A L A N  L E Á N Y.

(F o lg  ta ta » .')

„Ali én szerencséden, — igy törék ki végre a’ ma
gányosan maradt Vámosinak rettenetes belső küzdelmek 
közt panasza, a’ keblében soká táplált ’s nagyra nőtt, 
de még senkinek el nem mondott keserű panasz, — beh 
korán el kellett a’ szenvedést kezdenemJ milly ször
nyük hasogaták e’ kebelt még csak az élet’ tavaszán, 
's miket várhatok még aggodt koromig! Bú — ’s fájda

lomörvénybe vagyok sodorva, honnét kiszabadulni nincs 
hatalmamban; csak istenség, nem emberi erő menthet 
belőle ki. Nincs’s nem lesz kedves honom nekem, nincs 
jó barát, ki kebléhöz szorítana; nincs és nem leeud lány
kám , nőm, ki a’ vad sors’ önsúlyát viselnem könyiteué! 
Szegény halandóén, mért adaték nekem olly szív, melly 
érezni tudja, mit teszen hon jóbarát és kedves lányka 
nélkül létezni. Megtelt az epekehely, panaszokra olvad 
nyelvem; ah de kinek panaszkodjam?! Az édes anyai 
hamvak görög honban nyugszanak, az atya’ porait szé
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kely hantok födik; a’ kedves, az imádott, a' soha nem lá
tott hon távol romvad; a’ jobb honfiak elszélesztetéuek, 
ők nem hallják panaszimat; ti néma ’s érzéktelen fa
lak, ti legyetek hát tanúi keserveimnek; ti közietek han
gozzék el első panaszom. Nem vágytam féuyleni, nem 
óhajtók méltóságos polezokon ragyogni, de a’ rombolt 
hazán nem segíthetni, attól igy elszakasztva, a1 jeges 
honokba hurczolt honfitársaktól illy távol létemet örök
re titokban elfátyoloztalui, fáj,'s hogy az édes hon'javát 
nem eszközölhetem rettenetesen fáj e’ kebelnek! De 
fáj ám még az is, hogy itt sehounaiuak, jöttmentnek, ki
űzött hitvány ivadéknak káromoltatám! Jó férfin, te nem 
tudod, nem! te nem tudod mit cselekedél; én megbocsá
tom neked, bocsássák meg az istenek is, hogy olly ke
gyetlenül tudád marczangolui e’ szivet, ez érző szivet, 
llml hirtelen öszszeszorítám mind a’ két kezemmel 
ádáz érzelmektől feszült mellemet, midőn az említett 
ozimeket rám ruházá, mert az hittem hogy a fájdalom 
miatt mindjárt szerteszétreped. Még egyszer mondom, 
megbocsátom ezt neked szegény nyomoru ember, mi
vel te nem tudod, mit tészeu a'szeretett hazából örök
re száműzetni. — Sok mostoha század’ förgetege vi- 
harkodott szegény hazám fölötted, azonban minden vé
szekkel daczoltál, de végre részint értetlenség, részint 
néinellyek' haszonlesése, részint uagyravágyása, részint 
egyenetlenség és még sok más okok miatt csakugyan 
pusztulásnak indulál! Beh sokszor ki akartak belőlem 
a‘ fájdalmas panaszok törni, de fi jó atya és boldogult 
nevelő megtanitátok érzeményeimet fékezni, béke ham
vaitoknak ! Tűrtem, ah mennyit tűrtem azon édes remény
től táplálva, hogy majd szenvedésimet egy hív, ked
ves és velem rokon lelkű nő’ ölében feledékenységbe 
femetendem, de nincs nekem e’ földön mit remélnem, 
mert kinek hazája nincs, annak semmije sincs; nem le- 
end nekem e’sivatag életben olly barátnőm, ki nyomasz
tó sorsom' érezvén az élet’ keserűségeit megédesíten- 
dené ! — Nem, nem, olly lányt szeretni nem tudok, ki 
midőn az én szememből a legszentebb érzeméuyek egy 
egy könyet ejtenek, azt érezni nem tudja, ’s érdekte
lenül és hidegen nézi. Nem, legyen bár ő a’ természet
nek egyéb tekintetben szépséges remekműve. Azt kell 
éreznie mit uekem; abban kell gyönyörködni miben én; 
egész lelkéuek enyémmel kell öszhangozuia, hogy hév
vel szerethessem. — Bohó Gyéresy, esztelen vagy ál- 
miveltségeddel. Nem a’ viszonyok, a’ nexus; nem a’

nyolczvan ezer forintnyi jövedelem, nem a’ méltósá
gokra juthatási kilátások tehetnek engem boldoggá, ha
nem a' lánykának bennem élő, az enyémmel egészen 
rokon lelke. Utazzál te Gyéresy a’ világnak minden 
szép tájékain, legyen millió forintod éveukint toldalé
kul olly uőhez, ki a' szeutebb érzések nélkül szűkölkö
dik, kit egéssz lélekböl nem szerethetni, tartson az illy 
gyönyöröd száz évnél tovább, én egy hónapot, mit ve
lem mindenben rokon nővel töltök el, olly nővel, kit 
szeretek, igen, nagyon szeretek’s kitől éppen úgy sze
rettetem , illyenuel tültendett egy hónapot, de egy he
tet, egy napot nem adok hoszszu éltedért.Szegény Lui
za vagy Jeannette miért nem vagy te az, kit én sze
rethetnék!“

A’ panasz ábrándozássá változván át soká tartott, s 
nem éppen kinzólag.

„De hová merültem — ezt moudva eszméié föl Vá
mosi — fel! ne csüggedj, légy férfiú; hass tehetséged 
szerint; a’ nagy czél nem esmér semmi nemzetet, sem..“

„Nagyságos uram — e’ szavakkal szakasztá félbe' 
a’ belépő inas ura’ panaszábrándjait — egy lány va
gyon kün, azt mondja Lengyelországból jön, 's nagy
ságoddal akar beszélni.“

„Bocsásd be, tüstént“
Belép egy szép termetű bogár szemű, barna lány, ki 

mintegy, tizenhét éves lehet, szegényen de tisztán 
öltözködve. —

„Hóimét jösz, és mi kívánságod“ — kérde tőle Vá
mosi lengyel nyelven; mert ő egészen testestül lelkes- 
tűi lengyel vala, mivel mind nevelője, mind pedig aty
ja egészen annak nevelék, jóllehet a’ magyarnyelvet is 
jól tudá. A’ lány elbeszéli történetét.

„Én Lengyelországból jövök“ — felel a’ lány, de 
itt többet nem szólhatott, nyelve elakadt, ’s nem tuda 
hirtelen a’ „mi kívánságod“ ra válaszolni. Neki sokra, 
mindenre vala szüksége, és mégis mindent elfelede; » 
ez idegen földön lengyelt vágyott látni; azzal beszélni, 
neki panaszolkodni, az elhagyott ’s elszéledt rokonok
ért, az elrongált hazáért szivérzelmeit résztvevő előtt 
kiönteni, ohajtozott.

„Atyám neve Lubiuszky vala; — folytatja némely 
szünet után — előbb kereskedést űzött, aztán egy ke
vés jószágot vett magának. Mint kereskedő külorszá-

*
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gokban megfordulván látta más nemzetek’ szorgalmát 
’s iparát; maga is szorgalmas leven, némelly esmére- 
teket is szerzett, sükerrel folytatá kis gazdaságát. Ez 
évenkint gyarapodott, mivel minden szükségtelen költ
ségektől megkímélte magát, végre jó középszerű 
módúvá lön. Anyámnak is volt egy kevés vagyona mi
dőn elvette, ’s igy gazdaságuk szemlátomást szapo
rodott. —

Én egyetlen élő gyermekük maradtam, két testvé
rem kisded korában halt el. Neveltetésemre körülmé
nyekhez képest sokat fordítottak. En valék minden re
ményük, egész boldogságuk.

Atyámnak testvérbátyja még kedvezőbb szerencse 
és gazdag házasság által igen sok vagyonúvá lön. Azon
ban nem tudom együgyü lány létemre mi vétket követett 
el a' felség ellen, minden vagyonától ’s jószágától meg- 
fosztatott. 0 maga Sibériába vitetett fogságra, egyéb 
rokonai pedig mint mi is atyámmal, a’ hazát valánk kény
telenek elhagyni. Atyámnak engedelem adtaték fekvő 
jószágát eladhatni, de mivel a’ kiköltözésnek hirtelen kel
le megtörténnie, vevő nem találkozván hamarjában har
mad vagy negyed árát sem kaphatta be, úgy vesztege
tő el. — Anyám gyönge természetű, most pedig külö- 
uüseai beteges leven, midőn a’ szomorú hirt meghallotta 
ijedségben elhalt. — Szegény édes anyára; mindig be
szélni akart velem ntósó óráiban , talán oktatást akart 
még legutoljára adni, de nem szólhata. Mindig rám né
zett utósó pilantatáig, néha néha könyek gördültek sze
meiből, ’s ollyankor, minthogy szólni nem tuda, keze
met akarta megszorítani, de nem volt már ereje. Ah 
mint fájhatott szegénynek, tudván hogy én árva lány 
létemre idegen országba vagyok kénytelen kivándo
rolni . . A’ lány itt keservesen kezde sírni, ’s miután 
özönlött kényeit letörlé melly közben maga Vámosi is 
titkon ejtett köuyeit kezkenőjébe rejté, ekképen foly
tatja történetét. —- „Az édes jó anyát eltemetvén még 
két nap valánk a’ honban, aztán útnak indultunk. Alig 
jöttünk át a’ határon Magyarországba, szegény elerőt- 
lenedett és elbúsult apám is megbetegedett. Fél évig 
ápolgattam őt; minden orvosi segedelem haszontalan 
vala; mert a’ szívbetegséget, a’ lelki bajokat semmi fé
le gyógyszer sem^képes meggyógyítani; tehát ö is el
halt. Bárífán túl egy faluban, Iloszszuréteu, nyugosz- 
nak tetemei!“ — Az elhagyatott árva és hontalan lány 
itt kettős veszteségét említve még keservesebben sirt

mint fölebb, azonban könyeit letörülve ismét folytatja 
történetét. — „Itt most már igazán árván, egyedül é 
elhagyatva álltam idegen országban. Azon falu, ho 
atyámat eltemetém, közel, igen közel van Bártfához; ta 
hát elindultam magányosan e’ város felé. Alig képzel
heti nagysád, milly rettenesen fájt szivem, midőn a’ fa
luból kijöttem; egyedül e’ széles nagy világon,olly sok 
millió ember közt is csak egyedül, életemben előszer 
egyedül. Egy város felé közeledtem, hol senki sem 
várt kitárt karokkal, sőt nem is esmértem egy lelket is. 
Bejöttem a’ városba az isteni gondviselésben bizakodva. 
Milly ut vala ez, nem hiszem, hogy még egy lány illy 
szomorú utat tett volna. Egy héti keresés után találtam 
helyet, ’s urnái szolgálóul beszegődtem, hol azon
ban nem boldogulhattam, mivel az, ki nyelvemet érté 
’s köztünk tolmács vala, az uraságot elhagyd, követ
kezőleg én sem maradhattam, mert egymás’ nyelvét 
nem értettük. Némelly adóssága is volt atyámnak, azt, 
mielőtt kiköltöztünk kifizette; anyám’ temetésére, atyám' 
betegségére 's temetésére az összetett kevés pénznek 
nagy része fölment; a’ mi kevés megmaradt, abból éled
tem egy ideig, szolgálat nélkül lévén; de nem akartam 
azt egészen elkölteni, mert még jöhetnek olly idők, gon
dolám, hogy arra a’ kevésre nagy szükségem V .d. 
Tehát ismét szolgálat után láttam, ’s huzamosabbat re
méltem , mivel e’ hazának egyik nyelvét a’ németet egy 
kévéssé értettem. Midőn egyik utcza szögleten azon 
tűnődném, hogy most már hová ’s merre forduljak , hol 
kapok szolgálatot, történetesen egy úrral eredtem be
szédbe, ki köuyezésem’ okátkérdezé; mert mihely; 
meggondoltam szomorú állapotomat, utón útfélen min
dig csak könyeztem. Azon urnák elbeszéltem történe
temet, ki jói értett ’s meglehetősen beszélt lengyelül. 
Egy ideig gondolkodván’s aztán azt kérdé, hogy nine' 
e valahol rokonom vagy esmerösöm, kihoz ohajtoznám. 
Tudatára vele hogy nincs, elvezetett házához,’s nejének 
uémellyeket elbeszélt rólam.

„Édes lányom — igy szóla nejéveli értekezése után 
hozzám — én szívesen befogadnátok szobalányul, de 
éppen igen jó cselédem van, kit nem bocsáthatok el, 
egyébiránt most úgy is útra megyünk, hanem ha 
elfogadod ajánlatomat szívesen elviszlek Nagyváradra 
hová szándékozom, onnét pedig Kolozsvárra mehetnei 
alkalmatosságot szerzek, hol egy igen derék lengye 
származású nr lakik, ki téged szívesen befogad, csak

m a
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a’ hoszu utlol viszsza ne rettenj.“ Én természetesen a’ 
szives ajánlatot köszönettel és örömmel fogadám el. 
Két kocsival jött, egyiken maga feleségével és gyer
mekével ült, másikon némelly szükséges podgyászon 
kívül a’ szobalány és én. Három hétnél több került be
le, mig Váradra értünk, mivel az útban jószágai vágy
nak, mellyeknek mind egyikén késett egy ideig. Vára
don maga gondoskodott biztos alkalmatosságról, — isten 
áldja meg a’jó urat értté — mellyen két aszszony társa
ságában egészen idejöttem; a’kocsitő fizette ki,’s még 
azon felül úti költséget is ada. Midőn Váradról útnak 
bocsátott ’s én jóságát érzékenyen köszönve tőle elbú
csúztam , egyebet nem mondott, hanem nagyságod’ ne
vét; azt tévé még biztatásomra hozzá, hogy nagysá
god engem szolgálóul bizonyosan befogad. ’S ez vol
na kívánságom csak legalább addig, mig e’ haza’ nyel
vét megtanulhatom, aztán isten’ segítségével csak meg
leszek.“ —

így végze el a’ szegény hontalan lány rövid tör
ténetét.

„Nem tudod azon urnák nevét? — kérdi Vámosi.
„Nem tudom“ — felelt a’ lány.
„Szolgálóm vau most — mond Vámosi — őt időköz

ben el nem bocsáthatóin; szobalányt pedig mivel Hote
len vagyok, nem szoktam tartani, hanem azért maradj, 
te is találsz a’ ház körül dolgot.“

Egész egy évet töltött már el Lubinszky Luiza Vár- 
mosinál ’s ez idő alatt gyakran beszélgetteté a’ kicsl- 
nosult lányt elhagyott hónáról, és sokszor szerencsés
nek mondá Luizát, hogy azon hazában született, mel- 
lvet ő nem is látott, mellyet pedig látni annyira óhaj
tott ’s még most is óhajt. Minden alkalommal jobban 
cs jobban kézdé Vámosi Luizának tehetségeit, ügyee- 
négét, fókép pedig szép lelkét ösmérnL

Luiza nem vala szép, azaz kitűnő szép, hanem szép 
termetű, kedves és szerctetre méltó, tehát hamar 
szembetűnt.

Az uraságnál sok mindenféle mesterembernek és le
génynek lévén dolga, kikuek figyelmét Luiza ki nem 
kerülheté. Azok közt egy szép asztalos legény Luizát 
ínegszereté, ’s gyakran, főkép vasárnaponként délután 
mcglátogatá. A’ legény takarékos és munkás lévén 
csinosan sőt mondhatni czifrán szokott járni. Ezüst 
lánczról függött aranyórája zsebébe; ujjain arany és 
ezüst gyűrűk valának ; nagy ezüstös tajtékpipábó!

dohányzóit; ruhája nem párizsi legújabb divat szerin
ti, hanem inkább magyar szabása; de drága és finom.

„Ila azt hiszed, edes Luiza, hogy e’ derék ifjúval 
vágyaid teljesednek — mond Vámosi a’ lánynak, ki őt 
szemmel tartá ’s az ifjút nála gyakran látta — kövesd 
szived sugallnát; menj hozzá, én segitlek annyival, 
hogy szükséget nem fogtok láthatni, hacsak készakar
va tékozlókká és pazarlókká nem lennétek. Én hihe
tő sohasem házasodom meg, tehát segíthetlek téged 
Luiza. Adok most előre , ha el akar venni és te hozzá 
mégy, annyit mennyivel a’ mesterséget elkezdheti, pol
gár, ’s c-zéhbeli lehet.— Tetszik neked az ifjú? sze
reted őt?“

„0 szép, 's mint ruhájából kitetszik, — nem kor
hely , hanem dolgos ifjú“ — mond Luiza.

t

„En is azt tartom — szól ő nagysága — ’s derék 
mesterember lehet belőle; mert nekem több ízben dol
gozott, ’s mindenkor tökéletesen meg voltam munká
jával elégedve; szóval mesterségét érti. Szereted öt 
Luiza? valid meg igazán; nincs mit tartanod tőlem; 
azért kérdelek, hogy ha talán nem szeretnéd, hozzá 
ne menj, mivel nálam több esztendeig ellehetsz, mig, 
kívánságod szerinti szerencséd akad , — ha talán 
ez nem volna még ollyan ; ne hirtelenkedjél, nagy 
lépés ez az életben; mondom nálam maradhatsz mig 
tetszik, ha helyzeteddel meg vagy elégedve. — Sze
reted őt?“

Luiza nem felel, hanem elpirulva ’s magát meghajt
va a’ nagyságosnak kezét akará megcsókolni azért, 
hogy azt mondá: „ha helyzeteddel meg vagy eléged
ve“ mert igen is megvala, de Vámosi nem engedé ke
zét megcsókolni, sőt kicsinyben múlt, hogy ő Luizaét 
meg nem csókoló. Annyit ugyan is tudathatok az < l- 
vasónőkkel , hogy Vámosi ekkor már félig meddig 
szerété Luizát, de annak legkisebbjeiét sem adá, mi
vel ösmerni akará előbb.

„Szereted azon derék ifjút? — Kérdi már most har
madszor Vámosi — Ha szereted, ne hagyd őt soká utá
nad epedni, ne kínozd szegényt.“

„Oh, tud is ő epedni“ — mond Luiza csintalanul. Az 
egyenes kérdésre felelni nem akart; mert a' jelent és 
jövendőt meggondolva belsejében kétség ’s határozat
lanság harczolt, nem tudván mitévő legyen. A' sze- 
retem-et vagy nem szeretem-ct. kimondani rettegett, 
mert urának biztatása mellett is, hogy nála ellehet, ó
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csak hontalan lány vala, 's nem tudhatá mi sors vá
raiul reá.

Luiza nein nyilatkozék. Vámosi egy kis ártatlan 
csaílasághoz folyamodik. Betegesnek (tettetvén magát, 
mindenről panaszolkodik , a1 többek közt arról is, 
hogy szemei nagyon gyöngék Luizát pedig megkér
te — egy uj lengjél könyvet adván neki — hogj’ ol
vasná azt neki, mivel igen vágyik az uj könyv' tartal
mát tudni; maga,szemei gyengesége miatt, az orvos ti
lalma ellen nem olvashat. A’ könyvet már olvasta Vá
mosi, dicső dolgok valának benne, egészen az ő lei
kéből merítvék. A’ többek közt az ő tulajdon hónuk' 
állapota is igazán 's élénken vala festve. Úgy ülteté 
Luizát Vámosi, hogy olvasás közben minden legkisebb 
árczvonási változást jól észrevehessen, 's főkép hogj- 
láthassa minemü benyomást tesznek a’ lányra azon 
helyek, melljek az ő lelkét olly isteni étellel táplál
ták, kebelét olly magosra fesziték és szivét olly feilten 
dobogtaták. Ez elhatárzó próba vala; ebből akará ő 
nagjrsága a’ hontalan lányt megismerni, hogy visel-e 
az keblében egy egész hont?

(1 ege következik.)

V Á  Z O L Á T O K  
EGY L E Á N Y - K A L E N D Á R 1 0 M 1 I 0 Z  

F K R F I  A K' SZÁMÁRA.

Elősző.

Hazánkban kétségkívül legolvasottabb könyv, min
den könyvek közül, a’ — kalendáriom: ki fogja tehát 
rósz néven venni égj* olvasatlan írótól, hogy kalen- 
dáriomokat készitget hőskölteménj’ek és drámák he- 
lyett, ha neki jónéven kell venni a kalendáriom’ ol- 
vastatását? Olvastatni — ez az írónak egjetlen egy 
gyönyörűsége, ez azon bájos H e l e n e ,  mellyért tiz 
évig kész ostromolni Tróját; azon araiyalnia a’ Hes- 
peridák’ kértében, mellyért lángokádó sárkányokkal 
s vérdermesztő szörnyetegekkel kész viaskodni. — 

Az irók nem azt imádkozzék: ,,a’ mi mindennapi ke
nyerünket ------ “ hanem: ,,a' mi mindennapi olvasóin
kat add-meg nekünk m a m e r t  az írónak valódi ke
nyere nem más, hanem — az olvasó. Mért nincs ez 
megfordítva is úgy? hogy minden olvasó kenyere mellé 
írót kívánna magának? de az olvasók’ nagyrésze in
kább szereti-az írós kenyeret, mint a' kenyeres írót.

En az írós kenyérnek szintolly barátja vagyok, 's azért 
adám magamat kalendáriom írásra, hogy száraz ke
nyér helyett írós kenjeret ehessem.

Egész életem azonban nem lévén egyéb mint hódo- 
lás a’ leányoknak; — a’ kalendáriomirást is leányokon 
kezdem.

* * *

Egy leánykalendáriom , koránsem ollyan kalen
dáriom , mint a’ többi, p. o.: ,,a’ hazai Vándor ;“ 
mit is csinálnának a’ leáuj'ok egy vándorral?; az ő 
kalendáriomuk inkább egy meghitt „házi barát;“ mert, 
köztünk legyen mondva, a’ leánykalendáriom, valamint 
maga a’ leány is , telidestele van titkokkal, olly neme 
a' rejtettszavaknak, mellyekct ha a’ férfi egyszerre 
kitalál, haragusznak; ha találgatva megfejt, szeretik; 
tudva van pedig, hogy a’ vándorok, legkevesebbé ti
toktartók — de a' házibarát, oh az hallgatni tud mint 
a’ sir.

Következő jegyzékek tehát koránsem hazai hanem 
csak meghitt házi pletykák, közietek , nyájas szép 
leánykák, és köztünk meghitt házibarátok között — 
de ezekről a’ publicumnak mit sem szabad ám tudnia.

I. Szakasz.
A’ leánykalendáriomban

Az idő s z á m l á l á s :
nem a' világ’ teremtésétől, sem Krisztus Urunk’ szüle
tésétől fogva kezdődik ; a’ leány szerelme’’ kezdetétől 
számítja az életet, — 's igy a’ világ a’ leánykaleudá- 
riomban mindig maisült.

A z év:
mindig szökő év, mert a’ teljes évben 1,440 perczczel 
több van, a’ mi természetesen az embert 1,440 percz
czel öregebbé teszi. — Ez a’ teljes év tehát egyaka- 
rattal kitörülteték a’ leáuykalendáriomból.

A z u r a l kodó  p l ané t a :
Venus, azaz a’ szerelem' istennéje; néha a' hold-.

Az év n é g y  r é s z e i :
a’ leánykalendáriomban igen egyenetlenek; a- tavasz 
felette sokáig tart, egész a' menyekzőig! Xémellyek. 
irigylendő sors, örök tavaszban élnek ! A’ nyár rend
kívül rövid, 's mintegy két évig tart meuyekző után. 
Az ősz megint hoszú, de kellemes és gyümölcsöző. 
A’ tél egy áltáljában ki vau törülve az évszakok’ so
rából. —
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Xap cs ho l d fogya t kozás :  

igen sok van; de csak a' szívszlgeteu láthatók szabad 
szemmel.

Bujdosó c s i l l a gok :  
a' szerelem és hűség.

Az a r a u y s z á m  :
1 0 0 ,0 0 0  forintos vőlegény.

A1 j e l e s e b b  iuuepek:
Farsang.
Űrnapja.
Húsvét.

S z ü l e t é s  nap:
Xiucs.

Xé vnap:
Akármennyi.

A1 1 e g h o s z a b b nap:  
az esküvő előtti nap.

Le g r öv i de bb :  
a1 bál' estéje.

X ap és éj e g y e n l ő s é g :  
az örömhetekben áll be.

Az i d ő j á r á s :
mint minden kalendáriomban felette változik. Szerel
mes leányoknál szeles, változó, néha nagy hőség; 
menyecskéknél csupa majusfény; asszonyoknál gyak
ran borongó , néha menydörgés. Végre:

A’ XII. é g i j e g y e k  k ö z ü l :  
következők láttatnak a’ leáuykalendáriombau:

A’ N y i l a s  . . . .  Ez koratavasztól kezdve 
késő őszig látható még 
pedig mindenféle és min
den szemekben, néha a’ 
szívben is ; de már ekkor 
csak pass iv.

X A’ H a l a k  . . . .  Ezek a’ szerelmes leáuy- 
nyok’ nyelvén vétetnek 
észre.

^  A’ rák  . . . .  Itt is, mint mindenütt há
trafelé megy; — a’ hűség
ben látható.

^  A’ m é r t é k  . . . .  Ez szeretőválasztáskorje- 
lenik meg.

U  A’ k e t t ő s  . . . .  Testvérieseknél látható;
de csak szemüveggel.

Pi A’ Scorpio . . . . Némellyek szerint férjes 
asszonyoknál mutatkozik 
néha; — de én ezt kötve 
hiszem.

Ezen közönséges kalcndáriomi tárgyakon kívül 
van a' leánykalendáriomban is még két szakasz. A’ 
Óikban Hasznos házi jegyzetek. A’ Illikban az úgy
nevezett tiszti kalendáriom, posták és vásárok. Mikről 
máskor lesz szerencsém értekezni.

G AKAI

A’ SZALMAFOXÓXÉK BOBOLIBAX.

Egy utazó következőt közöl Boboli nevű kis falú
ról, mellyben a" legszebb olasz szalmakalapok ké
szítetnek :

Florcncz (Fiorenze) nevét a’ virágokról nyerte, 
mellyek vidékét olly buján lepik el; nem látni itt egye
bet mint csupa jasmint, narancsot ’s a’ t. mellyek a’ le
vegőt édes illatjokkal eltöltik. A’ boboli póniők épen 
olly kaczérok mint csinosak. Különösen tetszést nyert 
előttem öltözetjök. Képzeljen az olvasó magának a’ 
legkedvesb testen egy rövid, könnyű, közönségesen 
skárlát veres ’s vagy égszínkék szoknyácskát, a’ ka
rokat csaknem egész a’ vállakig meztelenül, de ott, 
a vállak körül, különféle szalagokkal felbokrétázva, 
a’ szélben lebegdegélni, ’s mellyeknek sokszínűsége 
a’ szép test színéhez felette jól állanak; mezei virágo
kat a’ havazó kebel felett, valamint a’ hosszan lecsün
gő, hollófeketeségű hajfonatokban, ’s ezek fölé egy 
könnyű kis szalmakalapot, félszakra kerítve.

Ezen csinos pórnők készítik kis ujjaikkal ama' hosz- 
szú és finom szalmafonatokat, mellyekből aztán a' leg
elegánsabb szalmakalapok készítetnek. Naponkint 12 
— 18 ezüst garast sött 1 tallért is keresnek, t. i. a' 
fonadéknak minősége és finomságához képest, ’s c’ 
kereset még több leszen, ha meggondolja az ember 
milly olcsón lehet laszországban élni. OE’ szalmafo- 
nónék Boboliban rendszerint igen csinosak.

HÍRLAPI f u r c sa sá g o k .

Egyik hírlapunk mellett, május’ 2dikán következő 
hirdetés közölteték: „Egy legújabb izlésRE készült 
uj kocsi, üveges (?) salugáterekkel (!) és egy viselt 
(,) kévéssé hasznúit (!) félfedelü opatent (?) előfe- 
dellel minden hozzá tartozó úti ládákkal illendő áron 
eladó. — Kérdezni lehet iránta a’ RedactioXÁL ! vagy 
nyerges Binelznél (jól magyarul: Biuetz nyergesnél), 
hol meg is lehet őket (!) látni.

*
Ugyan ezen lapban ajálja magát egy ifiú ember 

praefecturára, vagy udvarbiróságra, ki nagy Udvaró« 
famíliái administratios jószágé« 5 esztendei tapaszta
lásait a’ gazdaság körül különböző gazdagságbeli nc- 
meköe megszerezte (Oh jaj!). T.
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SIR - ’S DIVATLAP.

PESTI HÍREK.

1. ) A’ g y o r s u ta z á s i e g y e sü l et egy új ágot nyitu mű
ködésének, a’ Pest és Eperjes közti gyors-utazást, még pedig 
az elsőbbi felett (Pesttől N. Váradra ’s Kolozsvárra) azon el
sőséggel bírót, bog}' hetenkint h á r o m s z o r  indul el ’s ér
kezik meg kocsija; kétszer t. i. Miskolczon keresztül Kassá
ja ‘s Eperjesié, ’s egyszer Miskolczon kej-esztül Rozsnyóra ’s 
Lőcséi-e, valamint Miskolczról Tokajba ’s vissza. E’ hármas 
elindulás f. é. máj. lékén fog elkezdett.i.

Városunk e’ jeles vállalat által szabályos összeköttetésbe jö- 
veud ezáltal hazánknak oily vidékével, melly mind műipara, 
mind tei mészeti szépségei ’s ritkaságai által aunyira neveze
tes , hol egy, több évezredekelőtti ősvilágnak romjai a’ ter
mészetvizsgálónak még némelly érdekes tárgyat adhatnak, 
minők p. o. Epeijes köi-iil a’ nevezetes opálbányák , opálerek 
és sóaknák, úgy a’ Rozsnyó vidékebeli teijedelmes vas- és 
érczbányák , papirosmalmok, egyéb mííipari intézetekkel, ’s 
a’ világszerte nevezetes aggtelki barlang; továbbá a’ Szepes- 
ség felé nyíló felette j-egényes vidék, a’ zerge-lakta Kárpátok
kal, azoknak nevezetesb 14 tavával, a’ lomniczi csúcs, sik
lóival ’s nagyszeiü, a’ mély bérczüi-egekbe rohanó zuliatag- 
jaival. —

Kettős érdeke van tehát e’ gyorsutazásnak; ’s a’ természet
barát a’ kei eskedó égj iránt látogathatja meg e’ vidéket, melly 
az olly egyetemleg csudáit ’s minden világi-észekbeli utazók 
által amiyira magasztalt schweizi és tyroli alpesekkel nem
csak mérkőzhetik, hanem sok tekintetben, névszerint termé
szeti emlékezetességei által talán még felül is múlja.

Az utazóknak nagyobb kényelmére ’s a’ zivataros időjárás 
elleni óvás tekintetéből az egyesület egész új, üvegablakok
kal ellátott kocsikról gondoskodott.

Nem hagyhatjuk végre említés nélkül, hogy a’ Rozsnyó 
és Lőcse felé vivő út’ elintézését nagyrészint Andrássy gróf ó 
nagyságának, ’s Schlosser E. L. ur munkás részvétének; a’ 
Tokajba vivőt pedig az eperjesi műipari egyesület hozzájárul- 
tának köszönhetni.

Halljuk egyszer’smind, hogy hasonló intézet fogna felállitatni 
nemsokára még Pesttől Szegeden által Aradra ’s Temesvárra 
is, valamint Pesttől Kanizsán kresztül Zágrábba és Fiumebe. 
Minek létrekelését honfiúi szívvel óhajtjuk.

2. ) Egy másik kocsi-vállalat „T ár saság i  k o c s i k  a’ 
császárf i i rd ő b e“ felírást visel. Ezen 9 ülésii ’s igen csi
nos kocsikat már egypár nap óta látjuk Pestbudai hidunkon 
föl és alá vágtatni, egyiránt különbözvén a’ harmadévben lét-
e kelt táj-sasági kocsiktól, ’s a’ régibb úgynevezett cziukék-

S z e r k e s z t i

tol (Zeiselwagen) ; mint felírásuk is mutatja kizárólag csak 
a császáj-fürdóbe ’s mint halljuk csak a’ n y á r i  f ü r d é s ’ 
i d e j e  alatt fognak járni. Létre hozójok Re der ur a’ csá
szárfürdőnek ez idéni bérlője. A ’ vitelbér egy — egy ezüst 
10-zes, fejenkint. Középponti állomásuk a’ pesti redout-káve- 
ház’ közéletében van.

3. ) Budán máj. 8-án virradóra a’ fóposta’ g y or se ze k é r- 
h i v a t a l a  erőszakos kezek által feltöretett. A’ gonosztevő 
kötélen bocsátkozék le a’ kürtőből, ’s kályhát beütvén az em
lített hivatal-szobába érvén, annak ládáiból 27,000 pengő fo
rmtot orzott el banknótákban , ’s mint látszik, útját megint 
a’ kürtőnek vette, ott hagyván maga után a’ kötelet is, mely- 
lyen leereszkedék.

4. ) Bizonyos P l a f o n e k  János kórecdzett ma g y a r  jelen
téseket osztagatott a’ napokban szét, mellyekbeu általa fel
talált, igen kényelmes ’s a’ testet a’ nélkül, hogy arra ká
ros befolyással lenne, mint mondja, nagyon szépen idomító 
rugonyos (elasticus) v á l l f ü z ó k e t  (nem asszony vállakat) 
ajánl honi szépeinknek, és pedig valamint fényes és innepé- 
lyes, úgy csinos házi, vagy jeggeli és esteli öltözetekhez; 
továbbá ollyakat, m e l l y e k  á l t a l  a’ ki s  l e á n y k á k n á l  
a’ t e s t’ e l  őr e haj 1 á sa meggátoitatik; végre szinte rugo
nyos (nemnynlós) fűző s z í j  j akat  is. Jelenti egyszersmind, 
hogy azon aszonyságok, kik általa méjtéket nem vetethetné
nek méltóztassanak csak egy ócska vállfüzőt vagy mellényt 
két hozzá küldeni, ’s ő a’ kívánt új vállfüzőt a’ megelégedé
sig képes utáuképezni. Lakása a’ Fehéihajó vendégfogadó kö
zéletében a’ paradicsomhoz nevezett házban vágj on 630 sz. a. 
(— Óhajtani lehet, hogy a’ jelentés Íratását gyakorlottabb ’s 
értő kezekre bízta volna Plafonek ur.)

5.) M a  reggeli 8 órakor induland először ki az úján épfiit 
>3Á r p á d“ nevű gőzös, Dunánk hullámain első próbáját 
megteendő. A’ helyek árra következő , e. p.

El s ő  hel y . M á s o d i k  hel y .
Pesttől Esztergámig 1 fr. 10 kr. 1 fr. 10 kr.\

f> Komáromig 2 „ 40 „ 1 „ 40 „ 1 60 fontnji te-
f i Gjönjóig 3 y) yy 2 „ — „ mer nem vétetik

Pozsonig ö „ — „ 4 „ — „ k számba.
W Bécsig 9 „ -  „ 1 6 M — ,» /

DIVATKÉP.

14. sz. Bécsi divatöltözet.

(iQp'Mult számijuktól, tévedésből uéháuy arczképek 
elmaradváu, mai számijukkal küldjük-meg.

M u n k á c s y .

M  OKATIK LANDERS« ' UKTUVKL.
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Előfizethetni hely ben a 
kiadónál uj-világ ute/«- 
han Kei sin g e r hazban 
554ik szám alatt. Pesten 
kívül pedig minden es. k. 
posta-hivatalnal.

H arm adik év9 A ' dicsőség fénysugara 
Lengjen  a ’ M agyarhazára Első  fe le

A’ H O N  T A L A N  L E  Á N Y.

0  «ff«-)

A' próba megtörtént; ö nagyságának rettenetes* meg- 
erőtetésébe került a' lány elébe nem térdelni; de még 
előbb arról akarta magát bizonyossá tenni, váljon Lui
za az asztalost szereti e vagy nem, mert még nem nyi
latkozott; aztán meg arról is, hogy váljon nem vetné 
c őt meg Lujza, ha érzelmeit neki nyilatkoztatná; vagy 
ha nem adna is neki kosarat, nem történnék eaz inkább 
csak háladásból, mint tiszta lelki szerétéiből? Vámosi 
az előítéletektül ment lévén okosan kiszámlálta azt  ̂
hogy mivel ö gazdag's nagy ur, nem következik azért 
hogy őt egy szegény lány igazán tiszta leikéből sze
resse, Hgy,t. i. mint ő szerete, 's viszont szerettetni 
kívánt. —

„Édes Luiza — igy kezdé néhány hét múlva 5 nagy
sága a' lányt gyóntatni —• az asztalost mind gyakrab
ban látom hozzád jőni, mikor lesz már a’ lakodalmatok
ba! valami? ’s engem nem is akarsz tudósítani, semmi 
bizodalmát sem helyeztetsz bennem?“

„Az én lakodalmamból? ugyan ki mondotta azt nagy
ságodnak : abból bizony semmi sem lesz . . még“ — 
szól Luiza fejét rázva, 's a' még szót későbben és a' 
többi után vontatva mondván ki.

Ez ő nagyságának egy reménysugárt nyújtott 
„De miért nem lenne abból semmi? ne tagadd, hiszen 

már minden sar okban azt suttogják a" cselédek; ’s mi
ért nem lehetne abból valami, hiszen ő derék szál ifjú, 
mesterségét érti, apja jó módú, következőleg valamit 
««tökül is, én pedig — mint már máskor is ígértem — 
szépen kiférjesítlek“ — mond Vámosi.

„Magam sem tudom miért nem lesz belőle semmi, de 
az igaz, hogy abból semmi sem lesz — mond Luiza — 
aztán hogyan tudják azt már az emberek, miről én ma- 
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gam semmit sem tudok? Nem nem, abból semmi sem 
lesz.“ —

„Ugyan szólj már egyszer a’ patvarban egyenesen, 
talán nem is szereted őt?“

„Nem én“ — mond a' lány fejecskéjét halkai de csin
talanul rázva.

Még sohasem látta Vámosi olly érdekesnek, olly 
szépnek e’ kedves lányt, mint most, midőn fejecskéjét 
rázva nemet mondott. Égő szemeit esdeklően emelé föl 
az ifjúra a1 mondott nem után, mellveket Vámosi ké
nyekkel telvéknek láta. Vámosi ezt akarta a pillanat
ból kiolvasni: „Ah én öt nem szeretem, hanem téged, 
de bizonyos különbség lévén köztünk, szájamon soha
sem fog kisikamlaui e’ merész szó, hanem örökre ke
belembe temetem,“ — mondom ő nagysága erre ma- 
gyarázá azt, midőn a’ lány könyektöl csillogó szemeit 
rá fölveté; tehát a’ kimondott nem rája nézve fél igen 
vala. —

„Úgy de miért nem szereted őt — kérdi az uraság — 
hiszen ő szép ifjú, módos, csinos, mesterségét érti, de
rék jó módú atyja után.“

„Azt én mind meghiszem — mond Luiza — de ne
kem még sem tetszik.“

„Különös lány, te bizony talán nagyobbra vágyói? 
pedig azt hiszem illy becsületes mesterlegénynyel meg
elégedhetnél.“

„O nagyságos uram, nem vágyom én nagyra — fe
lel a’ lány — nem úgy nevelt engem boldogult jó édes 
anyám, ’s a’ mostoha sors is sokkal kegyetlenebb irán
tam, szegény hontalan lány iránt, mint hogy nagyra 
vágyó lehetnék, de én ő t . . . nem szeretem.“

„Hanga te, mily sokan kelnek öszszc, egymást ele
imén nem szeretik, de az idővel magától jő; öszszc- 
szokuak, ’s boldogul élnek. Vágynak ollyak is, hidd 
el édes Luiza, kik nem is tudák mi a’ szerelem midőn 
öszszekeltck, hauem azután tanulták azt meg.“

C39)
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,,Ö nem, szeretni nem lehet tanulni, eugedelmet ké
rek nagyságodtui — mond a’ lány — a’ fő tanul csak,
de a’ szív nem, pedig: a’ szerelem a' szív’ dolga; ezen 
esetben érezni kell, nem tanulni.“ Luiza e' beszélgetés 
közben neki bátorodott, ’s szinte lelkesedéssel versenge 
urával. — „Azt tartom ’s állíttom én nagyságos uram, 
hogy minden lány’ keblében támad egy olly kép , egy 
férfiúi kép, egy ideál, millyet szeretne; ’s ha azt való
ságban is feltalálja , akkor szeret csak igazán, külön- 
beu nem.“ —

„igen de mi nem tetszik neked asztalosodban?“ kér
di Vámosi.

„Nagyságod is olly nehezeket kérdez, — szól Lui
za — hiszen nem tudóin én azt csak úgy könnyen egy
szóval kimondani, mint a’ hogy é rzem .-------Ha úgy
néha vasárnapoukiut délután eljő hozzám, leül ’s nagy 
tajtékpipáját lógálja, vagy óralánczán babrál, vagy 
ezüst gombjaival játszik, vagy aranygyűrűjét forgatja 
ujján ’s mind illveneket.'. . Aztán sohasem tud ollyas 
valamit beszélni mit én szívesen hallgathatnék, a’ mi 
engem érdekelne . . a’ mi nekem úgy igen tetszenék: 
hanem csak illyeneket, hogy jó idő van, rósz idő vau, 
nagy szél fú, eső esik; nem lehet sétálni menni, mit csi
nált, mit készített, kinek dolgozott, hol fog mulatni, mit 
fog vásárolni, kit büntettek meg a’ czéhben és hogy 
mért, menyiben, mind illyeneket, aztán az iszom eszem
ről. . . Elhiszem én hogy érti mesterségét, de hogy én 
szeressem, . . abból semmi sincs . . nem, azt nem! 
És csak gondolja el, uagysád, minap sétálni voltam ve
le; a' monostor utczán találkozik velünk egy kisfiú, 
B * *  urfia, mondhatom hogy még csak haszontalan 
majd csak veszsző alá való gyermek, ’s az én asztalo
som már meszszéröl levette neki kalapját: Megállt ve
le beszélgetni, mind csak hajadon fővel; a’ fiú több íz
ben mondja neki hogy tegye föl kalapját, de ő nem! én 
magam szégyeltem már. —

Ha valaki csak egy kissé furcsa dolgot beszél is 
el, 5 képes olly semmiségen félórahoszig is elne
vetni . a’ min én el sem mosolyodom. — Ha valami 
nevezetes, vagy legalább nem mindennapi dolgot hall 
elbeszélni: ajakai úgy szétnyitvák maradnak; ollyan 
málészájunak látszik. — A’ múlt vasárnap estve 
felé a’ kapu alatt egy macska szaladt el , attól úgy 
megijedt, hogy majd lerogyotí. — — — Most va- 
lamellyik nap pedig vele a' kapu előtt álltam ’s mi

dőn H # üres kocsija ment el a’ ház előtt: olly na
gyot köszönt az üres kocsinak vagy a’ lovaknak vagy 
kocsisnak, hogy maga az uraság sem kívánt volna oly- 
lyan bókolást, ’s a' kocsis kalapját sem billenté meg. 
Egyszer meg a’ népkertben valék vele, ’s midőn haza
felé jöttünk egy olasz tánczolni nem akaró medvéjét 
irgalmatlanul verte, hogy szinte ordított a’ szegény pá
ra, ’s ezen ütlekes komédia az én asztalosomnak igen 
nagyon tetszett. . . Megvallom nagyságodnak ő nekem 
nem tetszhetik, én őt nem tudom szeretni. Ollyan 
gyáva formának tetszik 5 . . nincs benne ollyan, . . 
nem tudom magamat kifejezni, ollyan valami. . férfiu- 
ság, mit a’ lánynak emberben becsülnie kell. LTgy, azt 
meg majd elfelejtém, nagy örömmel beszélte el nem 
régiben, hogy mikint verte és^pofozta ő meg az inast.
. . . Nem vagyok képes őt szeretni. Ha éppen a' sors 
úgy rendelné, ’s a' körülmények úgy hoznák magok
kal hogy vele öszszekelnék, csak úgy hiszem meg 
lennénk békével, de öt becsülni, .  , . úgy nagyra be
csülni, . . tisztelni nem tudnám soha; . . . úgy hozzá 
simulni, úgy benue bizni, . . úgy egészen testestül 
telkestül az övé lenni, hozzá nagy, egész bátorsággal 
támaszkodni nem tudnék, nem mernék soha; . . sze
retni, úgy szivhül és lélekbül tisztán ’s egészen sze 
retni öt nem tudnám soha. Nagyságod érteni fog engem, 
ha nem tudtam is magamat úgy kifejezni mint szeret
tem volna,“

0 nagysága rettegett,annak lehetőségét meggondolj 
ván, hogy hát ha nem ő az, kit az ártatlan szende lány 
úgy leikéből szerethetne; ’s azért rettegett mert ö már 
a’ lányt éppen úgy szerette sőt imádta. — Ezt talán nem 
akarják némelly olvasók elhinni, azt vetvén ellen, hogy: 
ha Vámosi a’ lányt olly határtalanul szerette sőt imádta 
volna^ régen lábaihoz esik vala égő szerelmét megvál
tandó, ’s nem ceremoniáz válásokat; de 5 nagysága 
érezvén férfiúi méltóságát, ’segy kévéssé büszke lévén,rr
ovatoskodek. 0  ugyan is nem képzelhetett valami le- 
sujtóbbat, mint ha szolgálójának szerelmet vallana, ’s 
attól megvettetnék. 0  bizonyos akart előbb abban len-

rr
ni, hogy szerettetik e vagy nem. 0, ki M **' Lujzát a‘ 
gazdag lányt, — ki szebb vala szolgálójánál — meg
vető, ki K. . . y  Jeannette-efiniuden szép néxusaival és 
viszonyaival oda hagyá, nem tuda szörnyebbet gon
dolni , mint ha viszonzatlanul vallana szolgálójának 
szerelmet.
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„De mégis miilyennek kellene annak a’ te! jövendő | 
férjednek lennie — kérdi Vámosi — kit úgy szivedből 
tudnál szeretni, mint mondod?“

„0 nem tudom én azt úgy elmondani — szól Luiza — 
hanem ha valaki leírna egy ollyat, ’s aztán kérdezné: 
ollyannak kellene e lennie? arra tudnék felelni, hogy 
igen, vagy nem; de tanulatlan lány létemre nem tudom 
magamíul azokat a’ tulajdonságokat összeszerkesztni.
. . írjon le nagyságod egy olly tökélyes férfiút, mii
lyen m ag ............... miilyent minden lány kénytelen
volna úgy nagyra becsülni ’s szeretni; nagysád könnyen 
megteheti azt mert mag . . (ismét haboz) én ollyan fér
fiú előtt kész és képes volnék térdreesni és imádni őt; 
ollyannak kellene lennie, a’ miilyen a’ mi Koszeiusz- 
kónk vala. Qtt Vámosi olly igen elérzékenyült, hogy 
majd csak nem a’ lány’ kehiére olvadt, de nagy lelki 
ereje fentartá mégis. Luiza nem vala olly együgyű 
lány, mit a’ miilyennek tettető magát.) „Kimondani nem 
tudom — folytatja Luiza — de érzem, milly végellen 
nagy boldogság lehet egy lányra nézve olly nagy, olly 
derék, olly tökélyes íérfiutól szerettetni, miilyennek 
én a’ férfiút lenni óhajtanám. Ha Koszciüszko vagy 
hozzá alakra és lélekre hasonló férfiú azt mondaná 
nekem, hogy engem szeret: én örömömben abban a’ 
pillantatban meghalnék. Ollyannak kell a’ férjnek, az 
igaz férfiúinak lennie, hogy a’ nő tisztelettel tekint
hessen az ő nagyságára fel.“

* * *

Többet nem bírt volna már el Vámosi; ha Luiza 
még csak egyet szól: ő nagysága bizonyosan lábai
hoz esik. Most már nem keile viszszarettennic, mivel 
tudta, hogy viszonszerettetik. Házossági rendeléseket 
tesz; a’ menyekzői napot kitűzte, melly elérkezett. — 
Az egész házban minden mozgásban van, de még sen
ki sem tudja hol van és ki a’ menyasszony. — Vámosi 
megkérte Lnizát maga, hogy menjen ő is a’ templomba 
’s legyen jelen esrküvésén. A’pap már az oltár előtt áll 
’s még menyasszony nincs; legnagyobb zavarodásban 
van minden , feszült várakozással tekintgetnek a’ tem
plom ajtó felé; végre Vámosi a’ távol álló Luizát kar
jára ölti, az oltárhoz vezeti, ’s magát vele öszszeköt- 
teti. Eddig tudá Vámosi feszíteni erejét; igy akarta a’ 
hévvel szeretett lányt meglepni, megjutalmazni, de 
a’ bohó roszul számlálta ki tervét; mert miután a’ pap

öszszeköte kezüket, Luiza hirtelen előteremtő lelké
ben e férfiúnak nagyságát, elsikoltja magát és Kosz- 
cuiszko-hoz hasonló vőlegénye mellére borul, ’s örö
mében élettelenül rogyik össze. —

Itt bé volna már fejezve igaz költeményünk; a’ rend
szeres elbeszélők sokért nem vonczolnák tovább hő
süket, főkép ha meg vágynak arról győződve, hogy 
a’ vég csak némü benyomást is tön: de én szükséges
nek véltem még némellyeket hozzáadni, hogy az ív 
beteljék;

Mit gondol az olvasó, mit miveit most Vámosi? — 
Többektől kérdeztem, hogy minő véget adnának neki, 
’s valamennyinek véleménye egymásétól különbözött. 
Az egyik azt mondja, ő remetévé tétetné; másik azt 
tartá legközönségesebbnek, ha a’ vőlegény — vagy 
most már talán férjnek mondhatni — főbe lőné ma
gát , vagy mérget venne be, vagy másképpen kivé
gezné magát; a’ harmadik szerzetessé szeretné tétet
ni ; a’ negyedik pedig más honba kivándoroltalná, ’s igy 
tovább. En azonban ismert helyezőiében hagyom, mert 
tudom milly nagy lelki ereje van. A’ bánat majd szűn
ni kezd, 's ő ha ismét olly lányra talál, kinek lelke 
’S érzeméuye övével öszhangzik: azt nőül veendi; csak 
hogy — mint hiszem — óvatossá tétetve nem fogja a’ 
szerelem’ húrait clpattanásig feszíteni. Talán nem is 
fog több ollyat találni, ki úgy tudjon szeretni, mert az 
nem közönséges anyagból készüle.

Vámosi mint erős férfiú temető el meghidegült meny
asszonyát; kinek szent erekléit, ruháit, drága kincsek 
gyanánt vala elteeudő, ’s azok közt irományokra akadt 
mellyekbül kiviláglék, hogy Luiza Koszcuiszko’vérből 
származék.

Tkszkki

V É N  T Ö L G Y .

Állok erdőin’ néma alkonyába’
Kés az estve ’s szellem hangjain 

Bú száll keblem’ dúlt monostorába, 
Ilalkal átrezzenve húrjain

’S rajta zordon érzelmek fakadnak 
Mint e’ néma, puszta hely!

Játszi kedv ’s szerelmek elmaradnak 
Lányka’ nyájas képivel! 

ft
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Mert előttem vén tólgy áll remegve 
Disz- nedv- és erőtelen ;

Férgek őrlik belsejét pezsegve,
’S majd ledől, élettelen.

/
Hajdan e’ tölgy nagy büszkén fogadta 

Éjszak’ és dél’ vészeit;
’S keble’ dúló férge összevágta 

Ifjúsága’ díszeit.

Láttam; ’s a’ kedves hazára néze 
Sejtésem’ könyűs szeme.

Ah! hazám’, bár bűnre bűnt tetéze,
Kíméld sors’ nagy istene!

Tóth Lőkixcz.

Ú T I R A J Z O K .

B U K O V I N A .

(lege.)

Ha már ezen nemzetek hitvallásukra nézve külön
böznek egymástól, még inkább különbözők charakte- 
rökre és életmódjukra nézve. A’ moldvai oláh, mint 
eredeti törzsök nép, a’ miveltség’ legalsó lépcsőjén áll, 
rest és lomha, babonás, a’ hegy lakó felül reá vad és 
nyers, a’ kóbor életre 's így a’ marhatenyésztésre is 
jobban hajlandó, mint földmivelésre; mindenek felett 
szereti a’ pályinkát, tánezot és éneket; öltözetében 
egyébkint tiszta ’s házán-kivül ritkán embertelen. — 
Házában ellenben hatalmaskodó ’s azt akarja, hogy 
kijeleltessék; szép szóval tehát inkább bánhatni vele, 
miut fanyarsággal. A’ bosuyák, noha nem kevésbé 
barátja a’ pályinkának, sokkal iparkodóbb, ellenben 
szolgaibb, mászó és soha sem szabadérzelmű, ’s nem 
is olly tiszta, mint oláh szomszédja. A’ 18 falúban 
elszórt németek evangélikusok ’s mindenek előtt szor- 
galmasságuk, türelmük és dolgosságuk által jelelik-ki 
magukat: nagyobb részint földmiveléssel foglalatos
kodnak , ’s részint mesteremberek, üvegcsinálók, fa
vágók ’s a’ t. A’ magyarok öt falút laknak. A’ buko
vinai magyart ugyan nem korholhatni restségért, sött 
inkább élénk és vállalkozó, azonban jól ért a’ marha
lopáshoz; de ez az egész tartományban előkelőleg di
vatozik. Az örmény, nagyobbrészint városokban tar

tózkodván, számoló, agyafúrt, szennyesen ’s elvonat
kozva él, ’s nemzeti szokásaihoz híven ragaszkodó, 's 
innét ritkán vegyül el más nemzetbeliekkel házasság 
által. Különbözők ezektől a’ katholikus örmények, kik 
a Truth és Dnister körűi telepedvék s földesurak vagy 
haszonbérlők; még pedig mind cselekvés-, mind gon- 
dolkozásmódjok ’s characterükre nézve különbözők. 
A’ Lipowanok, kik 1783 , jöttek Bukovinába a’ fe
kete tenger’ vidékéről, csendes, líékeszerctő emberek, 
e’ mellett iparkodók, a’ földet míyelik.’s. gyümölcsöt 
tenyésztenek, a’ minthogy nagyobbrészint a’ gyümölcs- 
kereskedésböl, halászatból, ’s kötélgyártásból élnek. 
Ügyesek továbbá a’ csatorna-épités körül, tavak ki
szárításában ’s a’ t. Egészen külön válva élnek három 
faluban: Klimoutz, Fontina Álba, és Mittokában, 's 
mintegy 10 ,000  fejre mehetnek. Vallásukra nézve 
óhitüek, de különös isteni szolgálatjok ’s vallási szer
tartásaik vannak. A’ czigányok száma csekély mióta 
a’ falukba kebeleztettek , ’s nem kóborolhatnak. A’ 
zsidó itt is az mi máshol; az ő és az örmény’ kezében, 
van csaknem az egész kereskedés, valamint a’ pályin- 
ka főzés, ser és bor korcsmák.

Bukovina, egészben véve, a’ mezei gazdaságnak 
valóban minden ágaira hasznos földdel bir, azonban an
nak mivelése még jó formán hátra van. A’ kereskedés 
kifelé nagyobbrészint termékek, ezüst, réz, vas, ólom, 
kősó ’s más ásványokból áll; fa még is fő ága a’ ke
reskedésnek, mellyet rengetegei bőven nyújtanak.

Nem lehet azonban megtagadui a’ Bukovinaitól az 
iparra való hajlandóságot; ő mindenesetre miveltsége 
fokához képesti ipart gyakorol, főkép a’ hegyi lakó, 
egész ruházatját maga készíti. 0  kendert termeszt, fe
lesége megfonja, megszövi, ’s vásznából aztán egész 
családjának megvárja a’ szükséges ruházatot, mellyet 
mind a’ két nembeliek csinosan ’s tisztán hordanak,ju
harnak gyapját is megfonják ’s belőle szövik az úgy
nevezett sukman-posztót és pokróczot. Fejtakarójok 
báránybőrből, lábbelieket részint cserzett, részint nyers 
bőrből készítik. A’ pokróczczal divánját takarja be, 
melly egyszer’smind az egész családnak fekhelyül 
szolgál. Házát egykét szomszédja’ segedelmével ma
ga állítja föl, mellynél a’ fát nagyobb részint csak egy 
felén ácsolja meg ; tetejét hoszú léczhasábokkal födi 
(jlrauicza) ’s kövekkel terheli. Minden lakszobában 
van egy sütőkemencze, köbül, raellyböl a’ füst egy



309
rozséból font és sárral tapasztott kürtóbül a’ pitvarba 
száll. Közönséges étele egésséges és tápláló, ’s egy
szerűen készített, vizzel főtt kukoricza lisztből áll, 's 
ennél többet ritkán óhajt az egész népesség, hozzá ad
ván az ugyan kukoriczából főzött úgynevezett mama- 
ligát ‘s szilva pályiukát A’ kukoricza-termesztést, 
azonban, Bukovinában csak 1710 óta ismerik, mi
után azt Maurocordato az ismeretes moldvai herczeg 
azt náluk honositá.

Bukovina fő és kerületi városa Czernovvitz, a’ Pruth 
partján kellemes fekvésű, 9 0 0  háza ’s 9,795 lakosa, 
kik közt 1450 zsidó; egy görög és egy római kath. 
főtemploma; továbbá philosophiai széke’s bábatanítása 
és egyéb oktató ’s jótevő intézetei vannak. Valamint 
Czernovvicza évrül évre emelkedik, népesedik ’s csi- 
nosodik, úgy szállnak alá napról napra Sereth és 
Szaczavva városok. — Szuczawa egykor a Hospodár 
széke volt’s igen virágzó, egy fejedelmi kastély ’s egy 
fő templom' romjai máig láthatók. Czeruovv'rcztól mint
egy mérföldnyi távolságra egy Cocina nevű magas 
hegyen, honuét messze kilátás van moldva és galli- 
czia felé, egy őskori várnak romjai látatuak, melly- 
nek azonban sem nevét sem virágzása idejét nem tudják.

A’ közlekedés' könuyebbitésére Bukovinát három 
fő országút metszi keresztül, mellyek jól készítettek "s 
Erdélybe és Galicziába vezetnek. Az első, melly egy
szersmind posta út Czernowicztól Sereth és Szucza- 
Yvau által egész Bukovinán Végig vezet; hosza 35 
mild, 's 1 a posta állomás. A’ második az úgynevezett, 
fedett katonai út, melly Dubowiczáuál a’ főúttól eltér, 
jobbra Hlínicza felé fordul, hol egy révbe vezet a 
Pruth partján, ’s aztán Dracziuetz, Storosuicz, Budo- 
uicz, Wikovv, Marschina, Solka és Gurahumora hely
ségen megy keresztül, hol innét főútba vág; ennek 
hossza 17 mfld. ’s csinált út, mint az első. A' harma
dik Gallicziával köti ősze Bukoviuát, ’s Kuczurakon 
keresztül Zaleszczikbe vezet öt mflduyi távolságra. 
A' pestisnek Moldvából betörését gátlaui a' közönsé
ges cordouon kívül, még két veszteglő intézet is vau 
nem messze Bossaucze és Bojautól. mellyek czélira- 
nyosan elintézve 's jó karban állanak.

G. M.

L I T E R A T  U R A .

JÓSIKA MIKLÓS'

KKGKNYKI :

A’ K Ö N N Y E L  M Ű E K.

Két kötet H e c k e n a s t  Gusztáv sajátja. Pesten, 1837.
i '

Serédi Iván, e" regény könnyelmű hőse gazdag örök
sége átvételéül, Amerikába megy, rokoninál tartózko
dik, 's Montabu szerecsen’ nejét, Azalát, a szerecseu’ 
hon nemléteben elcsábítja. Montabu visszatértében, Gu
ru varazsnőtül kárörömmel tétetik a’ tilos szövetségre 
figyelmessé. A" szerecsen boszúja iszonyatos; egy, a’ 
csábítót szerelemkéj ringatta estén, durran fegyvere, 
jelül nejének, hogy érkezik. Iván, a' házból, hová a’ 
boszus fekete rohan, szerencsésen kilopódzik. Monta- 
bu felgyújtja tulajdon házát, ’s másnap a' rommá égett 
falak közt két csontvázra találnak.

Megrázza e’ szörnyű eset Serédi lelkét; ügyeit rend
be szedi ’s honába Erdélybe vágyó, — hol Serédi Leó- 
na, jövendő neje, utána szerelmében eped, — Atalan- 
ta hajón Londonba érkezik, ’s ott egy a’ hajón külöu- 
ködése ’s bátorsága által magát kitüntetett szerecseut 
— Pierret — szolgálatába fogadja. Londonban egy 
gazdag,fiatal, de könnyelmű nőtül, Idalitól könnyelmű
hősünk szerelmi hálóba kerítetik , nőül veszi, ’s mint 
boldog Erdélybe visszatér.

* *

Pierre, urának kegyeneze, ’s most már Serédi’ há
zánál udvaruagy, mindenhoY'á köY'eti a’ boldog párt. 
Egy este sakkoznak; farkasYradászatra híja urát’s les
be a’ kastély melletti pinczetorokbul. Serédi megy. A’ 
piuczetorokuál a’ szerencsén megragadja, hatalmas kar
ral, a' piuczébe hurczolja; ott egy karóhoz kötözi, ki
nyilatkoztatja , hogy ő Azala' férje, boszuját ez éjen 
teljesítendő, nején a' kötözöttnek. Megy, ’s czélját ér
ve pokoli gúuykaczajjal ébreszti a’ nőt azon szörnyű 
csalatásra, hogy a’ szolgából szentségtörő lön. Idáit 
látja a" pinezéhez siető feketét; a'kastélyból minden 
oda siet; az ajtó betöretik; a' szerecsen véreben fet- 
reng; Serédi eszmélet vesztve egy karóhoz támaszko- 
dottan meredez; Idali összerogyik.



310

Ez a’ történet' vagy regény’ rövid vázlata, ’s e’ rövid 
történeti vázlatnál, akaratom ellen is, a’ magyar litera- 
tura’ újabb történeti vázlata, emelkedésével és műkö
désivel, derűs és borús oldalával lebeg előttem. Miu
tán a’ magyar liíeratura korunkbeli itlustrátiói mint egy 
Kisfaludy Károly, Kulcsár, Virág, Vltkovics, Szabó Dá
vid már ma csaknem említettének, elhaltak, de a’ li
teratúrai iltustratio pártoskodástót szabad keblüeknél 
el nem hunytak és soha ,el nem húnyandók, úgy tet
szik egy újabb literatúrai égkör vonult el felettünk, 
termékenyebb írókban , termékenyebb elmeszülemé
nyekben.

Mikor azon nagy hazafi, kinek lelkes munkássága 
annyi jót buzdíta, annyit teremte hazánkban, miknek 
emelkedésünket köszönhetjük, egy nagy áldozatot tön 
az összegyűlt hazának oltárán,’s eszének varázsvesz- 
szejével teremté a’ magyar tud. társaságot, legszebb 
remény kecsegtető a’ hazát}, hogy ime serdülő irói il- 
lustratioi ez országossá vált intézetben központosítva, 
központositottan az a’korbau részint sirbahanyatlott, 
részint odahanyatló illustratiók helyett sokkal fényes
beket tüntetend-elő. De mi történt? — csak valljuk- 
meg igazán; — e’ tiszteletre gerjesztő palást alatt lát
tunk emelkedni írókat, kik egymást illustrálva mystifi- 
kálták és mystifikálva illustrálták! — míg a’ józanabb 
rész viszavonta magát, vagy míg a’ józanabb rész az 
Írásnak emez önfényünkre csavart szavait hallá: ki 
ezen házon kívül hirdeti az igazságot, az igazságos 
nem lehet: „Ki velünk a’ bárkában nincs, a’ vízözön- 
ben vész-el.“ — Azonban mint áll az igazság’ szava, 
hagyja majdan emlékül az elfogultság nélkül írandó 
liíeratura’ története \ annyi bizonyos, hogy a’ vízözőn- 
ből a’ bárkába tán legtöbb víz*') szivárgott.

íme ez az oka, miért hogy most, ki e’ házon kivűl 
hirdeti az igazságot, e’ bárkás urak’ részéről gyak
ran a’ leggúuyosabb aljas kritikának tárgya, kit e’ 
bárkás urak mint megannyi kapzsi gólyák, csak bé
kának, könnyen felfalhatónak néznek. — De elbuj
dosnak a’ zordon napokban a’ gólyák, és elviszik ma
gukkal kereplő hírűket, el nevüket; a’ béka pedig és 
az 5 szülötti, a’ zordon napokban is honmaradnak. —

*) Kérem a’ szedőt e’ szavak helyett l e g t ö b b  vi z ,  va
lamikép azt ne szedje : l e g t ö b b  v i t z .

A’ szerk.

Míg illy módon egy részről a' magyar liíeratura 
nagy változást szenvedett, más részről maga az idő itfj 
nagy szellemi változáson ment keresztül, melly azt 
szüle, hogy már ma egypár szerencsésen összefara
gott versért, tüstént nagy nevű, nagy hirü írók nem 
lehetünk, hanem a’ nagy nevet, minden tekintetben, 
nagy művekkel kell megérdemelnünk. Termékenyebb, 
’s a’ termékenységben szerencsésebb íróink közé, esal- 
hatlanul a’ jelen regény’ íróját is számolhatjuk. Jósika 
Miklós irói pályáját, politikai színezetű, kisebb mű
veivel kezdé-meg, de ez írói pátyáján csakhamar újabb 
irányt vön, ’s mit regényei bizonyitnak, a’ szív- és 
lélekképzés’ nagy munkáját tűzé czéljául. E’ jeles író 
ekkép ama’ sikamos 'és felette kényes útjáról ez utóbbi 
szinte kényes és nem minden sikamosságnélküli ulra 
térve, úgy látszik, magának kedvezőbb ösvényt nem 
választhatott volna.

Szerencsés helyzeténél fogva, az embert a’ kuny
hótól fel a’ legtündöklőbb palotákig, gyengeségeivel 
és erényeivel, nagyságával és kicsiségével ismerhetni, 
Jósika Miklós ezéíjához, annyi tapasztalást szerezhet 
magának, mennyihez egy kisebb körbe helyzeti író, 
csak hosszas tanulás után juthat. Pedig a’ tapasztalás 
a’ lélek’ nevelő anyja, míg a’ tanulás egy lélekfárasztó 
Útmutató.

Szív és lélekképzésre törekvő czélját, Jósika Mik
lós, e’ jelen regényében is, feljebbi kivouatjából ki
tetszhető igen gyöngéded ’s könnyen czéltévesáthetö 
legsikamosabb oldalainál szerencsésen vítta-ki, ’a 
mit itt e’ regényről egypár sorral megjegyezni szán
dékom , az csak a’ szigorún vizsgáló kritikus’ figyelmét 
nem kerülheti-el, míg a’ nagyobb olvasó közönségnek 
e’ regényből szívott édes lelki éleményét épen nem 
háboríthatja. Mellékesen említem itt csak, hogy Árkosi 
Lajosnak, mint derék fiúnak kitüntetésére, azon fel
hozott szép igyekezete, melly szerint 13 éves korá
ban már á’ törvényt a’ haza’ régiségeivel, okleveleivel 
tanulta, egy kissé időnek előtti dicséret, olly tenger
nyi tudomány’ mezején, mellynek bölcs elintézésében 
egész generatiók kifáradnak. Mellékesen legyen em
lítve az is, hogy Pierre Afalantán, a’ veszély végpü- 
lanatában, Serédit gyiloktőrével fenyegetvén, a’ kü
lönben nem minden emberösméret-nélküli könnyelmű, 
elégen is túli lelki gyöngeséggel bír, illy embertől 

! legkevésbé sem óvakodni.
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E’ mellékesen említetteken kivűl van e' regénynek, 
egy különben szép ’s a’ nagy olvasó közönségre két
ségen kivűl igen jól ható oldala , mellyel a’ kritikus — 
mondom a’ szigorún vizsgáló kritikus nem egészen ba- 
rátkozhatik-meg, —

Ej jigrammai igen szép ’s igen lélekre ható kifejtésé- 1 
né), a’ pinczejelenetnél, kelle az egészet megszakasz- 
tani. „Az iró e’ tekintetben előre is védi magát, hogy 
ezt teendé ha franczia vagy angol közönségnek ir va
la;“ de ha olly iró, mint Jósika Miklós, nem merész
kedik egy lentebb éldeletü epigrammái kifejtésnél, éde
sen ható merengésében hagyni, vagy mintegy magá
hoz , avvagy az angol ’s franczia közönséghez emel
ni a’ közönséget, mellynek kedvencze, ki bátorkod- 
hatik ezt nagyobb sükerrel merészelhetni ? —• Pedig 
volt oka az Írónak ezt és nem mást tenni ’s az egész re
gény fonalát e’ szavaival rekeszteni-be: „Arkosi foj
tott lélekzettel olvasta a’ kézirat1 utósó lapjait.“ — 
Ekkor a’ kritikus is könnyen átsikamlott volna, amaz 
eleinteu igen kitüntetett Arkosi rajzolatán, ki a1 regény 
fonalát meghosszabbítva, az egészből igen passive 
tűnik-el.

Psychologiai tekintetben gyöngébb oldala e’ regény
nek , Pierre kiíáraszthatatlau boszujának végkifejlése. 
— Hogy egy örökös irtózatos boszutól lángoló kebel, 
mellyet e’ szerecsen neje’ megboszulásában olly isz- 
szonyatosan fejt ki, a’ boszu lángjának végső kitörésé
ben végre kéjbe, pokolérzelmek közt, szerelmi kéjbe 
fojthassa dühét; ez olly ellentéte az emberi indulatok
nak melly együtt, csaknem ugyanazon perezben, alig
ha megférhet, ’s mellybeu a’ felbőszült lelki indulat, 
aLigha erőtlenné nem teszi a testit —

Azonban a’ magasra feszített indulatok’ sokféle ve- 
gyülete közt, ez is a’ lehetőség’ határi közt állhat; 
egyedül Leóna’ sorsa még e’ regényben az, mi a’ kri
tikus’ figyelmét magára vonhatja. Leóna, ez egész re
gényben, úgy szólván, az egyedüli erény, Serédi 
könyelmüségénck bűnnélküli áldozatja lesz. Leóna, 
a’ nélkül, hogy szerelmét nagygyá, hatalmassá lát
nék a’ regény’ folyamatában nevekedui, ezen, a’ mai 
világból mindenesetre kiemelt képe a’ lángoló, tiszta 
szerelemnek, ártatlanul bűnhődik. Leónában, minden
esetre a’ kritikus, nem talál megnyugtató, nemes sze
relmi nagyságához , olly igen óhajtható resignatiót,

hogy egészen lemondjon azon férfiúról, ki éltét sze
relmével együtt feldúlta. E’ követelése azonban a’ 
kritikának, mellyet a’ szerzőre nézve inkább csak fi
gyelmeztetésül érinthetni, csupán akkor gyöngíthetné az 
egészet, ha maga a’ szerző födezve nem volna az ál
tal, hogy Leónál, mintegy csak mellékesen 's kevés 
sorokkal szövé regényébe, úgy hogy abból az egész
nek legkisebb csonkulása nélkül ki is maradhatott 
volna. —

Az egész regény, főkép a’ könnyelmű szerelem’ 
festéseinél, íróját, mint a’ nagy világnak egy igen fi
nom tapintaíu fiát tünteti elébünk, ki magát a' szerel
mi sülyedést, lélekizgató perezében, minden legki 
sebb botráukoztatástól ment, tiszta tollal tudja rajzol
ni. — A’ kiadás csinos és sajátossának, Heckenast 
Gusztávnak, mint minden kiadása, diszéré váló. —

Aggfj .

EGYVELEG.

1.) Franeziaország éjsz. kerületében f. é. april 5 
és Ska közt tizenegy meyfagyott ember találtaték az 
utakon; Belgiomban hasonló esetekről pauaszolkodnak.

2.) A’ fraueziaországi civilliste, mint mondatik pa
rancsot ada ki, hogy négy millió franknyi gyémánt ’s 
egyéb drágakövek vásároltassanak be a’ bécsi ötvö
söknél , melly drágaságokból azután párisi művészek 
fognak egy csudaszépségü mátkaékességet készíteni 
az orleansi herezeg’ menyasszonya számára.

3.) A’ „New-York-Sun“ czímű hirlap mart. JOkán 
irja, hogy Fulton Marketben egy úri ember egy egér 
vándorlásnak vala tanúja, melly az utat öt perezíg 
foglalá el. Ezen állatkák, egyik a’ másik után menve, 
egy köz pontra látszottak iparkodni, ’s midőn már mind 
eltávoztak, kiváncsi vala azon ur további cselekedetü
ket is elvárni. Kevés várakozásra eszre vévé, hogy 
az állatok egy kétszersülttel megrakott tonnába utat 
leltek 's abba egymás után belétakarodtak ; nem sokára 
megint egyenkint kijöttek, kinek-kinek egy darabka 
kétszersült lévén szájában.

4.} Burnet a’ hires szakács, ’s a’ „Dictionairc de 
Cuisine“ szerzője, minap egyik fiatal rokonját, egy 
csudaszépségü leányt, 5 0 0 ,0 0 0  franknyi hozomány
nyal adá férjhez. — ügy látszik külföldön is „több 
fizetése van a" szakácsnak, mint az urfi’ nevelőjének.“
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HÍR- «  DHATLAP.

PESTI HÍREK.

1.) Pest vmegye’ s z i n é s z e t i  kii 1 do 11 s é ge folyó [évi 
máj. S-kán tartott ülésében, a’ pesti, nemzeti m a g y a r ’ 
s z í n h á z  i g a z g a t á s á t  f. é. äug. 1 tői kezdve három egy
más után következő esztendőre e g y  r é s z v é n y e s  t á r *  
S a s á g n a k  adá által. A’ társaság említett napon össze is ál
lott már. Egy-egy részvény, hogy minél többen járulhassanak 
hozzá, csak 40 pengő forintra határoztaték, melly negyedré- 
szenkint leszen lefizetendő , t. i. f. é. jul. Íjén; aug. Íjén; nov. 
10-kén. és 1838-i mar. 16-kán, Pesten, a’ részvényes társa
ság pénztárába. Aláírási íveket a’ kiküldöttség’ következő tag
jai kaptak: Földváry Gábor, az elnök, gróf Teleki Sámuel, 
gróf Ráday Gedeon, báró Laffert Antal, báró Bánffy Pál, 
Mérey László kamarás, Jankovich Miklós, Nedeczky Ferencz, 
Beniczky Adám, Fáy András, Patay Jóssef, Döbrentei Gá
bor, Benyovszky Péter, IIkey Sándor, Lissovényi László, 
Steinbach Ferencz, Simoncsics János, Zlinszky János, Szent- 
királyi Móricz, és Nyáry Pál urak.

2.) „Az Athaeneum ’s Figyelinező“ szerkesztősége lapjainak 
árrát k é t  pengő forinttal e m e l t  e-f ö 1 azon egyszerű okból, 
mivel gyanítja (Athen. 38 szám. 304 lap) hogy előfizetőinek 
száma jövendőre meg fog c s ö k k e n n i .  Ugyan az azt is hir
deti, hogy félévenként 78 ivet ad csinos papiroson ’s — nyo m- 
t a t á s s a l !  (Valljon a’ többbi szerkesztők lapjaikat nem nyom
tatják ?) —

HONI HÍR.

D ____  . városában, legközelébbi sokadul ómra — mint
szokás —■ megjelent vándor Szinésztársaság Angelót odá. — 
Angelónak Thisbéveli kettős beszédje gondolatokba meríti a’ 
híveket, csend van mindenfelé, csak X ur’ felfogott galé
riájának vonalában lévő földszinti helyen láthatni két üveg 
szemű uracsot — kik orfintorgatással — hangos kaczaj ’s 
fecsegéssel rabolván a’ körül ’s felűlállók’ figyelmüket, ki- 
tünteték’ : milly gyávák a’ becsületes színész igyekezetét, ’s 
a’ józan közönség szives részvétét tiszteletben tartani, — ’s a‘ 
jámbor körüllévők közt nem vala senki, ki őket azon szabá
lyokra, — mellyeknek megtartására társaságba léptekor ki
ki kötelezi magát — emlékeztette volna. — De van fölöttek 
rettenthetlen lén}', van ki magasságából már régen nézegeti 
méltatlanságukat, de csak tűr, hogy méltó boszújának. hom
lokán öszvetornyosodott fellegeiből annál nagyobb erŐTel dö
röghesse le menyköveit■, igy lett, — darabig piszegetett, ’s

S z e r k e s z t i

pisszegése másnál foganatos lesz vala — csak a’ nagyra termett 
fülek’ urai — vagy akarám mondám nagyra termett urak’ fü
lei mellet siklott el az — ’s igy természetesen mit volt ten
ni egyéb mint keresetét a’ közönség Ítélésé alá ezen szavakba 
foglalni „Hopp megálljunk“ ’s e’ magasságból jött hatalmas 
szózat szegény Angelót, ’s Thisbét majd térdre hullatá, ’s a’ 
felriadt közönséget pedig testestül lelkestül feléje forditá — 
„Tisztelet becsület az érdemes publicumnak — dörög tovább 
a’ bundáját iszonyúan rázó hatalmas X ur — de az csak ugyan 
nem igazság, hogy a’ becsületes ember, saját pénzéért ezen 
alattam lévő fráterek’ fecsegésük miatt egy kommányit sem 
hallhat, holló atyámfiai, nem úgy van az! tanuljanak mo- 
rest, ha még nem tudnak. Úgy! —• ’s ekkor szavainak mint
egy erőt ’s nagyobb hatást akarván adni, hatalmas aczéljával 
természetesen — borzasztó szikrákat csiholt, ’s égő taplóját 
pipájába tévén, mielőtt szívná azt, laconiai szónoklatát ezen 
szavakkal rekeszté: „na most folytassuk tovább ’s szava foga
natos lett: a’ színészek beszedőket, —- a’ hallgatók — Ítélet 
gyanánt jót kaczagván — figyelmüket, — X ur pedig természe
tesen bodor füstöket gömbölygetvén bajsza között, előbbi kiter
jedésében, bámulását—foly taták, csupán uracsaink szűntek foly
tatni előbbi miveit szel epüket — mert az illy mivelt emberekben 
sem hamvadt el még egészen a’ szemérem ’s illendőség’ érze
te. — Most X. ur, mint társán diadalt nyert kakas ollykor 
ollykor büszkén tekingetett alá ülői trónjáról a’ reája miveit 
fenyegetés pillantatait lövellő földszinti uracsokra. —

Eddig tart naplóm’ czikkelye kérdheti kegyed miért illy 
hosszas üres szókat foglaló leírás a’ naplóba: azért, mert cze- 
lom volt azt kegy eddel közleni — ’s miért volt czélom ? Ó 
nyájas kegyed! ezen kérdésre sokat tudnék felelni, csak egyet 
mondok: azért hogy az üres szavakból, ’s naplóból is lehet 
tanúságot venni, pedig úgy lűszem kegyed felvilágosodás fia, 
vagy leány a nem szégyel bár kitől is tanulni valamit- Lám 
én ezen kalandból ezt tanul ám : Szép a' természetesség, de 
gyakran nevetséges. A’ miveltség pedig utálat tárgyáva silá- 
nyúl, ha nemtelen tettekben kíván mutatkozni. Irányt kell min
denben tartani.

Engedjen kegyed is ez alkalommal egy pár kérdést tennem, 
lör Váljon szép természetiség , vagy nemes miveltség e az, 
hogy a’ Pesten dicséretes iparral adatni szokott magy ar mu
tatványokon olly7 kevés magyar szép jelenik meg ? — 2or val
ljon szép természetiség, vagy nemes miveltség lenne-e az, ha 
a’ pesti magyar ifiak csupán magy arul, — csupán anya nyel
ven, csupán azon anya nyelven, mellyet-a’ jó isten legszen
tebb örökségül adott nekiek , hogy a’ természet’ emlőiből ez 
által szíjanak emberhez illő felemelkedést , csupái ezen ny el
ven akarnának ’s szeretnének egyszer már a’ szép ne nmek 
udvarolni? — ’s ha az 1 sőre, egyik sem, a’ 2kra, ó igen, mind 
kettő választ nyerendem — kegy edben fogom imádni szép 
lelkű ideálomat.

Vár day.

Munkácsy .
MöSFATJK LANDKKKli’ BETŰIVEL.
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K A R Á C S O N Y I  Z S E M L Y E .

N E T - T Ő L .

Elszigetelten a’ világ’ háborgató zajától, nagy terje
delmű róna’ közepén áll egy magányos ház, néhány ól 
és pajtától környezve, — most elhagyatva, egy gazdá
nak gondviselése alatt, de a’ múlt nyáron még több 
személyt rejtve falai közt. Pusztai lakás ez, sövényke- 
ritéssel, mellyet az évszakban még birtokosa lakott, de 
ki az őszi havakban a’ fővárosba költözött.

Idézzük vissza egy kissé a’ nyarat, hogy annak ké
pével e’ most néma laknak képe is, mtllyen akkor volt, 
szemünk elébe álljon, ’s alkalmunk legyen belső élete’ 
titkaiba is betekinthetnünk.

Pusztarom, így nevezzük c’ tanyát, nem megveten
dő mennyiségű földekkel bír, mellyek is a’ legjobbak- 
kal egy idomban jövedelmeznek. Mindazáltal, ha a’ 
házra tekintesz, azt képzelnéd, hogy a’ garabouezás 
diák rázta légyen ki zsebéből, midőn sárkányán erre 
utazék, ’s hogy így a’hely, mellyen állt, sem lévén tu
lajdona, mindig kéntelen legyen egy egy darabbal a- 
nyagából adózni állásbérül az éhes földnek — : olly 
roncsolt e’ háznak állapotja. Falaiért, fedeléért ’s ge
rendáiért szélvész, eső, forgószél versent küzdenek, ’s 
mindegyikük teljes ereje szerint üt sebeket a’ gyönge 
alkotmányon, r— ’s így nevének jelentését tökéletesen 
kimeríti. Mind e’ mellett bajos volna meghatározni vál
jon a’ pusztaság vagy a’ rom játsza e az első sze
repet; működő kéznek nyoma sem találtatik a’ lak kö
rül; bal oldalán ’s mögötte több négyszög ölnyi mocsár 
terjed el, — job oldalát oudok szeméttel tölt gödrök 
környezik; incllyckbe az ólok ’s pajta mintegy bele 
vannak sülyesztve; — előtte a’ kerítésen belől valami 
káposztás ’s konyhákért alakú mutatkozik , mellynek 
gyér gyümölcse mindazáltal gúnyolni látszik, az ápolá- 
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sára szükséges, rest kezeket. A’ rongált sövéuykapu- 
tól ezen kertnemün keresztül a’ ház ajtójához vezető 
ut úgy benőve gazzal, mintha zsidó átkozta volna meg 
’s kerékvágást rajta nagyitó üveggel is híjában ke
resnénk. A’ ház elejét, gyámoszlopokon nyugvó bolt
ívek diszíték valaha: most legfeljebb is az épület’ dü- 
ledékeny állapotj át takarhatnák, ha maguk e’ gyámosz
lopok, ’s az ezek által képezett pitvar’ párkányja is dű
lőiéiben nem volnának. Az ablakok ajtók összhangzó 
repedésekkel, törésekkel’s egyéb sérelmekkel, mint 
egyes vonalmakkal, nevelik a’ képnek tökéletességét, 
’s a’ csonka kémény, melly ezelőtt három hóval egy 
viharos éjszakán fejét veszté, csak annál vastagabban 
szórja gőgös füstjeit a’ légbe, mintegy a’ szeleknek 
orra alá füstölni akaró: hogy a’ füst eregetésre nincs 
épen fejre szükség. — Sőt hol semmi fej nincsen, ott 
leginkább gőzöleg a’ kormos anyag.

így áll itt e’ ház a’ magány’ ölében, sem a’ tavasz
nak sem a’ nyárnak kellemei nem képesek egyhangú 
kietlenségét kedvesebbé varázsolni. — Nincs fa, nincs 
galy, mellyen a’ csalogány reggeli énekét vagy esti 
zenéjét egész késő éjszakáig csattoghatná; nincs virág, 
melly a’ harmattól enyhültén vidáman köszönthetné a’ 
fölkelő napot; ’s a’ nap is csak mintegy boszonkodva 
látszik elárasztani arany fényét a’ tájra, hogy e’ sötét 
pontot határozottabban kiemelje, ’s lakóit a’ szorgalmas 
munkára nógassa, rájok pirítva. De hasztalan; birtoko
sa gőgösen ül szekrényein, ’s önérzetét igyekszik meg
csalni; ’s nem is hasonlítja mással össze hajlékát, mint 
Egyptom gúláival: valamint ott a’ Nilöntüzte téreken a’ 
gúla, úgy itt e’ posvány környezte mezőségen c’ falak 
az egyetlen pont, melly magosabbra nyúl fel a’ felle
gek felé;— ’s azzal védi romlását, hogy a’ nagyszerű 
még enyészetében is nagy marad. — Fölépitni a’ házat 
épen szükségtelennek látja, — mert úgy mond, a' föld 
mellyen háza áll, szint olly mély, mint akárminö pa-

. C-ío )
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lotáé, ’s fölötte a’ levegő oily magosra nyúlik, mint 
akár Paris akár London fölött.

Ezen különös birtokos, ki egész nyugalommal nézi, 
mint morzsolja gerendáit a’ szú, ’s mint hull a’ va
kolat ágya fölé, Fukardi. Családja egy húgából ’s egy 
leányából áll — ez Fanny, amaz Julcsa — kik miud- 
azáltal már több éve nem hagyák el a’ küszöböt, mert 
szünet nélkül az öreg mellett kell ülniök.

Fukardi több szép jószág birtokosa, mellyeket mind- 
azáltal már;jó ideje haszonbérbe adott, ’s e’ pusztára 
jött lakni, csak azért, mivel ott meguná a’ sok látoga
tót, kik a’ magyar vendégszeretet jeles erényére tá
masztva jöttük’ jogát, gyakran is háborgaták öt, ’s mi
vel itt, hová csak ritkán tévedhete el az utas, inkább 
reménylheté konyha-edénye’ nyugalmát, minek kopta
tásával is aranyokat vélt veszteni. El is éré vágyai 
czélját, ’s önelégedten élte napjait.

Nem tölti ő azonban henyén üdéjét; fontos dolgok
kal foglalatoskodik — reá nézve igen fontosakkal. Egy 
gazdára bízta a’ gazdaság’ vitelét, kinek híven kell, 
számot adui naponkint a’ tett munkáról, ’s kivel gya
korta oránkint tanakodik, nem lehetne e egy vagy két 
bérest még nélkülezni? — kiszámolja mathematical 
pontossággal, mennyivel kevesebb czín kopik le a’ tep
sikről, mióta vendégeket nem lát; — belső örömmel 
tekint a’ jövendőbe, mivel most sokkal hosszabb életet 
ígérhet magának, mióta a’ boszonkodás az elemésztett 
élelem felett nem rágódik élete’ gyökén; — gyönyör
rel nézi ablakáról az előtte elnyúló mocsárt, mellyen 
túl szántóföldéi terjednek e l, mivel az által a’ munkás 
béresek, kik kenyerét fogyasztják, távolabb tartatnak 
szemétől; — ésjioszu fejtegetésekbe ereszkedik ebéd 
felett, mennyivel édesebb azételek íze; ha idegennem 
nyúl a’ tálba, — és — olvas — pénzt. —

Julcsa kisasszony épen nem szerencsétlen ezen élet
mód mellett, mert némi összhangzásban áll természeti 
hajlamival — a’ semmit tevésre; ezen hajlamok épedig 
az öregnek gondosan ápoló szárnyai alatt legbiztesb 
védhelyre találtak. Azért boldog nyugalomban ül nap
estig székén, ’s leghosszabb sétája tán innét a’ pam- 
lagig ballagni, és pontos mimikái szabályok szerint for
gatni szemeit,|midőn egy mély fóhászszal átálmodja ma
gát képzeményei’világába; mellynek körében kéjeleg- 
ve édes merengések’ ködébe sülyeszti agyát, — ’s 
mindezen képek végre egy ponttá olvadnak, inellyből

kifejlődik egy felette igéző légi alak — jövendő férjé
nek önképzeltp alakja! — de hasztalan — a’ sóvár
gás heve nem képes életre szólítni a’ légi szobrot; 
pedig milly örömest lenne ö a’ nő-Pygmaliou!

A’ kettőnek boldogságát nem tetézi a’ család’ har
madik tagjáé. Fanny legszerencsétlenebb napjait élj 
atyja’ házánál. Legidősb nénjénél, a’ kinek földi éle
tét a’ végzés egy igen müveit férfiú oldalához csatlá, 
nevelkedvén, megizíelé a’ munkásság’ és foglalatos
kodás bájait, ’s a’ mennyire egy, a’ gazdaságban nem 
járatlan nőnek az idő 's körülmény engedi, a’ tudás ‘s 
műgyakorlat’ körébe is bevágott nyílt elméje: itt pedig 
minden eszközöknek liijával kelle maradnia, mellyek 
további ügyeskedését előmozdíthatnák, tudományát tá- 
gituák, vagy akármi módon is olthatnák lelkének égető 
szomját. Semmi könyv, kivevén nehány régi latin ira
tot, semmi szebb ízlésű kép, mellyet az írónnal vagy 
az ecsettel utánozhatna, semmi hatásköre fölébredt te- 
hetséginek! ’S ha néha tollat fog is , saját gondolatit 
papírra teendő, keserű gúny követi a’ néne’ — sőt ti
lalom az atyus’ részéről ezen merészségét, mellyet 
mind a’ kettőnek peshedt, penészes gondolásmódja mint 
nagyvilági bolond divatábrándozást kárhoztat. Semmi, 
épen semmi, a’ mi komor idejét kideríthetné — — de 
megállj — itt még meg is bántom az ájtatos szemfor- 
gósdi Julcsát — hisz ennek van hangszere — ’s a’ 
hangának isteni szelleme nem képes e elűzni a’ lelki 
unalom’ sötét rémét? Bocsánat, erről megfeledkeztem, 
’s nem is hozhatok egyebet mentségül, mint ezen hang
szer külső alakját, melly bizonnyára még azon mestert 
is, ki csinálta,'első pillantásra a’ kétkedés kisértésibe 
sülyesztené: valljon zongora legyen e ez? ’s még 
hangja! Nem volt még szerencsém macskahangver
senyt hallani, de képzelem illyennek kellene lenni, 
mint midőn Julcsa karcsú billegény - újjai zefírfuva- 
lomkint lejtnek el a’ hangverők nyikogó emelcsői fö
lött. Egyébiránt is csak a’ legrégibb keringők töltik el 
a’ ház’ hangtárát, mellyeket a’ néne néha néha elor- 
gonál, ’s mellyeken túl ízlése még nem hatott; ha pe
dig Fanny az ön - hozta lapokból kezd némelyszer 
játszani minden nyávogás ellenére egyedül hogy ujjait 
gyakorolja — akkor meg az öreg kezd dörögni, ki már 
Julcsa játszását is. csak keservesen tudja megemész
teni, de illyes „felhőkön nyargaló compositiók“-on tel
jességgel megrontaná étvágyját. így legfelebb is az
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öregnek ingeit kell foltozgatnia szegény Fannynak, ha 
a’ tunyaság’ martálékavá nem akar lenni.

Ez a’ belső háznak képe, ide nem említvén a’ vén 
szakácsnőt, kiuek a’ nyomorult főzésen kivűl nagyobb 
foglalatossága nincs, — mint a’ pinczében a’ csekély 
számú hordókat vitézül megcsapolni ’s szorgalmasan 
vizet töltögetni beléjük, csupa szolgai hűségből mivel 
a’ pénzhős egy akóval évekig akarná beérni.

így folynak a’ napok; ugyan azon változatlan egy 
idomban, 's egyhangún váltják föl egy mást a’ per- 
czck. Egyetlen világosb pont sem tűnik fel e’ halotti 
magány’ borús látkörén, melly szétoszlatná, bár csak 
pillantatokra is, a’ lelkeket álomba döntő árnyékot; 
az öreg és húga engedve dőlnek ez életfojtó álom’ kar
jaiba: csak Fanny nyög a’ tunyán haladó időnek zsar
nok-járma alatt.

tt * tt
De milly csudatünemény mutatkozik? — tán csak 

porfelleg emelkedik ott a' távúiban? Valóban mind in
kább közeledik, a' porból kifejlik egy hintó száguldó lo
vaival , ’s a' kocsis hosszú ostora hatalmasan pattog a’ 
légben. Vak eset ezt nem vezetheti ide ; az eltévedt 
nem halad illy elhatározott bizonysággal az ismeretlen 
ösvényen, — ’s ha a’ föltét hajtja az idegennek lovait 
Pusztarom’düledező falai leié, váljon minő foglalatos
ság adhat olly kemény bátorságot neki hogy Fukardi 
elébe merjen lépni, ki bizonyára valamennyi ördögöt 
idézend elő olly vendég ellen, ki saját személyén kí
vül még kocsist, inast, két lovat és egy vizslát hoz — 
csupa emésztő subjectumokat.

A’ kocsi a’ház elébe vágtatván, belőle egy a’negy
venet meghaladt izmos férfi kiszáll, ’s magát Fukaréi
nak mint öcscse’ nejének harmad-ágbeli rokonát bemu
tatja. A’ leggyakoroltabb emberismerő is csak bajjal 
választhatná meg, váljon ezen érdekes atyafiság, vagy 
a’ belépettnek rettentő szakála lepte légyen e meg 
kellemetleuebbül az öreget, — ki a’ szakálosbau a’ 
15ik század’ rémét vélte feltűnni sírjából, hogy őt ősi 
jószágiból kiszorítsa. Ellenkező hatást tett az idegen 
Julcsára, kihez olly nyájas és módos tisztelkedéssel 
fordula az utas, — hogy azonnal egy titkos szózat röp
pent fülébe, gyakran képzelt álmai világából: ,llly 
édes lehetne a’ kérő’ hangjai — Fanny merőn szögezé 
szemét a’ jövevényre, ’s azután a’ zugba vonulva szür

külő ködfelleg lebbent el lelke előtt, mellynek árnyai
ban egy kedves képet láfa fel ’s alá lengeni, az épen 
jöttnek arczárói mintegy visszasugárzót. A’ néhány 
pereznyi csöndet legelsőbb Julcsa szakasztá meg,ész- 
revevén a’ bácsinak nyugtalan háuykódását; ’s a’ ne
talán kitörő szívtelen fogadásnak elejét venni akaró. 
Uly csinosan még tán életében sem szólt, ’s olly el
döntő hangon kéré meg az idegent a’ további mutatás
ra, hogy az öregnek egvszer’sinind nyomosán adá ér
tésére , hogy már valahára saját akaratját is valami
ben követendi.

[Folytatása következik.)

Ü T I  R A J Z O K .

VANNAK SEJTÉSEK !

A’ hajnal’ bíborágyát még födve tartá irigy leplével 
a’ sötét éj, ’s a’ keletkezni kezdő szél olly tunyán 
söpré egyes lökésekkel a’ sírcsöndü ’s még itt ott pis
logó, néhány lámpa által kétesen világított, utczáit 
Pestnek, mintha még az ő hatalmas szárnyait is az, 
annyira közös, lét- ’s szellemölő ónálom’ súlya terhel
né, midőn már Zrínyi födözetén állék nyugtalanul vár
va a’ parthosszanta lézengő utasok elérkeztét, hogy 
hovahamarább indulhassunk. Végre megkondult a’ ha
rang, sok szép ’s rút ajkról elpattant az utolsó búcsu- 
csók, „Vigyázz pincsimre, hideg tejet ne adj neki,“ — 
hangzott itt egy sipegő dada fátyola alól; amott pe
dig: „Ne felejtse el kegyed azon keringőt, melly a - - 
latt —“, a’ többit elkapá a’ szél ’s kerekek zúgása, és 
rettegve Zrínyi fenyegető buzgányától szolgai kész
séggel nyitának a’ szép műnek utat Dunánk szél ku- 
szálta borzas hullámai. Röpültünk.

Nem czélora leírni utazásomat, mert mélyen sebzett . 
kebellel tevém, ’s végén nem öröm, hanem keserű 
könyek vártak reáin, kények, mellyeknél fájdalmas- 
bakat ember csupán jcsak hazájáért sírhat, könyek az 
atya sírja fölötti Azért csak röviden néhány vonással 
érintem utitársimból azon egyeseket, kikkel utóbb, 
csaknem természetemmé vált szótlanságom ellenére, 
beszédbe ereszkedtem. Élten« eddig lefolyt napjaiban 
minden foglalatosságot kellemetlen részénél kezdem, 
azért most is mindenek előtt két némberre] van sze

tt
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rencsém a’ szíves olvasót megismertetni. Mind a’ kettő 
utolsó kendernyiivéskor lépett kora 23ik évébe, mit 
annyival inkább lehetett hinni, mivel azt mar legalább 
húsz év óta erősíték, termetük sem kicsiny sem nagj; 
homlokok széles ’s alacsony, a' szemeik közti tér igen 
tág, a’ fül ’s száj közti ellenben fölötte szűk volt. E 
két szép szünetlen franeziául — kelepeit’s forgolódott 
egy magas termetű férfi körűi, kinek követ is irgalom
ra indítható óriási türelmét mindenki bámulta. Követ
kezik a’ kellemesb rész, melly két gyászt viselő csi
nos asszonykából állott, az egyik hihetőleg halvá
nyulni kezdő rózsái fölött gyászolt, a’ másik pedig 
alkalmasint azon bánkódott,hogy piczinyke szája egy
szerre csak egy csókot adhat; mind a’ kettő igen igen 
vig kedvű volt. Talán férjeik haltak meg ? —

Különválva a’ társaságtól ülék ebéd után szokott he
lyemen, a’ födözet hátsó részén, közel a’ kormányos
hoz , ’s csudálám a’ hajón levő két angol utas fárad- 
hatlanságát, kik reggel óta csaknem szüntelen föl ’s 
alá futkostak Marryat „Peter Simple“ czimü regényé
vel kezükben. Az egyik tengerész kapitány volt ’s 
Konstantinápolyból Tripolisha szándékozott, a’ másik 
pedig orvos, ’s azért utazott vele, hogy a’ pestissel 
közelebbrűl megismerkedhessék. Honi nyelvükön kí
vül egyebet nem beszéltek, ’s azért csaknem egészen 
némák voltak, mert egymás közt igen keveset szól
tak. A’ két angol különczködése Angliába vezeté gon
dolatimat, onnan pedig távul tengereken túl röppeué- 
nek, ’s a’ hánykodó hullámokra tekintvén, akaratla
nul Bérczhaviuak e’ verse ötlék eszembe:

,, N/.ü irhtd fá m ótakon
Uöpiilj hajó velünk!
Hol egy boldog hazát
’S szabadságot lelünk.“ ’s a’ t.

Ábrándimból igen kellemes hangon ejtett kővetkező 
szavak ébresztének föl: „Mondom kegyednek, ez’ ur 
is bizonyosan angol, hisz' egész nap még egy szócs
kát sem hallottunk tőle.“ A’ beszélő az egyik gyász 
öltönyü hölgy volt, szavaira a’ másik ezt feleié: „Hall
gatásából még nem következtethetni, hogy angol, any- 
nyival kevésbé, minthogy mindig ül, a’ másik két an
gol pedig szüntelen futkos.“ — „Ugyan édes barát
nőm , — szóla ismét a' másik, — mikép különböztethet 
kegyed illy fonákul, hát a’ magyarok hányfélék! — 
mintha bizony ülni szerető angolok nem létezhetnének.

Ismétlem, hogy ez’ ur is angol, sejtésim engem nem 
szoktak csalni soha.“ — Itt a’ nemzetiség szelleme 
fölolvasztó nyelvem jégbilincsét ’s egész Hiedelemmel 
tudatúm a’ két széppel, hogy magyar vagyok. „Sej
tése tehát megcsalá ezúttal szeretett barátnémat,“ — 
mondá pajzánul a’ picziny szájú szép , ’s a’ másik igen 
elkedvetlenültnek látszék kedvencz elve hiúsulta miatt; 
rövid szünet múlva azonban diadalmaskodó tekintettel 
szóla: „Sejtésem mégsem csalt, mert: az angolok 
búskomorok szoktak lenni ’s szótalanok, tehát teljes 
joggal sejthetők ez’ urban is angolt, minthogy az em
lített két ismértető jel rajta is igen kitünőleg mutatko
zik. 0 , kedves barátném, vannak sejtések, higyje 
állításomat, tapasztalásból szólok. Sokat beszélhetnék 
sejtésimről ,mellyek mind egészen teljesültek. Néhány 
hónap előtt — mer nem állhatom, hogy e’ teljesült sej
tésemet kegyed meggyőzéséül el ne mondjam — táncz- 
mulatságban valék R... özvegynél. Táncz közben,— 
épenF... hadnagygyal lejték,— 11 órakor szívemben 
szúrást érzék, szemembe akaratlanul könyek tolul
tak , 's egész éjen át legyőzhetlen bús érzet szoron- 
gata. Ezjanuar 12én volt. Öt nap múlva levelet kap
tam Pozsonybul, mellyben nagynéném tudtomra adá, 
hogy férjem januar 12én esti 11 órakor tüdőgyula- 
dásban megholt. Szóljon kegyed már most a' sejtések 
ellen.“ — A’ kissé élénkebb beszéd körünkbe gyüjté 
az utasok egy részét, ’s köztük a’ két ó-kelepczét is, 
az izzadó gyötrött magas férfival együtt. „Vous avez 
raison, ma chére , — kiálta az egyik, —• vannak sej
tések ; én, par exemple, sejtém, hogy e’ hajón (ezt egy 
hasonlithatlan szemhunyoritással a’ magas férfira mon
dá ,) igen igen kellemesen fogok mulatni, és — sejté
sem teljesült.“ — Most a’ másik szép tárt szája jőve 
mozgásba,* ill ykép recsegve: „Oui, ma soeur , — a’ 
két agglantot testvéri kötelék kapcsolá egymáshoz, 
— cela est vrai, vannak sejtések. Én alig múlt gyön
ge ifjúságom érzelmi fölébredését sejtém ez’ úton — és 
a’ magas férfi keze görcsösen megszoríttatik — sejté
sem nem csalt!“ — ,,’S kegyed mitsem sejtett, eher 
ami ?“ kérdi a’ másik. „0 igen, — válaszola sóhajtva 
a’ magas férfi, — én sejtém, hogy eső leeud ’s eresz 
alól csurgó alá jutok, sejtésem valósult.“ A’ két dada 
mázos arcza nem vala képes pirulni, de a’ többi utas 
nevetve távozék, ’s én , magamra hagyatván, ismét 
mély merengésbe sülyedék, ’s lelkem a’ sejtések ’s
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ábránd tündérvilágába röppent Perczek múltak. hul- 
ám hullám után gördült el habozva a* zúgó kerekek 
alatt, a' partok játszi gondolatokkint tünedeztek mind
két- felöl, a’ vitorlák majd csattogtak, ha a' szél for
dult, majd ismét kifeszűlve hajlongtak előre, ha állan
dó fuvalom által puffasztattak; de —

Búcsúzó napsugár,
Mért olly véres színed ?
Hunytodban búskomor 
Rezgő fény mért eped?

Szállongó föllegek,
Mért olly szörnyen komoly 
Harczképpé váltatok?
Füst, szárnyad mért fogoly?

Szólj, széles szép folyam,
Mért olly búsan csapong 
Parthoz hullámod itt ?
Zöld cserjéd mért zajong?

lelkem sejt, szűm dobog ,
Mindig busább leszek;
Mért? — Egy hang mond: „Mohácsi" — 
Több kérdést nem teszek!

Igen, több kérdést nem teszek; a’ kormányos ki
áltó, hogy Mohács alatt vágjunk, ’s most tudám sej
tő keblem elfogultsága okát; — ágyúink háromszor 
dördültek, horgonyunk csörögve zuhant az iszapba, 
’s mélyen sóhajtva a’ haza gyásza fölött, ünnepélyes 
hangon sugám a’ szép gyászos hölgynek: vannak 
sejtések!

N agy Ig.vacz

*) Örömest megkímélném a' szíves olvasót verseimtől, de 
olly akaratlanul villantak agyamon keresztül ’s íróubul 
papírra, hogy mint az egészhez tartozókat, minden
esetre közlendőknek tartáni. —

N E V 6 A T E .

A' .Vergate — uj kapu, egyike a’ legnevezetesebb 
fogházaknak -.nevét azon kaputól—gate — vette, melly 
hajdan egyik részét tévé, !s már 1218 nagyobb rán
gó foglyok’ börtönéül szoigála. Két századdal később 
Whittington Robert újra épité, kinek emléke, egy 
szobor ’s egy macska, egy fülkébe vala látható. Az

1666 nagy tűz az épületet romba tévé. Ismét felépí- 
tetett, de rósz és alkalmatlan lévén 1778—1780 közt 
megujitaték. Az épületnek már külseje komor ’s bor
zasztó, 's határzatát az idegennel is első látásra ki
találtatja , mi előtt az erős ablakokat 's ajtókat meglát
ta. Közepében a’ Keeper lakik, 500 ft. fizetéssel. A’ 
pap'jövedelme 265 ft. 's ezért vasárnap, szerdán, és 
pénteken könyörgéseket mond, minden vasárnap reg
gel papol, a’ halálra Ítéltekkel kedden és csütörtökön 
imádkozik, ’s ha az ítéletet meghallák, halába készí
ti , ’s kikiséri. —- A’ fogház kápolnája igen csinos.

Ezen fogházba, mellyre egy gondviselő tizenuyolez 
fogolyőrökkel vigyáz fel, bűnösök, ’s adósok csukái
nak. Mind két nemű betegek számára különös hajlé
kok rendeltettek.

Hosszú és sokszoros panaszok ’s esdések után a 
Nevgateba némelly javítások történtek; a’ legjótéko
nyabb rendelkezet az vala, hogy a' foglyok elosztat
tak , ’s különböző lakokba csukatának. A’ férfiak így 
vannak elkülönözve: ki nem hallgatott bűnösök, el
itéltek , a’ kisebb bűnökért bevádoltak ; kik az {elitéit 
pénz-büntetést megfizetni nem képesek — fines— kik 
halálra Ítéltettek,— ’s 15 év alatti gyermekek. Ezek 
számára külön szoba rendeltetek, hol a' festészetben 
’s a' t  tanítatnak.

Az asszonyokra nézve az emberszerető mrs. Fry, 
egy- pénzváltó felesége, csudálatra méltó javításokat 
teve. A' mi következik, az ő tudósításából vesszük a' 
rendőrségi választmányhoz, 1818: „törvényeink ált- 
hágattak, de igen ritkán; a' rend közönségesen igen 
szorosan megtartatik , ’s azt teljes joggal mondhatom, 
mert egyike a’ nőknek azt mondá, előtte rettenetesebb, 
elémbe, mint a' bíró elébe vitetni, pedig én iráutok 
kímélettel viseltetem. Azon idő alatt, mellyet az új 
rendszernek áldozék, soha nem bűntettem asszonyt, 
sőt büntetéssel sem fenyegettem, 's még sem hiszem, 
hogy egy jól rendelkezett házban is , a' parancsok szo
rosabban tartatnának, mint itt azok, mellyeket én. 
vagy barátim, hozunk. — A' rai a' munkásságot illeti 
csak nem 2 0 ,0 0 0  darab mindenféle ruhát készíte- 
ténk; egy holnap alatt 6 0 ,0 0 0  pár Jábtyű, ’s ha
risnya köttetik, ’s így egyre másra hetenkiut min
den személy 18 sh. keres. Ez a" pénz élelmükre, ru
házatokra fordítatik. Nem kevésb hasznot tesz a' val
lásos szolgálat, mi mindennap velők kétszer olvassuk
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a’ sz. írást; némellyek még csak itt tamilnak olvasni, 
’a a’ legszebb előmeneteleket teszik. A’ vallásos’ ta
nítás’ hatása meglepő; sokszoi*, ha mondom, hogy vala
mit akarok felolvasni, utánam sietének a’ lépcsőkön, 
mintha a’ legnagyobb élvezeteket igérém vala.u

Ha valaki a’ börtön’ belsejét akarja látni, engedel- 
met kell nyernie egyikétől a’ sherifeknek. —

Az angol, névszerint a’ londoni fogházak látmányo- 
kat nyújtanak, egyetleneket a’ magok nemében, ’s a’ 
mit Archenholz*) körülbelől ötven év előtt a’ King- 
Bench-ről monda, az még most is legtöbbjeiről álhat e- 
zen épületnek. Közöljük azt rövid kivonatban.

A’ börtön’ belsejét lakszobák teszik, kicsinyek, és 
nagyok, a’ foglyok számára; egy sétány, lapta, ’s 
golyó-játék’ téré, bor, ser, kávéházak, boltok ’s a’ 
t. Mind azon béfogott mívesek kik’ mivészete sem nagy

*) Angol utazásában.

F I G Y E E M E Z V E T É l i .

Ez évi júliustól kezdendő ’s közeledő uj félévvel, a' 99B a j z o l a t o k st létrejöttüknek hatodik, 
évfelét érendik; melly idő alatti pártfogó részvéte a’ t. Közönségnek, bizonysága, hogy lelkes fiai- ’s lányai
nál, tetszést és hetybenhagyást nyert nem minden küzdés nélküli iparkodásuuk. E’ részvét lesz jövendőben 
is ösztönünk: még nagyobb és szüntelen nevekedő szorgalommal, a’ t. Közönség’ tetszését mindinkább meg
nyerhetni.

Mi végett, gondoskodtunk arról, hogy, miután lapjaink megjelenések óta máig, minden honi hír
lapok között legtöbb eredeti czikkelyt közlöttek, eredeti sajátságuk továbbá is fenmaradjon, mire 
is különös szorgalmat fordítandunk, hogy legalább ezen egy lapunk legyen, mellyben honi elméink’ szü
leményei által, mulatassuk ’s mulatatva hasznosan hathassunk a’ magyar olvasó Közönségre, 's ne árasz- 
szuk-el a’ tős-gyökeres magyarvért, — többi lapjaink’ példájakint, — a’ lelkében soha erős gyökeret nem 
verhető idegen szellemű fordításokkal, hanem fogadjuk-el a’ nemzeti jólétre, csinosodásra, felvilágosodásra 
szükséges idegent; nemzeti lelki sajátságunknak pedig nemzeti éleményt adjunk: mert tökéletesen meg 
vagyunk győződve, hogy akármelly hírlap’ valódi becsét ’s maradandó jótékony hatását, csupáncsak 
belső szellemi, főleg hazai termékü, értékkel, ’s nem külső mellékletekkel eszközölhetni. — Melly végből 
több jeles, jobbadán helybeli irót, törekedtünk ezen félévre is megtartani, ’s munkásságuk’ egész erejét ré
szünkre megnyerni, kik mint eddig is folytonosan és szoryalmasan segítendik terhes vállalatunkat. Melly 
súlyos vállalatunkban — egyszer’smind a’ honi csinosodás’ szent ügyét gyámolílandó ’s a’ haza előtt eléggé 
ismert és tisztelt íróink, köztük egy jeles irónénk« betűrend szerint e’ következők:

sífjejfi» jBáró B arkóczy Ferencz» Bérczhavi» Földi» Frankenburg» Gaal» 
G a ra y , Mazucha ,  K a r a c s  T  h e r e z ,  K atona A n ta l , K azin czy Gábor» 
Kunos s9 Nagy Ignácz» Ney» Sólyom9 (Jósika Miklós)» Szabó Dávid»'Szigligeti 
Eduard» Sujánszky» Tóth Eörincz» Teszéri» Vajda» Jegfi, (Nagy József.)

helyet, sem műszereket, nem kíván , folytatják mun
káikat, ’s lakjok elébe teszik ki jegyőket. Látni itt 
szabókat, csizmadiákat, parokásokat ’s a’ t. kik nem 
csak fogolytársaik’, de kűl vásárlók’ számára is dol
goznak.

Ezek közönségesen családjaikat is magokhoz ve
szik , ’s nyugodtan élnek. Az illy benlakók’ száma 
sokszor a’ foglyokéit is túl múlja, úgy hogy a’ Nev- 
gatenak néha több ezer lakosai vannak. Az épületnek 
csak bémenete van erősen biztosítva, különben belől 
legkisebb kényszerítés sincs. Semmi vas rostélyok, 
zárak, vas ajtók, semmi fogoly őrök , röviden benne 
semmi nincs a’ mi fogházhoz hasonlitna. Mivel egy 
szoba sem csukott, a’ foglyok egész éjeken ált mulat
hatnak. Bálok adatnak, ’s hangversenyek, sőt szabad 
kőmivesi ülések is , a’ minthogy Wilkes is 1769 
King-Benchben leve a’ kŐmivesek egyesületének tagja.

(Folytatása következik.)



Divatujságunk eddigi alakját megtartva, nevezetesebb czikkelyein, mint: elbeszélések, regék, 
novellák, költemények, életirások, humoristika, minden magyar lapok felett, lapjaink’ egyedüli sajátja, 
ország- nép- ’s tájismertetés, természeti történet, tudomány, szorgalom, a’ szép művészet’ minden ága, ’s 
több e’ nevezetek alá tartozó ’s különféle czikkelyeken kívül: — különös figyelmet fordítandunk még a’ társas
élet és divatvilágból a’ legnevezetesebb ’s legújabb dolgok, események, hírek, tünemények, r e n d k í 
v ü l i  g y o r s a s á g g a l  adandó közlésére; melly sok oldalú érdekes munkát külön külön irótársaink va* 
láuak szívesek maguk közt felosztani, illy módon:

1. )  A’ két fővárosi élet’ mozgalmait, minden érdekes oldalával, napi történeteivel, G a r a y .
2. )  A’ literatura’ egész kiterjedtségét, figyelemre méltó müveivel, híreivel, történeteivel, K u n o s s .
3. )  A’ hangászatot ’s szépmüvészetet illető legnevezetesebb újságokat, tüneményket, egész nagy

szerűségével, IVey.
4. ) Az egész nagy külvilágnak, a’ társasélet és divatvilághoz tartozó rendkívüli, érdekes eseteit, 

tüneményeivel, találmányaival, J F r a n k e n b u r g . Végre:
5. ) A’ színészetet illető minden nevezetességek’ közlését és kritikáját, A g g fi  vállalta magára.

Továbbá, hogy lapjainkat sajátságosokká, ’s minden más lapok felett, mennyire lehet, legérdekeseb
bekké tehessük, a’ haza’ minden nagyobb ’s kisebb városaiban, iró- ’s jelesebb honfitársainkat felszólítottuk, 
sőt hol ezt, személyes összeköttetésünk hiánya miatt, nem tehettük, e z e n n e l  I g e n  s z í v e s e n  f e l s z ó 
l í t j u k ,  hogy minket, m i n d e n r ő l ,  mi a’ társasélet és divatvilág körébe tartozik, ide értvén termé
szetesen a’ színészetet is , koronkint tudósítani szíveskedjenek, hogy tudósításaikat „honi hireiuk’“ czime 
alatt, az olvasó közönség elébe juttassuk; kiknek e’ felszólításunkra teendő szives fáradozásukért, lapjaink
kal szakadatlan szolgálni fogunk. Itt egyszer’smind a’ t. Közönséget figyelmeztetjük, hogy egyik barátunk 
’s irótársunk hon, a’ másik pedig külföldön e’ nyárszakban utazni menvén, el nem mulasztaudjuk olvasóink
kal , a’ gondos vizsgálódók' úti tárczáikból, a* legérdekesebb dolgokat és újságokat koronkint közölni.

Iparkodtunk ezenfelül magunkat olly helyzetbe tenni, hogy lapjainkat, „ d i v a t k é p e i n k k e l ,  
a’ n e m z e t i - k é p t á r r a l , *s m u z s i k a i  m e l l é k l e t e k k e l , “  jövő félévvel, a’ lehető legszebb, 

mint lapjaink’ finom vj papirosa előre is mutatja — ’s legcsiuosabb alakban adhassuk; de mindezen te
temes javításaink ’s költséges előkészületeink mellett is, lapjaink’ eddigi árát melly, minden hasonló la
poknál o l c s ó b b ,  megtartjuk, fő gondunk egyedül az lévén, hogy a’ honi elmeszüleményekuek, a’ kül
honiak felett, egyszer valahára az elsőséget kivijjuk.

Felszólítjuk tehát a’ t. Közönséget, lapjainkat szives pártfogásába véve, méltoztassék a' közele
dő pesti Medárd napi vásárra, mint legkedvezőbb alkalomra, az előfizetési díjt, írott vagy nyomatott czini- 
mel együtt, egyenesen hozzánk, uj-világ utczába, dr. Reisinger házba 554dik sz. a. küldeni; lapjaink’ 
félévi ára jövendőre is postán küldve 5 p. fr., helyben pedig 4 forint pengő. Helybeliek évnegyedre is előfizet
hetnek 2 pengő forinttal.

Azon t. Pártfogóinknak, kik lapjainkért az előfizetési díjt, egyenesen hozzánk, a’ most említett 
helyen szerkesztőségi hivatalunkba küldendik, ’s a’ lapjainkkal adott ’s adandó nemzeti-képtár’képeit nem 
bírnák, ’s erről minket az előfizetéskor szívesen értesítendenek, a’ nemzeti-képtárból h a t  finom rézmef- 
szetü képpel i n g y e n  szolgálandunk, ’s az esetre, ha e’ t. Pártfogóink nemzeti-képtárunk’ többi képeit is 
bírni óhajtanák, (inig illyetén képek’ boltiára e g y  p e n g ő  f o r i n t ) ,  mi e' t. Pártfogóinknak egy 
egy képpel, * 4  p e n g ő  k r a j e z  á r é r t  szívesen szolgálandunk.

Pesten, május hónapban 1837.

M unkácsy János
a* ,,ll a j z o 1 at o k“ szerkesztője.
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HÍR- ’S DIVATLAP.

PESTI HÍREK.
1. ) A’ két fővárosnak nagy része pünkösthetfot evenkint a’ 

Zugligetben szokta ünnepelni. A’ reggel eléggé kellemes vala, 
Budapest lakosit zugligeti szokott mulatságaira csalhatni. 
Délután fél háromra zápor kerekedek, ’s a’ késő estig not
ion nőtt zivatar, szüntelen szakadó záporral, vegyülve , olly 
irtózatos dagálylyá duzzadt a’ zugligeti hegyszorulatok közt, 
hogy a’ mulatságot rémessé , a’ napot pedig számtalan sze
rencsétlenség szomorú napjává tévé. A’ zivatar koronkinti, ne
hány percznyi sziüietei közt, estig, az úgynevezett Lasz- 
lovszky majornál, öt halottat halásztak - össze; egy a’ vízár
tól elsodrott kocsiból csak a’ szerencsétlen atya félholtra zu- 
zottan menekheték-meg, két gyermeke, a’ bérkocsis, lovai ’s 
kocsija menthetlenül vesztek - el. A’ Krisztina városban a’ 
Horváth-kert méllett álló kis kóládon, hét ember, kik a’ ro
hanó vizáit nézegetők a’ hid’ párkányzathoz támaszkodva a’ 
hirtelen összeomlott párkányzattal együtt a’ vízbe - zuhantak, 
’s közülök csak egyet foghatának-ki. Belebb a’ ráczvái os- 
ban, tíz úgynevezett ráczfürdő mellett, honnan kevés távolság
ra a’ hegyek közül rohanó viz a’ Dunába szakad, a’ vizái- egy 
pár házat sodrott-el, ’s még kedden délig nem tudaték, hány 
ember lön itt is a’ vészes zivatarnak áldozatja. A’ hegyek 
közt az utakat e’ zivatar’ mind összerontotta, 's a’ zápor kö
ze vegyült roppant jégdarabokkal és sziklákkal boritotta-el. 
A’ hegyek közti lapályok, vetések, rétek, tengervízben úsz
tak és még tegnap is, a’ hegyi vizmedrekben, holtakat hor
doztak össze : ezek közt egy anyát, két halálában osztakozó 
gyermekével, az életteleneket, karjai közé szorítva. Hol a’ 
hegyi zápor a’ rudas fürdő’ közelében a’ Dunába omlik, olt 
néhány csónak a’ hegyekről lesodrott eledel kosarakat ’s több 
efféle, a’ mulatozó néptől magával vitt étel ’s ital tartó sze
reket halászott-össze. — Hány ember lön összesen e’ szörnyű 
zivataros napnak áldozatja, számszerint nem tudhatni, tegnap 
délig 39 ember’ halála tudatott csak a’ városi elöljáróságnál, 
annyi bizonyos, hogy sok családnak e’ nap, örömre szánt 
napjaiból, sokáig szomorú emlékezetes napja maradand.

2. ) Igen érdekes jelenet literaturánk körén a’ homoeopa- 
thiának gyógyrendszere a’ több jeles értekezéseiről ismeretes 
pesti orvos doctor l v a n o v i e s  András ur’ tollából illy czim 
alatt: „Hasonszenves gyógyrendszer“ Pécsett, a’ piisp. lyc. 
könyvny. intézetében 1837. 8rét 33 lap. íuellynek megjelent- 
tén e’ dicső gyógytudománynak minden barátja annál inkább 
örvend, mivel nyelvünkön —• mint a’ szerző ur maga mondja 
— több külső akadályok állván útban, mégcsak annyi sem 
történt, me nny i  a’ t u d á s v á g y ’ k i e l é g í t é s é r e  meg-  
k i v á n t a t n é k .  A’ könyvecske, tiszta, szép magyarsággal, 
’s szabatossággal Írva, mindenkinek, kedves leend ki rövid 
de velős népszerű felvilágosítást akar, a’ homoeopathiáról. A’ 
könyvecske’ végén egyszer’smind arról is értesítetünk , hogy

S z e r k e s z t i

a’ szorgalmas szerző nem sokára második munkájával is föl- 
lépend e’ pályán ,,A’ hasonszenves házi és úti orvos, vagy 
is tanácsadó kisebb és sürgetőbb bajokban.“

3. ) Üdvös és tiszteletre méltó t á r s a s á g  keletkezett ha
zánkban, melly „e l e mi  k ö n y v e c s k é k e t  s z e r k e z t e t ,  
n y o m t a t t a t  és s z é t o s z t . “ Ezen elemi könyvecskéknél 
fő ügyelet van arra, hogy tiszta ismereteket foglaljanak ma
gokban, előadásuk érthető ’s a’ gyönge korhoz alkalmazott 
legyen ; ’s mivel nem minden szüle vehet könyvet gyerme
kinek , a’ szegény de szorgalmas magyar gyermekek közt — 
a j á n d é k u l  o s z t a s s a n a k  szét .  — A’ jeles, ’s méltán 
utánzást érdemlő vállalatnak első alapitói : gr. Batthyány 
Kázmér, Helmeczy Mihály, gr. Károlyi György, István es 
Lajos, Klauzál Imre és Vaisz József. Az első e’ társaság ál
tal 1500 példányban kinyomtatott jutalom könyvecske: Nagy 
Károly’ „kis számitója.“

4. ) Pünköst hétfőn, ezen a’ két városiakra né zve, mint fe 
jebb említettük, olly szomorú napon, B i n d o c c i olasz rög
tönző (improvisator,) kiről a’ külföldi lapok dicsérettel em
lékeznek, n.méltóságu özvegy Brunsvik Józsefné szül. Kesse- 
lőkői Majthényi Anna Mária csillagkeresztes es palotai dá
mánál , a’ jótékony asszonyi egyesület elnőknéjénél, minden 
külhoni ’s hazai művészek nagylelkű pártfogón ójánál, — kü
lönös műéldeletet nyújtott az összegyűlt úri vendégeknek a’ 
rögtönző’ rendkívüli talentuma. — Kögtönös előadását három 
tárgyon tüntető - ki. Elsőben az épen zivataros időt adá - elő. 
Másik tárgya vala, meliyet tek. Döbrentei Gábor ur adott-fel 
e’ czimre: E l e o n e r e  e T a s s o ,  mellyre Bindocci, míg 
báró Forray Iván, (a’ n. méltóságú grófné unokája), olasz 
operából egy rövid dalt énekle, rögtön készülve, báró Wenk- 
heini Györgytől játszott zongora kiséret mellett, gyönyörű 
hanggal egy dalt enekle, mellybeu rögtön költeménye remek. 
Harmadik feladása egy souetto volt, ismét t. Döbrentei Gá
bor úrtól feladva: P e t r a r c a  L a u r a  s í r j á n !  melly so- 
nettohoz kir. tanácsnok Schedius Lajos és t. Döbrentei Gá
bor urak, nem egészen költői hévre gerjesz.thető rímeket ódá
nak ; de a’ rögtönző művész itt is fkirítta magának a’ koszo
rút. — Kérdeztetve, miért nem irná-le rögtönös előadásait 'i 
feleletül adá, hogy az alatt, niig elmondja, vagy eléuekli, 
ismét elfeledi. — Híva volt e’ művész ő császári kir. fóher- 
czegségehöz a’ Nádorhoz, de ő hevezegsége’ gyöngélkedő egés- 
sége miatt, ma, vagy holnap ismét visszatérőid Becsbe, a’ 
nélkül hogy reménységünk volna őt nyilvánosan is hallhatni.

KÜLHIR.
I.) Többször volt már említve lapjainkban,Magyarországié

iul minő nyakaszegett újságokkal töltik néha a’ francziák hír
lapjaikat, mint tesszük: hogy Tokaj nem is létezik’s tokaji 
bor nincsen ’s a’ t. Ljjolag ismét a’ „ Me mor i a l  de la 
D o r d o g n e “ czimű újságban S o b r i ról azt olvashatni: hogy 
a’ hírneves haramia jelenleg Perignenx-ben van , hóimét Spa
nyol földre szándékozik. De egy hiteles perigneux-i levelező 
azt állítja-, hogy Sobrit ott egy leánynak valóban rendkívüli 
szépsége annyira elbájolta, hogy hihetőleg nehezen folytatand- 
ja útját társaival, kikkel oda érkezett. 0  tetemes kincseket 
hozott magával. Már irt is a’ leánynak, 's leveléhez egy gazdag 
gyémánt-nyaklánczot mellékelt. ’S úgy látszik, mintha falusi 
jószágot akarna venni ’s Pei igneux közelében megtelepedni.

Munkácsy.

NY0XAT1K LiLNDKKKR’ BETŰIVEL.
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Előfizethetni helyben a 
kiadónál u j-  világ ufrz»- 
ban K ei s in g e r  házban 
554ik szám alatt. Pesten 
kívül pedig minden cs k. 
posta-hivatalnál.

H arm adik év9 A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a’ Magyarhazára El,to fele

Ó D  A .  —  O U E .  * )

Nem roskadott, nem hánya e l;
Övéi közt nyugalmban él.
A’ hír igaz; félelmivel 
Megszűnt a’ viszhangzó veszély. 
Borús föl leg kerülgetett,
De íme szólt a’ természet:
Oszolj ! ’s az nyomban el röpült.

Forró ölelkezés között 
Mosolyg a’ bölcs, igaz fönség 
A’ hősi nemzedéknek őt 
Visszaadd az istenség.
Es Tiszátul az Iszterig,
Még a’ szellő is szende ’s víg. 
Örül, hogy illy szép nap derült.

A‘ halovány homlok fölött 
Halálverité k gyöngyözött,
Es az élet lehellete 
Csak lassüdan piheghete,
’S már a’ magába sem hivő 
Mesterség is lön csüggedő 
’S a’ bánkodásban osztozék.

A’ lélekben olly tiszta Nagy 
Bizalmát Istenbe veté,
’S megszűnt veszélyrejtó baja; 
A’ tíírelem enyhitgeté;
’S szerettit e’ pillanatban 
így szólitá nieg nyájasan 
A’ jó atya , a’ gondos férj :

Non soggiacque — non é spento:
Tra i suoi figli dolce E i  posa. 
Nunzia, é ver, di triste evento 
Scorrea l’eco lamentosa.
L’atro nembo di sventura:
Roteava — ma Natnra :
Sgombra, disse — e quei span.

Ágii amplessi piú ferventi 
Riede il giusto, il grande, il pro. 
Álla Terra dei valenti 
Lo ridona — il serba Iddio.
E dal Teisse all’ Istro in ríva 
Spira Palira piű giuliva 
Allegrando un si bel dí.

Sulla fronte impallidita
Gél di morte iva scorrendo:
Ed il soffio della vita 
Lentamente iva languendo.
In sue prove non piű franca 
L’Arte istessa — quasi stanca 
Dividea l’altrui dolor.

Pur con alma ognor serena, 
Col pensier che in Dió si spande, 
lnfiaccava ogni sua pena 
La costanza di quel C íran d e. 
Ai suoi cári in tál momentoI
Disciogliea Pestremo accento 
11 Consorte — il Genitor.

„Vigasztalódj! hagyd a’ panaszt, 
O kedvesem ! ’s a’ könnyeket. 
Az ég, ha tőled elszakaszt, 
Mindent nem vesz még tőled el. 
Kebledre vonva magzatid’, 
ölelni fognak karjaid 
Mindenkor engem is.

„Mia Diletta! — ah ti consola! 
„Freno al pianto, alle tue doglie. 
„Se l’Eterno a te m’ invola, 
„Tutto — ah! tutto non ti toglie. 
,Quando i figli stringerai 

„Al tuo sen , mi troverai 
Sempre allor — sempre con te.

• )  B’ versezetet B i n d o c c i  rögtönköltő JÓZSEF náJ*r « f t r u e | i t [ e '  cgésséfC javult«» rögtönié, m«Uyet iti hiv fordítájévaLegyütt, tekvf 
«égé mutatványául közlünk olvasóinkkal. .  a "  , z *r
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’S te kedves első magzatom!
Ki tündöklő jövőt ígérsz;
Édes vágyom ’s gondolatom,
Ki most kétszer tíz évet érsz, 
Kövesd kezdett műveimnél, 
Szellememet , így újra él 
Az általad, 5s te bennem élsz.

Gondold meg azt, milly ősi,vér 
Csörgedez agg eleimbe 
’S milly hölgy e’ volt e’ pályatér 
Kit országos fény Övedze,
Föd diadalmi borostyán,
Melly az országlók homlokán 
Legdicsóbb jutalomfiizér.

Szeresd honát a’ hősöknek, 
Melly nagy lelkek hazája volt, 
Melly a’ sorsnak és időnek 
’S hatalomnak meg nem hajolt, 
Mellyben a’ béke fölviradt,
’S a’ véd-sas szárnyai alatt 
Külső vihar hozzá nem fér 1

Ah, gyermekim! ha romlatag 
Testem a’ föld Ölébe száll,
Essék reám egy pillanat,
A’ gyászos síri oszlopnál;
Egy fohászt egy buzgó imát!
Ez légyen éj homályin át 
Szíretektől áldozatom!

Minden könyfi, melly lwlladoz 
Érzékenyül! bús szemekbiil, 
Hasonlitand gyöngyharmathoz 
Melly rezg sorvadt virány kőiül. 
És én a’ szentek szentjének 
Könnyeit szivem’ kedveltének 
’S a’ nép szerelmét benyújtom.c:

Így szólt, ’s angyalérzetekkel 
Szemét körülök jártatá 
’S égre fölnyujtott kezekkel 
Áldását reájok adá;
De milly csuda, véletlenül,
Ajkára égi kellem ül,
S fénnyel körülsugározá.

Nem hervatag nem lankadó, 
Nyájas vidám már homloka.
UJ erő száll, életadó,
Vérerekbe és tagokba.
Jól látta azt az Istenség,
Milly nagy volna a’ veszteség 
’S a’ földnek ismét visszadá.

„E tu pur — Germc primiero. 
„Che a mio vanto or piü t1 illustri: 
„Dolce cura, e mio pensicro 
„Nel cammin di cinque lustri:
„Tu nell’ opre — a’ me rivolta 
„Serba l’alma, e un’ altra volta 

,,lo vivró — virrai tu in me.

„Pensa tu quäl sangue avlto 
„Nellp vene a’ me scorrea;
„E quäl Donna in questo lito 
„Er an do, e scettro al par stiingea ! 
„Con trofei di lauri carchi 
„Sulla fronte dei Monarchi 
„Piü bel sértő riposó !

',Ti- sia cäro il Suol del forte, 
„Che a’ grand’ alme ognor fii stanza 
„Che del tempo e della sorté 
„Domino sulla possanza:
„Che deli’ Aquila vittrice 
„Sotto l’ala servatrice 
„11 suo braudo assecuró!

„Oh miei figli! — 11 mnto frale 
„Quando fia che l’iirna accolga, 
„Sulla pietra sepolcrale 
„Uno sguardo a me si volga.
„Uu sospiro, una preghiera ,
„Nei silenzio della sera 
„Mi tributi il vostro cor!

„Ogni lagrima che cada 
„Da ogni ciglio impietosito,
„Sara pari alia rngiada 
, .Sopra un cespo illanguidito.
„Offriró de’ santi al Santo 
„De’ miéi cari il dolce pianto,
„E di im popolo Tumor.“

E l  sclarno — Di affetti anélo 
Su quei volti il guardo átüsse. 
Sollevó la destra al cielo:
La sua prole E i  beuedisse . . . .  
Ma! oh portento! — D’improvviso 
Un angelico sorriso 
Nel suo labbro lampeggió.

Non piü mesta, non Ianguente 
Stá la fronte — ma serena.
Nuora forza E i  gia riseute 
Circolar di vena in vena.
Desiáto — il giusto, il pio, 
Necessario — il vide lddio ,
E alia terra il ridonó.



Tapsolj, o hon! hős népeddel,
Mert van: miért örvendezhetsz,
Melly napoddal ’s ligetiddel 
Olaszhonra emlékeztetsz.
Halmaidon ’s völgyeiden 
A’ természetbáj végtelen.
Hazám földe a’ te képed.

Arnonál jöttek világra 
Fejedelmed és herczeged;
Szeleteiben Olaszország 
Méltán rokon tehát veled.
Nincs c hasonló emlékünk?
Véres csatánk ’s győző de Imiink;
Nem látszunk e csak egy népnek.

De mégis (hogyha keblemet 
Hazám iránti érzelem 
Túl nem hevíti) mennyedet 
Egész derültnek nem lelem.
Ah, ott'örök tavasz kínál,
Ilonom minden tájékinál,
Melly virágok közt rózsaszál.

Midőn az istenség kezét 
Miivén kinyíljtá ’s járdala,
Olaszhon báj Iá el szemét, 
liá édesen kacsong vala;
Legszebben ezt ékesité 
Más művei közt, úgy Ilivé 
Szerelem lobbanásinál.

Olaszhon, tettben vagy dicső,
Az vagy, ha üldöz förgeteg;
Olly tölgy, mellyet bármilly idő 
’S szekercze sújt is, nem remeg; 
Tenger vagy, melíynek partja nincs, 
Határtalan fényözönt hints; 
Ragyogványod egy új nap lesz.

«
Bár ősi érdemed ’s becsed 

Szörnyű vészben lebegtetlek,
Van fájdalmidban is becsed,
Még ekkor is irigylenek;

’S bár országolj ’s diadalív 
Körítsen, mindörökre hív 
Maiadj szívben fejdelmidhcz.

K A R Á C S O N Y I  Z S E M L Y E .

( Folytatás.)

Honvári — így nevezzük az idegent ebe’d fölött egy 
gén érdekes tárgyra vezeté a’ beszédet — a’ házas-

Gödi, csalta — n’ liai ben d’onde.
Terra, madre di portenti!
Col tuo Sol, colle tue sponde 
Tu l’ltalia mi rammenti.
Nei tuoi colli -— öve natnra,
Vince l’arte in sua cnltura,
10 ritrovo il patrio suol.

In snlP Arno ei nacque, ei crebbe 
L’alto P r e n c c  — e il tuo S ovru uo*
Dunque a’ dritto amar si debbe 
L’Uugarese, e Pltaliano.
Né abbiam női pari memorie?
Per le pugne, e le víttorié 
Női sembriamo un popol sol.

Pur (se é ver ebe nel mio seno 
Patrio amore non eccede)
Pari al mio, tutto sereno
11 tuo cielo — ah non si vede.
Per l’etenia primavera,
Cbe offre in se l’Italia intera,
Ella é rosa in mezzo ai üor.

Quando lddio sorra il creato 
La man stende, e vi passeggia,
Fissá il guardo innamorato 
Suli’ ltalfa — e la vagheggia.
Dell’ alt’ opra Egli si appagu 
Che formává la piú vaga 
Nell’ eccesso dell’ amor.

Sei, per fasti e’ per sventure 
Memoranda — itala Terra!
Elce sei che da ogni senre 
Va feríta — e non si atterra.
Pari a un mare senza sponde 
La tua gloria si diffonde:
Nuovo Sole é il tuo splendor.

Se l’antico tuo valore 
Vacillo fra orrendi mali,
Bella ancor nel tuo dolore 
Fosti invidia dei mortali.
Ma se regni, e lauri ed ardii 
Vanti ancora, ai tuoi Monarchi 
Serba fi.do — ah 1 sempre il cor.

ságra; ’s oily édesen oily szivrehatólag szála, oily jó
zan ’s hízelkedő nézeteket fejte ki, bogy Julcsa ezer
szer áldá lanyha szokását, miszerint fűzőt nem viselt, 
bármiut boszankodék is rajta a’jövevény beléptetlek el
ső perczeiben, mert most a’ pánezélzat, mellyen szük-

*
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« égkép szíve' üte'sei hangosan kocognának, bizonnyára 
elárulná a mellette ülő vendégnek belseje fölindulását; 
—Fanny pedig néha föl-fölpillantgat a szólóra, de csak 
hamar ismét eltakarja pillái alá a’ félénk szemből kitörni 
akaró sugárt, ne hogy észrevétessék, mint keresi az a’ 
homályos talányt felvilágítni. Midőn pedig a beszéd 
folytában Honvári különös dicséretre métánylaná a' fa
lun élő ’s a’ városi csábitó fénytől meg nem vesztege
tett hölgyeket, az öreg is figyelmessé lön, — mert ez 
talán, úgy gondolá, a’két leány valamelyikére czéloz- 
z a érdekét,’s így meglehet egyiktől megszab aduland, és 
következőleg évenkint néhány forinttal csak alább száll 
a' konyhai emésztés, — meg kényelmesebben is fogna 
élhetni nyugalmának a’ háborgató zaj kisebbüléséveL

Két napig mulatott Honvári rokoninál, mi alatt nyá
jasságával, ’s1 udvari idomzatával Julcsát egészen ma
gához bilincselte, — a’ mellett pedig éles szemmel kö
veté Fáiinyt minden léptein ’s titkon főleg ennek vizs
gálatára feszítő minden figyelmét. Látá, hogy e’ kecses 
lény szivébe foglaló mindazon erényeket, mellyek aty
jában ’s nénjében hiánylanák, ’s még a’ gazdálkodás 
szellemét is józanabb fokra látá benne kifejlődve mint 
nénjében, ki szüntelen ebbeli nagy talentomával dicsek - 
Yék. —

Távozott a’ vendég, elégülten járata’ sükeres kuta
tásival, — ’s most mindenkinek ideje volt állapota fe
lett gondolatokba merülni. Julcsa sokáig nézett a’ 
mindinkább enyésző porfelleg után, ’s úgy tetszők ne
ki , mintha valami tündérlény burkolná leventéjét illatos 
felhők közé, hogy az a’ védő palást alatt könnyebben 
kivíhassa a’ diadalt lesdelő sárkányok ’s tűzkigyók el
len ; — ’s igéző sziliekkel füsté magának a’ jövendőt, 
mint fogja majd a’ tündér, védenczlovagát szerelmese’ 
karjaiba visszavezetni Es valóban Julcsa önelégülten 
hitető el magával, hogy Honvárinak egész viselete más
ra nem irányozhat, mint, hogy őt majd nőül megkérje, 
— ‘s e’ hitben boldog volt. — Az öreg számola, ’s is
mét’, meg újra számola, rnilly tetemes haszon háram- 
landana reá, ha a’ leányok’ egyikét eladhatná. — 
Fáuuy komolyabban mint eddig üle a’ sarokban, de né
ha meg oUy édes-gyöngéd mosoly ömlött el arczáján, 
miilyen soha sem ezelőtt, — mert ő szívével ösmeret- 
len uj beszédet válta — a’ remény’ beszédét. Ő t. i. 
nénjénéli nevelkedésc’utósó évében megösmerkedék az 
ifjú Honvárival, ’s kölcsönös szerelemben olvadozott

egymásba a két fiatal szív. Most a’ vendég megláítá- 
ra a’ vonalinak’ hasonlósága elevenebben vezeté lelke 
elébe kedvesét, mint sem azt eddigi reménytelen órái
ban a’ csupa emlékezés teheté , — ’s a’ lelkes férfiúnak 
talányos beszédei önbizalmát lehető boldogságához 
ébreszteni kezdők. — De mindezeknek önképezte hie
delmük kisebb nagyobb mértékben csalódáson vagy bi
zonytalanságon alapult: bizonyos öntudatot állapotáról 
csak Honvári hordoza keblében. Ez atyailag éldelé 
azon örömet, mellyet fiának hozand. — Megtudván t  i. 
fia titkát, de tartva, ne talán az öreg Fukardiuak ma
gához hasonló vagy lelki hiányiban némileg, részesült 
gyermeke legyen, ő maga akara meggyőződni a’ leány’ 
tulajdoniról; azért titkolva fia előtt utazása’ czélját kém
lelni indult Itt pedig szükségesnek vélé Julcsát ud- 
varisággal maga iránt lekötelezni, ne hogy majd az 
gáncsolásival gátot vessen szándékának az öregnél. 
Hogy olly igen félre értse a’ kisasszony módosságát, 
persze nem is gyanítható. Fannyval teljesen megelé
gedett. Sietett tehát fiát a’ boldogító hírrel meglepni, ’s 
első érkezti csókját e’szó kiséré: Fiam, megegyezem!

*' #

Csöndes auguszti nap volt. A’ hold tele fényben ragyo
gott ’s ezüst sugarai a’ reszketeg meleg légben úsztak: 
a’ pusztaromi kerítés előtt két alak lengett föl ’s alá a' 
hold világától túlvilági szellemekké varázsolva. De nem 
síri árnyak’ ködöltönye folyá őket körül; két élő szív 
vert a’ két alak mellében, melly e’ pillanatban nagyon 
is erősen dobogott, mert minden érzelmek, mellyek csak 
képesek a’ szegény halandót földileg boldogitni, — vi- 
szonlátás, remény és szerelem lelkeiket a’ legédesebb 
gyönyör fokára emelők. A’ két alak Honvári Ödön és 
Fanny valának. —

Kevés nappal ezelőtt érkezők cgv levél, igen várat
lanul meglepő és kedves, azt hozva hírül, hogy valaki 
még a’ levélnél váratlanabb, meglepőbb és kedvesebb 
érkezend, t. i. maga a’ levél írója. ’S a’ levél egy biz
tos ember által a’ pusztaromi gazdára bizaték, kinek 
azt a’ legbiztosabb kezekbe, Fannyéiba kelle szolgál
tatni. ’S úgy lett, Fanny megérté kedvesének soraiból 
az atya megegyezését, ’s a’ rendelt napon este a’ ke
rítésen kívül gétálgata, Ödön kérését követve, ki is 
nehány száz lépésnyire megállván kocsijóval mintegy • 
fél óra előtt érkezett szeretettjével egész boldogságát
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tudatni ’s annak boldogságában részesülni, és a’ ter
vet, mint lehetne Fanny atyja megegyezését is meg
nyerni , kölcsönös beszéd által érleltetni. Még semmi 
bizonyost nem határoztak, midőn kéjelgő tanakodásuk 
nem a' legkellemesben zavartatékmeg. A’házban nagy 
zaj támadt, melly legalább is hat annyi lakót gyauítat- 
na az idegennel, — mert a’ hangzavar a1 csiholás, si
koltás, dörmögés, sivogás, rikácsolás 's rekedt nyögés 
minden lokozatán ment keresztül, úgy hogy ha Spor- 
nak ,Faust4 daljátéka még nem léteznék, a’ hangszer
ző itt szedhetné össze a’ hangokat a’ boszorkányok’ 
karénekére.

A’ házban levők észrevevén a’ két mozgó emberala
kot, közülök mindegyik tolvajt gondolt, de mindegyik 
más más nemüt, millyeunel t. i. saját érdekiben részes 
képzelése leginkább ijesztő. Az öreg, ki egész testé
ben egyébiránt még igen ép ’s erős vala, hogy alig hin
néd 50 évesnek, csak szemére volt gyönge, melly ná
la alig lehete másnak következése, mint hogy az ara
nyok’ vakító villogásain gyakran igen igen megakadt 
látérzéke; — az öreg tehát 75 éves szemével a’ nő
alakot is férfinak nézvén haramiákat látott a’ két sze
mélyben ’s félelme még tiz annyit képzeltetett vele, kik 
elbujvák majd előtörnek és szekrényeit elorozzák. — 
Julcsa jól megösmeré a’ nőalakban Fanuyt, — ’s ő 
hölgyrablónak ííézte az idegent, ’s tán csak azért ki- 
álta olly rémítőn, hogy magát észrevétesse ’s csak az
ért gerjedt haragra, hogy Fáuüyt’snem őt akarják el
rabolni. — A’ szakácsnő ki mivel épen egy kissé má
moros volt, hasonlólag nem ösmert a’ kisasszonykára, 
’s ő is zsiványokat gondolt, de mivel a’ két személy 
épen azon verem ajtója körül sétálgatott, melly pinezé- 
ül szolgált, tulajdon érdeke leginkább forgott veszély
ben , — mert ha a’ vermet feltörik, ’s elviszik a’ bort, 
mivel deritendeué föl szegény bús napjai egyidomúságát? 
Azért elszánt lélekkel — mert bizonyos órákban volt 
neki bátorsága fejében, — kirohant a’ tolvajok ellen 
kezében egy rozzant szitóvasat tartva. De mint bámult 
el, midőn Fanny kisasszonyt és egy csinos fiatal em
bert pillauta meg az iszonyú zsiváuyok helyett.

Ödön megelőzve az érkezett Amazont, elébe járult, 
’s levelet vonván ki mellzsebéből azt ezen szavakkal 
nyujtá neki át: ,,E’ levél Honvári Lajos úrtól Julcsa 
kisasszonyhoz vau intézve — (a’ Honvári névre a’ szi- 
túvashősuéuek egész eszmélete visszakerült, mert az

midőn minap eltávozék, olly gazdagon megajándéko
zd őt, hogy Fukardiuáli 20 évi szolgálatát azon egy 
adományért kész volna eladni) — adja azt tüstént ke
zéhez, folytatá, — miket az öreg téns arról ’s Julcsa 
kisasszonyról személyesen kelle tudakoznom, már a' 
kisasszonyka, kit itt lelák. történetből, elmoudá; — 
azért jelentse az uraságnak örömömet, hogy Honvárinak 
olly örvendeztető hírt hozhatok az uraság’ egészségi 
állapotjáról. Most pedig* siessen a’ levéllel, — sürgeté 
az asszonyt az ifjú, ’s nehány ezüst darabot nyoma ke
zébe, ’s azonnal vére elevenségének minden-maradvá
nyai lábaiba látszának szállani, ’s a’ legszaporább für
geséggel biczegett a’ ház felé. E’ perezet használva, 
mivel épen a’ sövényzet’roskadt falainak egy femnaradt 
darabja elfedő őket a’ ház ablakai elől, a’ két szerető 
ajkaik a’bucsucsókra forradtak összeg—’s Ödön kocsi
ja felé siete, Fanny pedig az öreg Bözse után osont, 
’s még előbb terme a’ szobában amannál.

De itt zivatar fogadá őt, más esetben tán igen kese
rítő — nem az atya, hanem a’ nőne részéről; mert öre
günk megértvén tévedését ’s félelme’ alaptalanságát, 
aranyait biztosítva látván egészen megnyugodt, ’s ké
nyelmesen dőlt megint ágyába, — bár mi történjék is 
leányával. Azonban ezt a’jobb oldalra akarjuk magya
rázni, nem akarván atyai gondoskodását kétségbe hoz
ni; ő talán csak azért volt annyira háboríthatlan c’ te
kintetben, mivel testvérében eléggé buzgó helyettest 
tuda: ugyan is Julcsa hangjának egész nyerseségével 
támadt a’ belépő lányra, — ő teljességgel azt állítá, 
hogy ölelést és karolást vett észre Fanny és azon férfi 
közt; de valamint gyakran a’ menykőcsapást rögtöni
mély csönd követi, úgy itt a’ pattogó zsémbelödést hir
telen elnémulás váltá föl: midőn a’ szakácsnő belépne 
e’ szavakkal: „Egy levél Honvári uraságtól a’ kis
asszonynak. — Julcsa a’ levélhez kapott, félre ült, ’s 
olly mély figyelemmel olvasá, hogy azalatt Fanuyt síp 
és dobszó közt rabolhatták volna e l, — de a’ leányka 
csak álmaiban lett Ödön’ rabjává. —

tx
Nem folytak most már olly egyidomúana' napok mint 

ezelőtt, — a’ minapi esti látogatás nagy változáso
kat húza magá után: Az öreg gyakrabban beszélge
tett főleg Julcsával, ’s kivált ha ez Honvárit említő ne
ki, igen kegyes és nyájas volt iránta. Julcsa pedig gya-
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kor ízben hozá elő Honvárit, mivel ez őt ama levél
ben világosan arra kérte, hogy igyekeznék az öreg’ haj
landóságát részére megnyerni; — de egyéb ennél nem 
is volt neki világos a’ levélben;— mert ő a’ fellengő, 
talányos, korlátlan, alaktalan czélzásokkal tömött, ös- 
meretlen Írásmódból egyátaljában semmit sem értett, 
legfeljebb is azon homályos iránylatot vévé ki belőle, 
hogy Honvárinak valami fontos ügyben, valami drága 
tárgy elnyerésére lesz szüksége az öreg Fakardinak 
jóakaratára, ’s megegyezésére; mi tehát természete
sebb mint, hogy mind ezen homályfel legekből bizonyos 
nemű világ villant feléje, melly nem sokára legkönyebb 
szerével a’ gyengeség’ örök homályiba burkolt lelké
ben azon határozott meggyőződés szövétnekét gyújtá, 
hogy mind ez ő értté történik. Ennek andalító fényét 
követé Ő, ’s a’ szpkatlan sugár annyira elkábitá szeme
it, hogy a’ körülötte történteket már nem is volt képes 
megkülönböztetni, — e' láng mellett olvasá át meg át 
a’ kedves sofokat, ’s oily nagyon elmélyedt azok bá
mulásába, hogy nap estig csüngének gyakran rajta pil
lái, ’s észre sem vévé boldogsága áradozásai közt: 
hogy Fanny még nálánál is boldogabb, ki több ízben 
vett és irt levélkéket, — mit mindaz által Julcsamég 
csak nem is gyanított. —

l)e most már az öreghez is érkeztek levelek Honvá
ritól, őt arra kérők, hogy a’ téli időre menne be Pestre 
lakni, hol majd a’ viszonyos barátságot és atyafiui köz
lekedést jobban éldelhetnék. Meg is kínálta őt saját há- 
zábaui legszebb lakással, melly egyszersmind a’ vá
ros egyik legszebb részében van 's a’ t. De Fukardi 
mind erről mit sem akart hallani, nagyon elidegenedvén 
a’ városi emésztés nagy költségitől. Azonban egy várat
lan eset, melly azonual rettenetessé lehetett volna, és 
minden kétségen kívül további veszedelemmel is fenye- 
getodzék, hirtelen megtöré az öregnek konok ellensze
gülését, Honvári ajánlatát elfogadni, ’s megátolkodott 
nyugalmából haladék nélkül fölkerekedni kénszerité. 
Egykor éjjel szörnyű vihar dühöngött, ’s egy iszonyú 
rohamást még iszonyúbb roppanás követe;az öreg fös
vény, kit az egér’nesze is felriaszthatott álmából, össze- 
rázkodtatva borzadt fel nyugalmából, ’s íme utilly két
ségbeejtő helyzetben leié magát: — hideg szél hatá 
meg testét, ’s mint a’ sötétben egy lépést előre tett, 
nedvesség mint az eső sujtódék arczaihoz. 'S úgy volt, 
— a’ szélvész házának pitvarát ’s éjszaki oldalfalát

ledönté, a’ fődéi legnagyobb részét lerontá , 's az cső 
szabadon csapódott be a’ nyílásokon, sötéten keresztül 
Julcsa és Fanny nyöszörgéseit hallá a’ mellék-szobá
ból. Már minden esetre gyertyát kellé gyújtani, hogy 
legalább az omladékok alól kincseit menthesse meg. 
El el esett az elébe gördült téglákon, végre kitalált 
a’ konyhába, ’s egy könyörülő parázst lelt a’ hamu, 
alatt, mellyen gyertya darabját meggyujlhatá. Most 
látá a’ rémitő pusztítást, ’s csak hamar befordult a’ szo
bába, látá, hogy a’ bedőlt ajtón jőve ki. Azalatt a’ két 
leány is előjött, ’s tele torokkal kiáltozák elő Bözsét, de 
hasztalan; —’s midőn látnák, hogy kamrájában a’ bedőlt 
fal egész ágyát elhorítá, ott vélék halva lenni őt a1 
halmaz alatt, — de Bözse biztos helyen volt, még es
te a’ pincze-verembe vonult a’ zivatar elöl, ’s a’ szívde
rítő nedvnek varázspálczájától érintetvén teljes csönd
ben szendergett.

Mit volt tenni, — a’ gazda’ kunyhójába kelle vo
nulni. Építeni lehetetlen volt a' húzamos őszi esőzés 
miatt; reá szánta tehát magát az öreg, befogatott’s 
mindenestül Pestre utazott.

( l  ége kütMÍ.eZ'h.')

N E V G A T E.

(Fofytútás.'f

Az épület béuienete reggeli hét órától esti kilenczig 
van nyitva, úgy hogy minden nem fogoly, kérdetés nél
kül, tetszése szerint mehet ki ’s be. Wilkes idejében 
mindig equiquage-ok tölték-el. — Sokszor jőnek belé 
azok; kik elfogatás’ veszélyében vannak, ’s addig ben- 
maradnak, mig hitelezőikkel egyéségre nem léptek, 
vagy valami rendszabályokat tevének. Mert Anglia 
köztársasági rendelkezéséhez tartozik, hogy itt kívülről 
senki legkisebbé se háboritassék. — Azért a’ fogház* 
belseje szentség a' Bailifnak, mellybe neki tilos lépni. 
Az ő , ’s az ajtón álló számára határoztaték a’ beme
neti terem, hol foglyait áltadja. De jaj néki, ha a’ bel- 
küszöbön ált-lép. Még is néhány év előtt merész
le egyike ezen semmirekellő vizsláknak, nagy juta
lomért álruhában, egy özvegyet lehető közel a’ beme
nethez csalni, ’s elfogul. — De mindjárt a’ belépésnél 
megismertetett. A’ visszatérés azonnal elvágaték ’s



azon jel adatott, mellyel valami nyugalom háborító 
jeleltelik. — A’ lakszobákból azonnal minden kiro
hant, körűi foga a’ szerencsétlent, ’s merészségének 
okát csak hamar kifürkészé. Az elfogási parancsból 
kiviláglék feltété. Nem lévén helye semmi mentésnek, 
kegyelmet esde, de azt tekintettel a’ jövőbeli nyuga
lomra, siker nélkül. —• A’ büntetések’ legkülönösebb 
módjai közzül közakarattal az határoztaték-el, hogy 
a’ pergamenre-irt elfogatási parancsot egye meg. ’£ 
a’ parancs teljesiteték.

A’ Nevgatenak szobái vannak, mellyek egy palotá
nak is díszét tennék, 's gazdagoktól nagy fizetésért 
lakatnak; mert nincs mindennapibb, mint gazdag, sőt 
igen gazdagokat látni az adóssági fogházban , hol 
tetszésük szerint maradnak, ’s adósaikkal aztán egyez
nek. Itt mutatások’ rövid ideje alatt a’ többi foglyok
nak nagy ebédeket ’s vacsorákat adnak, hasonlókat a’ 
város legcsillogóbb assembléeihez. — Csinos öltözetű 
vendégek mind két nemből töltik-el a’ csinos bútorú 
szobákat, játszó asztalok mellett, ’s gazdag ebédek
n é l; ki..i tisztesen viseli magát, ’s semmi legkisebb 
sem költi fel emlékét egy fogháznak.

Mivel e’ fogházba, melly. a’ habeas-corpus-acták 
miatt költséggel jár, senki üres erszényei nem jő , ’s 
az egészen vagyontalan foglyok inkább a’ Marechel- 
sea’ fogházba mennek; e’ hely ’s új lakosa bémenetét 
azzal nyitja meg, hogy más fogolytól egy vagy több 
szobát kibérel, ’s társa más fogolyhoz megy ált Egy 
szobának legalsó ára hetenkint egy fél guinea, melly- 
ért a’ szegény fogoly igen tisztesen élhet. Ha az új 
vendég ezt megfizetni nem képes , vagy nem akarja: 
kénytelen többekkel tengődni egy szobában, mig hos
szabb mulatás után szobát kap, mell} et megtarthat, 
vagy kénye szerint bérbe adhat. Valódi czédulák ké
szítetnek , hirlelők a’ kibérelendő szobák utczáját és 
számát, ’s ha közönséges árverések tartatnak, vagy 
valami rendkívüli tárgy vau látásra, vagy eladásra ki
téve. Egy csinos kávéház mellynek ablakai a’ szép 
sz. György térre nyílnak; telve minden divat- és hír
lapokkal; szobájit mindig szép társaság tölti-cl, néha 
fötekintetü személyeké, kiket viszályok ide űztek.— 
Ebben a’ kávéházban írá â’ híres prédikátor Horne 
mély jegyzeteit az ángol kormányról, ’s törvényke
zésről ; itt gondola el Wilkes jövendő szerencséje ter
veit; mellyeket aztán bátran, és okosan küzde ki. — 
Rodney kevés hónapokkal éle itt az előtt, mikor a’ 
hadpiaczára kiszálla, ’s tettei által Európát csudálat- 
ra ragadá.

Legfclötlőbb szokása e’ fogházaknak : a’ két nem 
erkölcstelen összekeverése. Az ángol törvények sze
rint a’ férjnek felelni kell a’ nő adósságairól 's azokért 
ő, nem felesége fogatik cl. Nem látni itt férjes asszo

nyokat, csak özvegyeket, ’s lányokat. Ezek igen szá
mosak, százakra menők. A’ mi csudálatra legmél
tóbb , nagy büntetést érdemlő tettek igen ritkán jőnek 
elő. —

Némelly kerületek a’ King Bench’ ’s Fleet szom
szédságában Rules nevet viselnek, mintegy két ángol 
méríöldnyi terjedelműek. A’ fogoly ezen lluleseken 
belől nem csak sétálhat, de lakhat is, ha van isme
rőse , ki értté kezeskedik, nem hogy adósságait meg
fizeti, csak hogy az adós einem szökik. E’ végre hely
zetének szoros ismerete, ’s bizalom kell, melly az an
goloknál gyakoribb, mint akarmilly más nemzeteknél. A’ 
kezeskedő ígéri elszökés esetében mindent megfizetni 
a’ King Bench’ marsalljának, ki minden fogolyért egész 
birtokával kénytelen jót állaui. Ha a’ Rules-eket ált 
lépi, magát újra elfogatás veszélyébe, ’s minden bi
zalom’ elvesztésébe teszi. Ha egy illy fogoly kül-sé- 
tányaihoz társat akar azok közül, kik nem nagy sum
mákért vannak elfogatva, választhat, ’s ezekértő lesz 
kezes, azaz, kis adósságaikat, ha barátjai elszöknek, 
kénytelen magára válalni. Az ollyan fogoly ki 10,000  
font sterl. csukatott el , ’s szabadsága van kimenni, 
néhány foglyokat vihet magával, kiknek adósságok 
1 0 0 —200  f. s.

A’ King-Beuchet kellemes thea kertek köritik, a’ 
foglyok által szorgalmasan látogattatnak.

A’ King - Bench’ marsalljának jövedelme rámegy 
3 0 0 0  f. s. ’s fáradozása igen kevés, mert a’ fogház’ 
keljével legkisebb ügye sincs, de kezességei nagyok, 
mert ha az adósok elszöknek , ő fizeti tartozásaikat. 
He ez ritkán történik. Mintegy 60 év előtt négy 
szökött el; a’ kerten csinált lyukon. Adósságok 1500 

,f. s. teve. De mi előtt a’ marsai ezt megfizető, egy 
igen különös próbát teve. A’ hírlapokban t. i. az el- 
szökötteknek igéié 50 procentjét a- summának ma; 
goknak fizetni, ha visszatérnek. Hárman-elfogadták 
az ajánlatot, átvevők a’ pénzt, 's régi lakjukba tértek. 
Szorosabb vigyázatra illy eseteknél gondolkozni sem. 
lehet,de nem is álla’ marsall’ hatalmában. Legfeljebb 
jövendői biztosításért megkettőztetui a’ külső őröket. 
— Sokszor a’ Icgdúsabb marsaitokat illy szökések 
nyomorba buktatók. E’ törvény, bár milly kemény is 
egyesekre nézve, épen olly szükséges az egészre. — 
Olly városban mint London, olly különösen engedé
keny bánásánál az adósnak; kénytelen a’ hitelező ma
gát valakihez tartani, mert úgy vigyázatlanság ’s meg
vesztegetés által mindennap’ elszökések történnének. 
Nagy száma a’ marsai cselédjeinek mindig az épület’ 
bezárt ajtajánál őrködik. Mindennek a’ ki be-, vagy 
ki megy, egy szobán kell áltmeuni, hol ezek vigyáz
nak. Ők a’ foglyok’ külsejét csak érkezésüknél is
merik meg, de akkor szoros szemügyre veszik mert 
a’ fogház’ belsőjébe menni nekik semmi szili alatt nem 
lehet. —

(/ 'égé hövetketil .)
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HÍR- ’8 DIVATLAP.

PESTI IIIREK:
1. ) Tegnap előtt reggeli 7 óra tájban, egy k é t e z e r  mérő 

gabonával megterhelt hajó, testvérvarosainkat össze kapcsoló 
hidnnkhoz csapódván, ugyanott e 1 s ii 1 y e d t. A’ közlekedés 
jó darab ideig csónakokkal pótoltatott.

2. ) Országos hirre jutott s v á b h e g y ü n k  Budán, melly 
mind gyönyörű, páratlan kilátásairól, mind egésséges levegő
jéről hires — de legnevezetesb a’ mulatni szerető Budapes
tiek’ nyári látogatásairól, ez idén egy új nevezetességgel sza
porodott — t. i. egy dr. Szuhány ur által ott felállított sa- 
v ó - g y ó g y -  i n t é z e t t e l  (Molkencur), miről jövő lapunk
ban bővebben.

3. ) B i n d o c c i ,  az olasz rögtönző, kiről múlt lapunkban 
emlékeztünk, többek kívánságára csakugyan elállt szándéká
tól Bécsbe visszamenni, ’s igy alkalmunk leszen jeles tehetsé
geit városunkban is nyilványosan hallani. — Első academia, 
mellyet adand, h é t f ő n ,  azaz h o ln a p  d é l u t á n  leend, 
mellyre neki számos hallgatókat kívánunk, utalván egyszer’s- 
mind mai lapjaink elején közlött versezetére, mint tehetségei 
felőli mutatványra, egyik t. dolgozótársunknak szorgalmas 
kézzel dolgozott hív és pontos fordításával együtt.

HONI HÍREK;
1. ) Ma égj’ hete, t. i. vasárnap máj. 14én gróf S á n d o r, ki 

rendkívüli biztossága, merészsége és elszántságáról a’ lovag
lásban európai hírre jutott, több urakkal fogadott: ,hogy 
e g y  pár lóval h á r o m óra alatt Pozsonyból Bécsbe kocsiz/ 
E’ fogadás következésében — melly, a’ mellékfogadásokon 
kívül, 100 darab aranyban állott 300 ellenében — a’ gróf 
valóban elindult Pozsonyból 5y4 órakor, ’s egy pár magyar 
származású, de mellyekben mégis némi angol és arab vér 
foly, ön ménesében nevelt szürkével, a’ tartós eső által na
gyon megromlott út ellenére is a’ határ idő e l ő t t  négy 
perczczel ért Bécsbe ; igy tehát jó 5 postát 2 óra 41 perez 
alatt haladott, még pedig váltatlan lovakkal. Az egész esetnél 
legnevezetesb az, hogy megérkeztükkor a’ lovak legkisebbé 
sem voltak elbágyadva ; az egyik alig izzadt ki. A’ grófot 
paripán követő urak közül Trautmansdorf herczegen kívül 
egysem tarthatott egyenlő lépést vele. — T r a u n  gróf is 
nem rég fogadás következésében 2 óra *s 36 perez aladt 
nyargalt —• de n y a r g a l t  — Pozsonytól Bécsig egy ma
gyar lovon.

2. ) K a s s á n  apr. I8kán t. n. Abauj vármegye részéről a’ 
kassai nemzeti játékszül dolgában működő biztosság, látván

S 7. e r k e s z t i

hogy az általa több év óta pártolt szülészet malasztos .befo
lyással van a’ nemzeti nyelv’ terjesztésére, ujjabb lelkesülés
sel fogá fel ez’ ügyet, ’s annak állandóságát ’s virágzását 
biztosítani e g y  r é s z v é n y e s  t á r s a s á g o t  alapított. ’S 
annak a’ színház bérlését h á r o m egymás után következő 
esztendőre adandja ált. Egy-egy részvény évenkinti árra 10 
e. f. mellyet azonban cs ak az e l s ő  évben tartozik a’ rész
vényes egészen lefizetni; a’ többi években csak annyit, mennyi 
a’ költségek’ fedezésére keilend; sőtt hogy e’ részvényes
ségtől még a’ csekélyebb tehetségiiek se zárassanak ki sza
bad többeknek is egy részvény vevésére összeállani.

3.) A’ n a g y v á r a d i  tűz által megkárosultak fölsegélésc- 
re szánt ’s m. h. 9én a’ bihari Casino teremében adott táncz- 
mulatság’ alkalmával kijátszott műdarabok 189re gyűltek; 
lobogó öröm ’s tisztelet-ahitat rezgé át kebelünket, midőn e' 
jótékony czélra adakoztak között s záz  húszon k i l e n  ez  
l i ö l g y e t  olvasánk össze; mi ismét bizonysága mennyire, 
emberi, szíves és jótevő a’ m a g y a r  h ö l g y  ’s midőn ré
szünkről is hódolunk e’ kegynek, újólag óhajtjuk, hogy vala
mint szépségük úgy nemesérzelmeik által is mindinkább hi- 
resedjenek el szépemk.

KÜLHIREK.

1. ) Ge n f b e n  apr. 14kén bizonyos B. ur, D i e c k  elefant- 
leányasszonyhoz, melly darab idő óta ott mutattatik, köze
ledek , ’s fogait vizsgálgatá. O leányasszonysága ezt rósz né
ven vévé — alkalmasint azt gondolván hogy éveinek számát 
akarja tudni — ’s orrmányával körülölelvén az uracsot hatal
masan oda szoritá áilkapczájához; már éppen össze akará őt 
tiprani, midőn a’ kiabálásra beszaladt tulajdonos őt megsza- 
baditá, de annyira össze vala zúzva B. ur, hogy kocsin keile 
haza vitetni őt.

2. ) Pár i s ban  96,000 példány politicai hírlap adatik ki 
és bélyegeztetik n a po n ki n t .

3. ) S t r a t f o r d  ban nagy és fényes pompával innepelte- 
ték meg nem légiben S h a k e s p e a r e  születésiinnepe. Több 
mint 200 gentleman vön benne részt. Sheridan - Knowles, ki 
meg nem jelenhetvén személye helyett egy levelet küldött a’ 
jelenvoltakhoz, zajos éljenekkel tiszteltetek meg.

DIVATKEP.

15.'sz. Párisi divatöltözet: kiszőtt muselin ruha, hímzett 
muselin kendő, olaszszalma ’s atlacz kalap.

M unkácsy .
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A’ városi lakás az egész család’ életrendszerét felfor- 
gatá. Az öreg- komorkodott, mert sok pénzt kelle ki
adnia Jalcsa miatt, — ez t. i. megfoghatólag adta ér
tésére, hogy líonvárinak bizonyos czélzásai vannak, ’s 
hogy ez okból a’ világban is keli valamicskét mutatni, 
’s most rövid időre költséget nem kímélni, — Fukaréi 
a’ jó reménység’ fejébe, hogy majd megint kaparhat 
össze, ha mcgszabadúland húgától, ,isten neki‘t mon
da, — ’s húga egészen uj módra gazdálkodott. Az öre
get ebbeli hajlékonyságra még erősben azon körülmény 
határozd, hogy a’ fiatal Honvári is kezdő csalhatlan je
lekkel Fanny iránt nyilvánítói figyelmét, ’s így egy
szerre két evőtől reményle menekedhetui.— Julcsa új 
gazdálkodási módja pedig abban állt, hogy egy ócska 
kocsit vett, olcsó inast fogadott, ki minden öt krajczár- 
nál legalább is kettővel megcsalta, ’s három tál étel 
helyett, mikor vendége volt, ötöt főzetett. Demit e’ 
külső fényűzéssel pazarolt, mivel még is (mint véle) 
a’ világ előtt magának tartozék, azt a’ belső gazdálko
dás’ titka által igyekszék mennyire lehetséges kipótol
ni: — azért a’ cselédeknek gyertyát nem adott, a’ fát 
darabonként olvasta a’ konyhába, ’s az ételhez soha 
zsírt vagy vajat vagy tojást nem adott, — honnan is a’ 
vendégek, ezek többnyire a’ Honváriak valának, az öt 
ételt olly irgalmatlan rosznak találák, hogy valahány
szor hívatva valának, eleve otthon jól laktak, — ’s mi
vel így csak igen keveset ettek, egy új jó tulajdonság 
dicséretét araták az öreg’és Julcsa’titkos beszédeiben.

E’ közben Fanny a’ legédesebb csendes gyönyör’ 
napjait élte, — nem erzeige ugyan, nem merengenem 
ábrándozék, nem önté ki túl feszített remenyképekbe 
lelkének vágyait: ámde melyen érezte sorsának ter
heit és ürömit, ’s ezeknek egymást mérsékelő vegyü-

133?

létéből származék azon báj , melly őt olly boldoggáte- 
vé. A’ két szerető szív mindig jobban’s jobban érté meg 
egymást, ’s lelki élvezettel keresek kölcsönösen meg
elégedésük’ kéjét emelni. Ödön.válogatott könyveket 
hoza Faunynak, meltyekbe ez sok szép órát temetett, 
— néha meg együtt is. olvastak, — melly alkalommal 
azon leirhatlan.gyönyört.éídelék, amilyet bennünk va- 
lamelly hónak rokonérzete támaszt, kivált ha még más 
kebelbenis feltaláljuk érzelmünk viszhangját; — viszont 
meg Fanny gyakran a’ zongora hangjain, mint valami 
légi szárnyakon, emelő föl Ödön lelkét az egek köze
lébe , — *s midőn homloka e’ túlvilági derűiéiről su- 
gárzanék: a’ lányra is áthatott a’ szent gyönyör’ fénye; 
illyenkor a’ hangok’ hatalma által olvadtak leginkább 
egymásba lelkctk, — némán érezők letelök’ bájait, 
szavak helyett a’ banga beszélt szívcikhöz. — Meg 
kell itt jegyezni, hogy derék jó zongorájqk volt most, 
.mert amazt a' pasztán úgy is összezúzok a1 leomlott 
gerendák, — meg Faunynak most játszani is szabad 
volt az uj hangszeren, — mert azzal Honvári kedves
kedett — Julcsának.

Az alatt Julcsát is elkapta a’ korszellem, melly mind- 
azáltal nagy szerencsétlenségre benne is mint más sok 
ezerben /fórszellemmé,, vagy inkább szellemkórrá vál
tozott. Mindig németül beszélt, a’ magyar nyelvet ’s li
teratúrai gyalázta, ámbár soha egy honi könyvet nem 
olvasott, a’ németet csak azért dicsérte, mivel va
lamit hallott harangozni előrehaladt állapotáról, ám
bár soha egyéb nehány ,ritterromán‘nál nem fordult meg 
kezében, — igen beszédes lett; avult anekdotákat me
sélt,’s azt követelte, hogy mindenki nevessen rajtok,— 
párisi divatról beszélt, — politizált, — angol keres
kedést feszegetett, -- haját feketére füstölte, mert már 
szürkécske volt, ’s így hajadon fővel kezdett járni, — 
mikor baja volt, homoeopathicc orvosoltatta magát, de 
csak azért, mivel homocopatbicus tallérokkal az az

(43 )
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ezüst garasokkal szeretett fizetni ’s a’ t. Ezt ugyan 
wind nem bánta volna Fukardi uram, ha csak szó mel
lett marada a’ dolog; — de az érdekes czikkelyek 
közül a'legérdekesbik, a’ párisi divat, szemet szúrt 
Julcsa kisasszonynál, ’s ő nem csak szóval, ám tettleg 
is be akará biszonyítni a’ korszellem iránti hódolatát, 
— erre pedig pénz kellett, a’ honnan is gyakor ízben 
zajos csaták keltenek a’ pénzhős ’s a’ divathősné kö
zött, — mellyekben mindazáltal mindig utóbbi vivá ki 
a ’ diadalt, mert ha már minden más fegyvereiből kifo
gyott, egy czinkos fordulattal emlékezteié ellenét, hogy 
a’ majdani Honvári asszonyság mind ezt meg fogja 
hálálni tudni. E’ fogás soha sem volt sükertelen, — az 
öreg két kezével hirtelen fejéhez kapott, a’ fegyver 
k ito lt csavarva markából, egy félig önnyugtató mor
gásban hangzék el bajnoki végerőködése, ’s a’ békét 
örömest pénzen vásárlámeg. Nem kévéssé segélé elő 
ebbeli engedékenységét húgának azon százszor ismé
telt észrevétele is, hogy más oldalróli még szorosabb 
gazdálkodás által a’ pénztáron illy mód ütött csorbákat 
teljes erejéből kiegészítni igyekszik. Ugyanis, men
nél díszesebben jelent [meg külseje, annál kevesebbet 
gondolt az elfödött ruházattal, ’s örömest türt-el gorom
ba rongyos vászonnemüt, sőt ritkábban mosata ’s a’ 
szappant latszámra mérte a’ mosóteknöbe, — csak hogy 
csillogó felső ruhát ölthesi»eu.

E’ sajátnemü gazdálkodást más példás tettekkel is 
bebizonyítá. így a’ többi közt egyszer egy szegény 
favágótól, kit a’ szükség kénszeríte a’ legcsekélyebb 
díjért egy öl fát vágni nála, a’ munka végzetével a’ 
kialkudt, különben is nyomorú bérből három garast el
húzott. Szokása volt ezen felül, '  illyes dolgokat 
bizonyos öntetsző kérkedéssel Honvárinak elmondani, 
azt vélő, tudja manó milly szörnyű szép tulajdont ös- 
rnertet meg vele, mirthogy ő a’ jó  gazdasszonyt a’ 
gyöngynél is drágábbnak becsüli, — de a’ derék fér
fiú e’ tulajdont a’ s^e/mek elhagyásával csak szörnyű
nek nézhette. De mennél mélyebbre sülyedt Hon
vári szemei előtt Julcsa, annál dicsőbben emelkedők 
Fanny Charaktere, ki a’ saját ruházatára elég szűkén 
szánt pénzből is tudott néhány forintot psszeszerezni, 
mellyekkel azután illyen szegényeknek igazságos pa- 
uaszit titkon vigasztalni szokta. —

*  *  *

Haladt a’ tél, ’s karácson közelgett. A’ Honvári ’s 
Fukardi család tagjai terveken tépelődtek, —• mind 
annyi tengely ez, mellyek körül lelkök’ legbensőbb 
élete forog. A’ két Honvári és Fanny kölcsönös gondo
latcsere által a’ legjobb mód felől tanakodtak, mellyel 
az öreget meglehetne keríteni, — Fukardi ellenben, 
már sokalván a’ dolog kifejtésének halasztását, meg 
a’ gyakori tán minden haszon nélkül tartott ’s tartandó 
vendéglőseket, azon töprenkedék, mint lehetne legil
lőbben Honvárit nyilatkozásra kéuszerítni, vagy ennek 
netaláni nem történeudése esetében az eddigi oily 
nagy költséggel járó atyafiui barátságos összekötte
tést , habár a’ nem lcgillőbb módon is félbeszakaszta- 
ni. A’ legfontosb gondok azonban Julcsa’agyát fogla- 
lák el: miut lehessen egy eldöntő próbával gazdálko
dó tehetségeit a’ legtündükíőbben kitüntetni úgy, hogy 
Honvári figyelmét azokra ellenállhatlanúl lekösse, ’s 
így őt azoknak teljes megösinerése ’s megbecsülése 
által az elhatárzó lépésre édesgesse. —

Egy nap titkos tanácskozás tartaték Fukardi házá
ban , mellyből Fanny és Julcsa ki voltak zárva. Mind 
ketten feszült várakozásban lesék a’ dolog kivilágoso- 
dását, a’ nélkül, hogy egymással e’ titokteljes gyüle
kezet iránti véleményüket vagy sejtésüket csak egy 
hanggal is közölnék.

Megnyílt végre az ajtó, ’s a’ szobából örömsugárzó 
arczczal lépe ki a’ két Honvári. Ödönnek diadalmas 
tekintete eleget fejtett megFánnynak, de Julcsa hiában 
kérésé az öreg Honvári’ szemében az értesítő pillantást. 
Fukardi egész a’ külső ajtóig kiséré őket, mit eddig 
soha sem tett vala. Julcsa elsáppadt, meg elpirult mér
gében, hogy minden erőködése mellett sem tudhat meg 
bizonyost. De még inkább elsáppadt; ám nem többé ha
ragjában de félelmében, midőn az öreg nagyon nyája
san és szokása ellen sokat beszélgete leányával. Meg
ijedt a’szegény kisasszony sejtvén, hogy tán csak egye
dül Fannyról volt szó a’ három tanácskozó közt. És 
sejtése nem csalá .meg őt.

Honvári György legkönnyebben vélő Fukardit horog
ra csalhatni, ha énnek leányát fia’ számára azon kötés 
mellett kéri meg, hogy egy fillért sem kér vele, azt 
akarván bizonyítni, hogy Ödön a’ leányt csupán sze- 
retetből ’s nem a’ pénz kedvéért veszi el. Az öregnek 
tetszett az ajánlás, ’s azt el is íogadá. Ennek követke
zésében ő boldog ember volt, ’s ezen őt ally kedvesen
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meglepő érzelmet minden módon éreztető gyermekével. 
De szint’ ezen okból Ödön és Fanny is a’ lcgdicsőbb 
órákat élék, ’s nehéz meghatározni, váljon az ifjú bol
dogsága a-olt e nagyobb, ki korlátlan örömbe öntheté 
azt ki atyja előtt, vagy Fannyé , ki azt csendesen 
mellébe zárá, Julesa ellőti tartózkodásból. —

E'közben Julesa kisasszony a’legkinzóbb aggódás
ban töltő el a’ napot. Valami felette fontosnak kelle 
történni; de arról, hogy az voltakép mi lehetett, még 
sem nverhete tiszta meggyőződést, — aggódó félelme 
közé meg az önszeretet is ke\7eredett mint egy biztató- 
Iag: hát ha ő reá valami különös meglépés vár! Miud- 
azáltal arra az esetre, ugyan csak ellenséges mozgal
mak készülnének ellene, ő is az eldöntő csatára edzé 
lelkét, ’s mindjárt is egy hathatós fegyverhez nyúlt, 
azt még megelőzőleg használandó. Ugyan is e’ rette
netes fogásnak nem csekélyebb a’ czélja, mint a’ neta
lán fenyegetőleg szemközt álló ellenre úgy rá ijeszteni, 
hogy az azonnal minden további ellenállás bátorságát 
eh'esztvén térdre roskadjon, ’s kegyeimért esedezzék; 
persze úgy vau kiszámítva az egész terv, hogy a meg
tért bűnös kegyes kezekkel felemeltetik, ne hogy, ha 
sokáig kellene úgy maradnia, térdeit fájlalja es meg
bánja hódoló cselekedetét. ’S mind ez holnapra van ha
tározva ! — Csak attól tartunk, hogy majd igen késő
re veendi észre a’ nős szívű — akarjuk mondani — 
hős szívű tábornok: hogy a’rettentő tűzakna az ellent 
a légbe szórja szemei elől. —.

Felvirradt Karácson. Julesa kisasszon}'sokat jelen
tő arczczal küldő a’ szolgálót sütőhez, hogy azt hozná 
el, mitő tegnap megrendelt. Vajmi sokat Ígérő fekvők 
hangjában; szapora lépésekkel sietett a’ leány elmen
tében még a szakácsnénak súgva, hogy ő sütőhez megy 
ám. Nagyon elhült, midőn a’ sütő legény zsemlyé
ket adott kezébe. Ő azt reményié, hogy, mint egyéb 
helyeken szokás, a’ cselédségnek kalácsok fognak osz- 
togattatni, ’s hogy azokért küldő olly sürgetőn őt a’ 
téns kisasszony. Azonban még azzal vígasztalé ma
gát, hogy ez alkalmasint a* ma készítendő nagy ebéd
hez szükséges, ’s a’ kalácsokat tán azalatt más hozza 
haza. — Otthon terem a’ leány, ’s most már igazán 
elhül, ’s vele együtt a’ többi cseléd. A’ mint megérkez
tek a’ zsemlyék, — Julesa egy diadalmas tekintettel 
kapott utánnok, ’s megparancsold a’ leányzónak, hogy 
hijja össze a’ többieket. Azok megjelentek, — a’ sza

kácsnő^ kocsis, az inas, az épen most küldöttség
ben járt szoba - ’s konyha-lány tisztségében egyiránt 
osztozó czinkotai leány, — ’s a’ fűtő, ki egyébiránt 
al-háziszolga segéd’ helyettesi tisztet is \iselt a’ ház
nál. Mindnyájan sorba állottak, ’s mindegyiknek Jul- 
csa kisasszony karácsonyi ajándékul egy egy zsem
lyét adott, e’ szavakkal: költsétek el egészségemre!— 
Mondd, ’s befordult a’ szobába. —

A’ künmaradtak majd egymásra, majd a’ szép aján
dékra meregeték hunyorgó szemüket. Egyik arezon 
gúnyos vigyorgás, másikon pajzán nevetés, meg mási
kon otromba boszuság mutatkozék, melly legelőbb is 
csufolódó köszönésekbe tört ki, ’s csak hamar közös 
kaczajtólkisérteték keveset gondolva a’kisasszonynyal 
ki tán meghallhatná, — ’s ki valóban hallotta is de a’ 
zajos hahotát a’ közös öröm’ kiíakadásának tulajdonitá.

A’ cselédek még egy gúnymosolylyal rá bámulnak 
a’ ritka nemű kalács-süteményre, ’s rögtön mindannyi 
a’ konyha-asztalra szóratik fellázzadt megA'etéssel. ’S 
most mi is reá érünk közelebbről vizsgálni a szegény 
ártatlauúl bűnhődő újszerű pogácsákat. Valóban valami 
rósz szándékú szellemnek kellett itt intézkedni, annál 
bizonyosabban felingerlendő a* megajándékozottak’ elé- 
gületlenségét.

A’ zsemlyék, — történetből e A'agy Julesa megha
gyásából , — nem akarjuk eldönteni — sokkal kiseb
bek mint egyébkor, ’s ha igy egyet külön nézesz, azt 
vélnéd, hogy \alamellyik képiró csináltatta magának, 
hogy szerinte a’ zsemlyének miniature-képét festhesse, 
ha pedig halomba szórva nézdeled, meg kell vallanod: 
hogy a’ legszebb mozaikot lehetne velők kirakni. — 
’S ha ugyancsak Julesa’ rendeléséből dagadt e’ süte
mény olly csekélyre, más okot fel nem tehetünk mint 
azt, hogy egy idő óta homoeopathiai életmódot ’s főzést 
hozA'án szokásba Julesa — mivel t. i. ennek ürügye 
alatt minden fűszert, sót ’s a’ t. nélkülezhetett, ’s így 
orvosi tekintetből még pogányabbul főzethetett mint az
előtt — most is bizonyosan csupa emberszerető szor
gosságból vett cselédeinek illy homoeopathikus alakú 
zsemlyét, hogy gyomrukat meg ne terheljék.

Mig a’ cselédek így az uraság elleni kifakadások- 
ban vetélkednek, ’s egymást vaskos elinénczséggel 
felülmúlni iparkodnak, kíjő Faun} * konyhára ebédet 
rendelendő (mert ezt is átalta Julcsu -aját magos 
személyében cselekedni) ’s megérti a’ közpanaszt.

«
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Azonnal lecsillapít» a’ zajongó zúgolódást, mindegyik- 
nek öngazdálkodfa-pénztárából annyit adva, hogy ka
lácsot vehessert rajta. Most keltett volna látni az ide 
’s tova futkozást, ít’ tolongást; mert e’ hirtelen válto
zásra mint ószévcszettek hajszolák egymást a’ cselé
dek, ’s a' kisasszonykát az egekig emelek dicséretük
kel. E' fordulat teljesen eíhatárózá a’ szegény zsem
lyék’ végítéletét: a’ kocsis összefogá mindannyit ’s a’ 
lovaknak vitte.

niy sorsra jutottátok ti szánandó sitteménykék! Ti 
azon varázserejü ambrózia, mellv arra van szánva, 
hogy már illata is elkábitsa a’ szegény halandót, úgy 
hogy az kénytelen légyen szédelgő fejének támaszt 
keresni — mire persze már éleve van készülve egy 
forrón érző, magasra dagadó, lágy kebel, — ti, azon 
bájoló csalétek, inellynek a’ folyamban vígan kóvály- 
gó halat horogra kell vala csalni, hol azonban már 
egy ápoló kéz váraudott a’ horog által ütött sebet eny
he gondoskodással gyógyítandó, — ti, azon mord ere
jű ágyú golyók, mellyeknek a’ netaláni makacs ellen
szegülőt egész csatatámadással kelle levini, — ti ér
tetek olly kegyetlen véget, hogy a’ lovak’ fogai mor
zsoljanak össze! Rettenetes! Azonban, ti nem huny
tatok el, — hatástok, mellyet okozátok, élni fog; — 
mint minden nagy, bár pályája felén lesz is az irigy 
sors’ áldozatává, nyomát hagyja, inellynek hatása örök
re elágazik az esetek folyamába — : úgy ti is betöltő
ik  rövid léteitek’ rendeltetését, annyiban, hogy nem 
nultók el kitűzött czélra törekvéstek’ hangos nyilvání
tása nélkül, — ’s azon vigasztalással szállhattok az 
elnyelő sirba, hog3r léteitek’ említése egyedül nevetek’ 
is hatalmasan fog munkálni, — ’s Ígérjük, hogy c’ ne
vetek szörnyű pusztítást teend, mit azonnal Julcsa kis
asszony be fog bizonyítni.

A' lépcősken az Öreg Honvári sietett föl, ismét né
hány titkos szót váltandó Fukardival, ’s ez megtörtén
vén ismét igen elégedett arczczal lépe ki az ajtón. Itt 
Julcsa fogadá őt, ’s elszántsággal kezde tervének 
végrehajtásához. — Pattogó hangon mondá-el a’ zsem- 
lyékkeli mai nagy történetet, mit azonban Honvári már 
tudott, sőt a’ kisasszonynál is többet tudott, mert fel
jöttében épen elejébe került a’ kocsis, ki hogy mit ’s 
hova vitt, már az olvasó tudja, — ’s ki is széliében 
hosszában mesélt el mindent Julcsáról, Fannyról ’s a’ 
t. — Mondhatjuk, Honvári némi elfogultsággal ment fel,

melly azon, minden nemtelentől idegenkedő charakte- 
rének illy aljas tcttekkeli összeütközéséből szárma
zott: hogy fia boldogitása végett kénytelen azon házba 
lépni, hol már annyi apróbb aljasságokat tapasztalt, ’s 
még mindig nagyobbaktól retteghetett. E ’ nemes elfo
gultság pedig*épen utálattá változók, midőn Julcsa 
gazdasági elveire támaszkodva mai cselekedetét is kér- 
kedőn kezdé dicső színekkel festeni, ’s beszédét foga- 
natösbbá lenni kívánó ezen jegyzéssel fejezé be: „így 
kell gazdálkodnunk, ha magunknak akarunk valamit 
szerezni. Minek költené az ember fényüzőleg a’ cse
lédekre ; azok a’ pór lelkek nem érdemlik, hogy mi 
szerezzünk nekik gyöngörüséget, nincsenek is egyéb
re teremtve, mint, hogy boldogoknak tartsák magokat, 
ha előttünk a’ porban szabadon csúszhatnak, ’s mi nem 
tiporjuk őket; Vázért a’ legcsekélyebb józivüség’ je
lét is különös kegyelemkint kell tisztelniük. — De an
nál nagyobb figyelemmel viseltetünk aztán a’ hozzánk 
hasonlók iránt, ezeknek kedvükért szívesen megte
szünk mindent, mi tőlünk kitelik, kivált ha bizonyos 
vonzódás csatol barátinkhoz, oh azokért készek va
gyunk mindent feláldozni, ’s még szolgává is örömest 
leszünk, ha az által nekik kedvesebbek lehetünk.“ —

Ez utósó szókat olly nyomóssággal monda Julcsa, 
hogy lehetetlen vala a’ kifejezés’ erejét és ezélzását 
észre nem venni. Azon felül, ha mást, és más monda
ná mint hősnénk, bizonnyára érdekesnek is kellene ta
lálni a’ felheviilést, mellyel e’ szavak ejtettek, — ’s 
a’ gyönge pir, melly a’ kisasszony’ arczát elfutá, va
lami szép arezot bizonyosan még szebbé teendene. — 
Ezen erőteljes előadásra épité Julcsa tervének végsi
kerültét. De nemcsak az ő melle gerjedt hévre, ha
nem Honvárié is, — ezt ugyan kivánta Julcsa — : ám 
egészen ellennemü hév volt ez, mint millyet a’ kisasz- 
szony óhajtott, — a’ boszonkodás’ gerjedelme. Ha két 
hasonnemű szenvedélynek melege buzdít két keblet, az 
szükségkép egymáshoz vonzódik, egymásba olvad; de 
két ellenkező gerjedelem’ tüze rontva taszítja egymást 
vissza. Ez úttal semmit sem felelt Honvári, csak azon 
volt, hogy szépszerével menekedhessék; mindazáltal 
az ebédre meghívást Hiedelemmel nem mellőzhetvén 
el, ígérte, hogy fiával együtt eljövend.

Ebéd után, melly alatt nem csekély szerepet ját
szók a’ zsemlye-történet, négy férfi jelenteték be, ki
ket az öreg nagy sietséggel bebócsátata. Ezen urakat
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Julcsa nem ösmerte; velők Fukardi ’s a' ke't Honvári be
zárkózott. Utóbb Fanny behivaték, ’s mig Julcsát a’ 
külső szobában iszonyú görcs bántotta; amaz a’ há
zassági szerzöde'st irá alá.

*  *  ♦

Uj esztendő napján kétdobosz (skatula) hozaték Fu- 
kardiékhoz, egy nagyobb’s egy kisebb; emennek fölirása 
Julcsának, a’nagyobbá Fannyuak szólt. Megjegyzés
re méltó, hogy Fukardinak hnga mind eddig bizonyost 
nem tudhatott k i, mi történt légyen karácson’ innepén 
a’ titkos gyűlésben, csak amollyan gyauitásokkal kelle 
magát kiuzania, mellyek most az egyszer ugyan jó 
közel jártak a’ valóhoz. Fukardi soha sem volt igen 
nyílt keblű, közlékeny ember, nem ösmeré azon édes
séget, melly lelkűnkben elömlik , ha mással bajainkat 
’s öröminket közöljük: de most még zártabbá lön húga 
iránt, 's titkon boszú is kezdé őt emészteni, minthogy 
benne látta azon gyűlöletes tárgyat, melly nyakán 
maradaud. Fanny soha sem tapasztalván barátnéjának 
Julcsát, nem akard őt titkaival megösmertetni, Julcsa 
pedig méltósága alattinak hivé magától Fanny tói tuda
kozódni. Annál feszültebb vala tehát várakozása, vál
jon mi lehet a’ doboszban, azért is nyakra főre fel
nyitó, mig Fanny egész nyugalommal emelé le a’ fö
delet az övéről.

Nyugtalan kíváncsiságát ugyan mi szép új évi aján
dék jutalmazza meg? — Egy zsemlye. Valóban a’ 
csinos kis doboszba egy zsemlye vala zárva emlény 
koszorútól körülövezve, melly szorosabb vizsgálat 
után czukorból készültnek látszék, ’s fölötte levélke 
feküdt. Míg ezt öszebetüzi, nézzük, mit rejt a’ Fanny- 
nak küldött dobosz. Ebben kalács van, de myrtusko- 
szorúval díszítve ’s néhány sor arra kére a’ lánykát, 
hogy ezzel ékesítse homlokát szerelme' innepén. — 
Ellenben sokkal hosszabb volt a’ Julcsának szóló le
vél, mellyuek foglalatát röviden csak annyiban érint
jük, hogy arra kéré Fukardi Julcsa kisasszonyt : szok
nék el utálatos hibáiról, ha nem akarja becsületét a’ 
világ előtt elveszteni, főleg ne kapcsolná össze a’ gaz
dálkodásnak elnevezett rút fösvénységet a’ szegényebb 
sorsuak’ megvetésével ’s nyomorgatásával; — emlé
keznék meg — erre való a’ nefelejts-koszorú — a' 
múlt karácson innepéről, ’s azon zsemlyékről, mellyek 
azt mivelék, hogy a’ két Honvárinak lehetetlen őt be

csülni mind addig, mígjeddigi szokásának ellen-pró- 
bajat nem adandja. ’S egy kis zárjel alatt még azt is 
említé, hogy, ki zsemlyét osztogat, ismét csak azt 
érdemel, ki pedig kalácsot, az viszont hasonló juta
lomra tarthat számot

Julcsa kékült, sárgult mérgében. Ezért pazarló te
hát eddig erőködéseit, hogy az elhatárzó pillanatban 
minden dugába dűljön ? Szörnyű vihar rázá meg lel
két, többé nem fojtható el boszuságát, nem titkolható 
rémitő megindulását; félre vonult szobájába,’s könyük 
záporával kezdé lemosni az előtt olly magas lobra 
gyűlt érzelminek hamvait.

Azalatt, hogy Julcsa száz meg’ száz darabra tépé 
levelét, Fanny az övét kéjelegve szorító melléhez, ’s 
míg amaz zokogott ’s az egeknek panaszolta balese
tét , eméz koszorúját játszadozva illesztgeté fürteire.

így jóslatunk beteljesedett; ama’ karácsonyi zsem
lyék hatalmas befolyással munkáltak az esetek’ sorá
ban, ’s különösen fösvény hösnénk sorsára szórák ha- 
táserejöket; akkori időelőtti halálukat pedig ezen újé
vi zsemlye dicső diadallal boszulá meg. — ügy hisz- 
szük, szükségtelen említeni, hogy egy hét múlva ezen 
némileg olly gyászos , más részről olly örvendetes 
esemény után egy más örvendetesb ,_<*de egy részről 
még szomorúbb nap tűnt fel: Ödönnek ’s Fannynak 
mennyekzőjök ünnepelteték. —• Ez nap Julcsa, hogy 
legalább neki is legyen némi édes éldelete, megevé 
a’ czukorból készült zsemlyét, melly neki már úgy is 
annyi kesegrüséget okoza.

Név.

N E V G A T E.

[Jege.)

Bár ha csak az eddig mondott is kitünteti a’ King- 
Benchet a’ föld' minden fogházai közül, de fő charak- 
teristikáját belső köztársasági rendelkezete teszi. A’ 
marsai legkisebbé sem parancsol, sőt ritkán is lép az 
őrzete alá bízott épületbe. Minden fogoly, akármilly 
legyen is az , tagja ezen köztársaságnak; ’s egyenlő 
joggal bír. Egy választottság,’s elnök neveztetik ki,’s 
ezek minden héten kétszer ülnek össze, a’ szükséges 
szabályok' hozására. Vitákat végeznek, rendőrségi pa
rancsokat hoznak, panaszokat hallgatnak ki röviden,
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mint akármi köztársaságban. Mindenkinek szabadsága 
van jelen lenni a’ gyűlésekben,’s nyilványosan beszél
ni. De az olly panaszkodók , kiknek szónoki tulajdo
naik nincsenek, hová legfőképp az asszonyok tartoz
nak, ügyvédet választanak. Ez az első tekintetre ne
vetséges dolog, következetei által a’ legkomolyabb 
lesz. A’ törvények Európának semmi országában olly 
szorosan meg nem tartatnak , mint ennek a’ kis status
nak rendelkezetei. A’ legszigorúbb igazság, méltóság, 
’s tekintet a' főjegyek, a1 törvények szilárd hatósággal 
végeztetnek. Egy nyúgpénzben élő Őrmester , nagy 
szóuok, ’s nagy eszű férjfi, néhány év előtt mindigi el
nöke volt ezen gyűléseknek. — Adóssági ügyeknél, 
hol egyik fogoly a’ másiknak pénzzel tartozik, ’s azt 
megfizetni nem akarja valódi panasz nyujtatikbe, melly- 
nél előre is lehet érteni, hogy az adósságnak már a’ 
fogházban kellett tétetni. A’ bepanaszlott elhivatik Ts 
kénytelen megjelenni. Makacsságai azt nyerné, hogy elő 
hurczoltatnék, melly által ügyét jobbá nem tenné. Ti
zenkét esküit, mint a’ nemzeti ítélő székeknél, a’ vizs
gálat után kimondja az ítéletet, 's az tüstént közerejü 
lesz. Ha a’ panaszlott határ-időt kér, kérelme mega
datik, de kénytelen szorosan megtartani, mert máskép’ 
a’ kizálogitás megesik a’ hitelező’ javára; ha bútorai 
vannak, ágya is el vétetik; — ha nincsenek, úgy 
szobája’ jövedelmei foglaltatnak el,.mig a’ hitelező kie- 
légittetik, vagy módot lel keresetének megszerzésére.

Sőt kisebb nemű criminalis bűnök is p. o. lopás, ve
rekedés ’s a’ t. a’ birók ítéletei szerint bűntetteinek. A’ 
bűnös közönségesen egy papírral mellén, mellyre vét
ke fel van írva, vezettetik körül az épület’ udvarain, 
’s nagy czerimoniával egy kiáltó fen szóval mondja 
el bűnét, ’s minden lakost óv tőle. Az illy bűnös min- 
deniktől úgy utáltatik, mint egy mirigyes, ’s még is 
kénytelen e’ körben élni,’s azért történik az ritkán. — 
Általában lehet mondani, hogy a’ büntetések czélirá- 
nyosak. —

A’ község néhány közembert is tart, éji őrök’ 
neve alatt. Ezeknek az éjenált áugjol szokás szerint 
időt és órát kell kiáltani, ’s vigyázni a’ gyuladásokra, 
nappal felolvasás által mindent nyilvánossá tenni, a’ 
mit a’ községnek tudni kell, mint új rendeleteket, írott 
intéseket, eladásokat, 's ár-veréseket, ben a’ fogházban 
friss étkeket, bérbe adandó lakokat, elveszett holmikat 
sat; ők végrehajtóji az eldöntött ítéleteknek. Minden

nemfoglyok, kik rokonaiknál,barátaiknál élnek, minden’ 
cselédek, sőt minden külember, ki itt hál, az egész 
oltalma alatt van, "s sérelmeknél bizonyosan várhat igaz
ságot. De ha ők bűnhődnek, úgy a’ helyet tüstént kény
telenek örökre elhagyni; ha a’ sérelem fontos szabad
ságába áll a' megsértettnek a’ sértőt kül-itélő széknél 
bévádolni, ’s ha a' pórt ön-költségén nem folytathatja, 
fogoly társai aláírások által segélik. Adóssági perek
ről gondoskodók az országos szerkezet. A’ fogoly hi
telezőjével pénz nélkül perelhet; hat kis pénzt teszle 
a’ szegények pénz tárába, ’s azért ügyészt kap, ki 
neki ingyen szolgál. Ila az adós veszti el a' pert, úgy 
csak a’ hitelező’ költségei tétetnek az adóssághoz.— 
Ezen költségek a’ King-Benchnél nem igen zavart 
ügyben 30 f. st. mennek; ellenben a’ marchesea’ ítélő 
székénél csak 5 —6 f. st. Az első nem Ítél adossági 
ügyet, melly 1 0 f. st. alatt van.

A’ King-Benchet nagyszámú kalmárok is lakják, kik 
vámatlan portékákkal kereskednek, ’s azért azokat ol
csóbban adják , mint az egész országban. Ide legin
kább a’ thee, kávé, pályinka, gyertya tartoznak, mel- 
lyekre nagy vám van. Ezen árúk mázsa számra ho
zatnak be, 's mivel itt legkisebb áltnézésnck sincs 
helye, nyilvánosan kis részekben áruitatnak. Látható, 
hogy nincs hijány kül-vevőkben is. De ez a’ visszaélés 
nem tartozik az igazgatóságtól eltűrt szabadsághoz, 
a’ gondatlan kormány alatt csusza be, a’ nélkül, hogy 
hatos módok vétettek volna elő a’ rósz’ megakadályo
zására. —

Azon elfogott adósok,kik hitelezőiktől tartatni kivan
nak, magokat az ítélő széknél bejelentik,’s megesküsz
nek szegénységükre, ’s ekkor a’ hitelező kénytelen a 
törvényektől kiszabott tartást megfizetni. Ez először 
igen csekély volt, ’s csak négy ángol kis pénzt teve, de 
később megnagyittatott. Csak igen kevés adósok hasz
nálják e’ módot, a’ vele összekötött eskü miatt, melLy 
dicsvágyjokat sérti, ’s túl múlja a’ csekély pénz sum
mát. A’ fizetésnek hetenkint, és pedig minden szom
baton a’ következő hétre kell történnie. Ha a' hitelező 
e’ napot elhibázza, vagy az adóst elfelejti, mi annál 
hamarább megtörténhetik, midőn sokszor tőle egy né
met mérfölduyire lakik, úgy a’ fogoly szabadon bo- 
csáttatik, ’s az adósságnak vége van. — Csak tartás 
pénze meg nem fizetését kell az itélőszékuél bejelen
teni Ha a’ hitelező hosszabb időre akar előre fizetui
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a' fogoly nem fogadja el, ha teszi, a’ pénz veszve vol- 
ua. mert a’ hitelezőnek a’ legközelebbi héten ismét el
keli jönni, ’s újra fizetni; mivel a’parlamenti actáksze
rint, meliyek itt, mint közönségesen tudatik, betű sze
rint vétetnek, a’ fizetésnek hetenkint kell megtörténnie. 
\S ezen okból nem fogadják el a’ fizetést semmi fog
házhoz tartozók, bár a’ hitelező akarná is.

Mivel a' katonák Angliában egészen a’ polgári ítélő— 
szék alatt vannak, ’s elöljáróiktól egyedül szolgálati 
hibák bűntettethetnek meg, a’ fogházakba katonák is 
csukatnak, résszerint adósságok, résszerint criminális 
perek miatt. Katonai sértések miatt, soha sem tesz
nek panaszt az őrnagynál, de a’ polgári itélőszék- 
nél. Csak katonák adják be panaszaikat más katonák
ra az ezred' cheíjéhéz, de ki nagyobb ügyekbeu ’s 
ha a’ dolog criminális, maga bíró nem lehet, sőt a’ be- 
pauaszoltat kénytelen a’ polgári itélőszéknek áltadni. 
— A’ király érzetének egyik katonája, ki Németor
szágban szolgált, ’s ott némelly katonai cseleket tanu- 
la , kevés évekkel a’ béke után midőn a’ parknál őr- 
ködék, egy embernek elmerészié venni süvegét, ki 
ott természeti szükségét végzé. A’német divat nem igen 
illék az angol földhöz. Az ember a’ béke-biróhoz ment; 
‘s egy criminális elfogatási-parancsot (YauanQ kapott 
esküjére, hogy a’ katona nyilvános utczán erőszakkal 
rablá el süvegét. Azonnal etfogalék, Iánc-zra tétetett, 
a’ törvények szerint halálra ítéltetett, de a királytól 
kegyelmet nyert.

Az adóst vasárnap elfogni nem lehet. Ez a’ kegv- 
idó kezdődik szombati tizenkét órakor, ’s tart vasár
nap ugyan azon ideig. Ezen időben oda mehetnek, ho
va nekiek tetszik, hitelezőikhez is, kik rájok egész 
héten hasztalan vigyáztatnak. Csak.a’ kezeskedőknek 
van jogok, ha a’ jót-állott elszökik, azt vasárnap a’ 
templomban is elfoghatni, ezen adósságért nem loly- 
tatik per, ’s hasztalan a’ cautio. Ez a’ jog igjen illendő, 
mert az angol természeti bizalomból igen hamar lesz 
kezes, ’s ha az ár nem nagy, idegenért is , és kama
tok nélkül, azért a’ jót-állottak elszökése, minden tet
tek’ legalacsouyabbjának nézetik.

A’ Haititeknek az elfogásnál igen vigyázóknak kell 
lenniük. Az elfogatási parancsok csak némelly kerüle
tekre alkalmazhatók, hanem két- 's háromszorosak p. 
o. a' londoni Rity, a’ midlessexi, Surrey-i grófságnak

mind különböző törvényhatóságok van. A’ Westmin
sternek egy bizonyos tója, menedékhely, hol az adó
sok lakhatnak. Ez a’ kör, hová a’ St. James’párkja is 
tartozik, The verge of the courtnak neveztetik. Alatta 
van egy ítélő szék, mellyuek neve board oí green 
cloth. Itt az elfogatási költségek 80 f. s. mennek, 's 
ha az elfogatási parancs megengedtetik is, még is az 
adós az ítélő széktől 24 órával elébb tudósíttatik. De 
ez a’ fölebb mondott körülmények miatt igen ritkán 
történik meg, 's a’ kerület el van tőtlve lakóktól, 's itt 
a’ házbér drágább, mint egész Londonban. — Ila a’ 
Bailif tévedésből nem az akartat fogja e l, úgy a' tör
vények szerint minden óráért, míg szabadságától foszt
va volt, egy guineet tartozik fizetni.

Az angoloknak példabeszédje: my house is my 
castle — az én házam az én váram — nem alaptalan, 
mert senkit sem szabad adósságaiért erőszakkal kihoz
ni házából. De ha a’ Bailif nyílt ajtón, vagy ravasz
sággal tud akadályzatlauúl a’ lakóig menni, 's néki az 
elfogatási parancsot megmutatni, eleget teve. Hogy ezt 
meg tehessék, minden kigondolható cseleket megpró
bálnak , majd inasoknak, majd asszonyoknak 's a’ t. öl
tözködnek fel.Volt egy birtokos ur, ki egy nagy adósságo 
megfizetni nem akart, ’s ezért szobáját nem hagyá el. 
A' kalmár4 háza mellyben lakott mindig csukva volt 's 
a’ Bailif nem mehete bé; de mivel a’ portékák a’ ház 
felső raktáraiba nagy hordókba huzattak fel, nagy dí
jért illy hordóba záratá magát, 's elfogá emberét.

A.’ törvények szerint a’ Bailifeknek még egy bérlett 
szoba ajtót sem volna szabad kinyitni, de azt nem rit
kán hágják ált, feltéve, hogy kevesen fogják ezért 
törvényesen bevódolni. Még is van rá példa. Neveze
tes e' nemű pert vitt körülbelöl 40 évclőtt Gauscl ge
nerál. 0 bérlett házban nyugpénzéből szegényen éle. 
Itt keresék fel hitelezői. A’ Bailiíek felszakiták a’ bé- 
zárt ajtót,’s bérontottak, de a’ generál őket pisztolyok
kal fogadá. Végre legyözeték, ’s börtönbe vitetett, 's 
pere elkezdődök. — Egész Anglia figyelt , mert ezen 
kérdést kelle eldönteni: ha egy bérlő szobáit illy eset
ben lehet e úgy venni mint ön házát? Az igenlő íté
letet nem az eskűttek, de a’ birodalom 12 nagy biráji 
hozák, az egész nép örömére. Ennek következésében 
a' Bailifek sebeiken kívül még tömlöcz büntetést is 
kaptak. — Gausel generál adósságoktól elterhelve a' 
Eleetbe ment, hol mint fogoly hala meg.

S/KKKNVl G VL'f.A.
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HXR- 'S DITATLAP.

PESTI HÍREK.
1. ) 21-ken, vasárnap, délután előszer kocsizott ki, szeren

csés felábodása óta, ú cs. kr. főherczegsége a’ nádor, egész 
bgi családjával a’ pesti városligetbe.

2. ) A’ máj. 20. 1837én Ehrenhausení nagylotteria főnyerte
sei következő számú sorsok valának:

03517 nyeré az uradalmat ’s a’ badeni házat, vagy 200000 fr.
131910 kész pénzben nyert 20000 —
70198 yy yy 12000 —

172455 JJ yy yy 10000 —
103825 yy yy yy 7000 — ,
41530 yy yy 6000 _■

118341 yy yy yy 5000 —
194757 yy yy yy 4000 —
139298 ii yy yy 3000 —
55258 yy yy yy 2000 —

S o rs  - n y e r t e s e k :
1838 számú sors 10000 értékben nyert 100000 —

82320 yy 7500 yy 75000 .—
42199 yy 5000 yy 50000 —

172130 yy 2500 yy 25000 —
A’ főnyertes, melly a’ 200,000 ft. nyeré, Pesten adatott 

el B r e i s a c h  Herman nagykereskedőnél, ’s E g e r  t á jé «  
k á r a  vitetett; tehát ismét M a g y a r o r s z á g b a n  nyertek.

3.) A’ pesti casinoban 21-kén tartott hangversenyt fellette 
kevesen látogaták meg; nőszemély csak 25 vala.

KÜLHIREK.
1. ) B é c s b c n  az eszterganii székesegyház számára két co- 

lossalis szobor kézült el a’ napokban H e r z o g  György szob
rász műteremében, “s nem sokára rendeltetésük helyére el
küldetnek. —

2. ) Épen most olvassuk egyik bécsi hírlapban hogy Röme r  
István az ismeretes dürsz-taplónak ’s dörsz gyutacsoknak (Reib- 
schvvámm und Reibzindhölzl) feltalálója Bécsben, ki ugyan 
e’ találmányra 1834 január 4-kén szakadékot is nyert hazánk-  
íi a 1 é g y e n Kis - Enyiczéről.

3. ) P a r i s b a n  legujjabb ’s mondhatni igen czélirányos ta
lál mány az úgy nevezett P a r a c r o t t e ,  az az miután nap és 
eső elleni ernyők volnának már, egy mechanikus azon gon
dolatra jött, hogy s á r - e l l e n z ő k  is lennének ’s készité 
az említett sáremyőt, mellyel az ember az utczán mentében 
sáros időben a5 kocsik ’s mások által okozott befecskendezés 
ellen magát megóvja. Bolti árra 1 fi ánk.

4. ) T h o r w a l d s e n  Európának legelső szobrásza minden 
munkái kiadásával foglalatoskodik. A’ rajzok saját felügyelése

alatt készítetnek,' valamint a’ metszések is Róma legjeleab 
művészeire bízatva az ő különös szemmeltartása alatt készülend- 
nek el. A’ kiadás még becsesebb leend az által hogy a’ mű
vekhez Thorwaldsen maga készitendi a’ textust. A’ munka 
Glogau és Lipcsében jelenik meg Flemmingnél 5 réztáblás 
füzetekkint, az ahhoz járuló szükséges magyarázattal együtt, 
nagy folioban, velinpapiroson ,• ’s csinos borítékban. Egy egy 
füzet árra 1 f. 22 kr. ezüstben a’ disz-kiadás dunai papiroson 
2 f. 44 kr. ezüst.

DIVAT.
K e d v e s  hű gom! Ha karjaid közé repülhetek bővebben, 

most csak röviden elégítem ki azon óhajtásodat, mellyel vágy
va rágytad megtudui minő öltözet divatozik magyar szépeink
nél Győrben; de jól vigyázz mert meglehet hogy itt-ott ho
mályos leszek, azért elmeéledet szedd össze; csak Így tudha
tod mint lehessen használnod elkövetkező sorokat.

Minthogy fejünk az a’ drága kincs, melly bennünket ezen 
zavaros világban kormányoz, én is itt kezdem el taj/ontát: 
piczi sárga kalap, illyen szalaggal felezifrázra, van rajta zöld 
váll is, de hiszen ez neked úgy sem kell, mert nálatok nin
csenek olly csípős legyek mint itten, ha pedig éppen oagy 
kedved volna ezt is szerezni, végy, de kalapod’ púpjára teker
cséld azt. Nyak-kendő hosszú barna, alsó része néhány piros 
Vürággal hímezve, hanem ezt nyakadra ne tedd ám. Ifát mit 
csináljak vele — igy szólasz tudom , —— hiszen ha egyszer 
megveszem, azért veszem meg, hogy nyakamat vele bebólyáz- 
záni? Igen! hanem ezt csak te mondod, de nem iigy dalolnak 
ám nálunk, itt egy férfi alak t ís z í azt; ha teliát divatot akarsz, 
vitesd valakivel, nem bánom, ha a* hajdúval is , eu csak meg
írom miilyen a’ divat. — A’ hoszu ruha ollyan mint a’ tied, 
de egy darab még is divatét ábrázol belőle, ’s mit gondolsz, 
hol kell azt a’ kis darabot keresni? nálad vállaidnt födözi, és 
mi nálunk a’ szabó pitvarában herei-; ha tehát ruhádból dira- 
tuat akarsz csináltatni küldd el a’ szabóhoz , hogy azon dara
bot melly vállaidat födi messe le; de édes Pepim jobban sze
retlek , ha az elóbbeui egyszerűségnél megtiltasz *s nem kö
veteit azokat, kiknek rozsa bimbók kukucsálnak ki miiünk hat
tyú kebelekből. Ezen pontot többször el olvasd mert egy ke
veset homályos, vigyázz, a’ rózsa bimbók egésze« mást jelen
tenek. Most jön a’ lábtyű, ez egy pár szép takarékos topán)-, 
oda már a’ czipó, kiment a’ divatból t még csuk kevesen, kik 
e’ szép egérszinű topánka helyett bő czipűt hordoznának; vesd 
•1 te is czipódet, és holnap mindjárt végy topánkat; hiszen 
Pápán kapsz, még a’ legszebb társaságban i s ,' tmiczolhatsz 
ebben bátran; soha sem ejt el szalagja. íme, édes húgom, 
ineimyire képes vagyok fél napi kémlelésem után meg írom 
hogyan kell magadat czifrázni, ha a’ nálunk divatozó öltözetet 
akarod utánozni. Szerető testvéred Kiss J*ujos. .

F i g y e l m e z t e t é s .
Egy nemes magyar úri házhoz, kerestetnek kosztba ’s tanításba kisasszonykák. Azon vidé

ki t. szülők, kik kisasszouykáikat ez úri házhoz Pestre adni szándékoznák, bérnientett levéllel, vagy 
személyesen is, e‘rtekezhetuek a’ szerkesztőségnél uj világ utczábau, dr. Rersinger’ házban 554d. sz. a.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .

NYOMATIK I.AMFDRItKR' UHTÚVKt.
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H arm adik év9 A' dicsőség fénysugara 
Lengjen a’ IY1 a gyár hazára Első féle

A’ TATAI HAJDÜKISÉRTET.

KüNOSS-TÓf,.

(T a ta ' 1663bani r a j z á v a l  e g y ü t t .)

Hazánk szebb ’s talán mégis kevesek által ismert 
vidékei közé méltán tartozik Tata, melly közelebb ’s 
távolabb elnyúló hegyek karjai közt, rónává simuló 
yölgy’ ölében egy óriási tükör, egy terjedékeny ha
lastó előtt, iljudó kellemben áll. E’ mezőváros, hajdan 
nem annyira kellemes ugyan, de nagyszerűbb életű 
volt, ’s gyakran befogadó vendégül a’ magyarok ki
rályait, mulató vendégseregeikkel együtt,mellyek leg
inkább halászat ’s csóuakazás kedvéért szoktak ide 
Budárul kirándulni. A’ vár, mellynek maradványibul 
későbben a’ máig is fiinál ló hajdulakást ’s börtönöket 
építek, Mátyás király idejében, dicső pompával bírt, 
’s a’ természet örömeiben oily dúsan részeülni szere
tett fejedelemnek gyakran mulatsághelyül szolgála, ki
váltkép az ugyuevezet feneketlen tói halászat, melly 
tónak akkori kiterjedése, a’ mostaninál sokkal nagyobb 
volt, ’s a’ virágözöuneí ’s a’ kisebb hattyulakta tóval 
és vizkerengésekkel bájos kertnek legnagyobb részét 
az tévé.

Idők múltával kivetkőzött fényébül, ’s csak néha 
néha látogattaték meg a’ nádor ’s egyéb országos hi
vatalbeliek által, szinte Leopold király idejéig, melly- 
ben történetünk játszik. Illyenkor ismét élénkséget öl
te magára, :s a’ némaság, a’ komor csend zajgó öröm
mé változott, a’ különben egy parancsnok kormánya 
alatt sírbolthoz inkább, mint embertanyához kasonlitott 
várban.

Leopold király’ idejében Horogh volt a’ fejdelmí ha
lász. Ennek csudaszépségű leányát Violát, az egész 
tatai legénység imádta. Nem csuda hát ha iránta egyik 
halászcseléd sem maradt érzéketlen. Csáka, igy
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nevezék, szegény pór fiú volt, származására felső ma
gyarországi, honnan miután szülei a’ Huszita feleke- 
zethez szítás’ gyanúja miatt hitük áldozataivá lettek, 
árván, elhagyatottan levándorlott a’ Vág’mentében Sze
redig, ’s midőn itt néhány esztendeigi halászlegény- 
kedése után egész tiszta magyar ajkú lön, Komárom
ba, innét pedig az akkor hires halastavú Tatába jött 
’s a’ király’ halászához szegődött. Három esztendeig 
szolgált már Horoghnál, ’s nem annyira cselédje mint 
barátja volt. Gyakran megigéré neki az, kieszközleni 
hogy az ő holta után helyben maradhasson. Ez Csá
kót némi házassági reméuyekre is szabadította, Violá- 
lával, ki őt jól szenvedhető, sőt mikint az ifjú hitte, 
szereié is.

Egy alkalommal, a’ Helytartó, néhány udvarnoki- 
val ’s kedveltebbjeivel csónakázási mulatság végett 
Tatára kirándult. Kíséretében volt a’ szerelmi hóditá- 
sairul sok felé ismeretes Branden is, ki csak néhány 
hónappal előbb eszközölte ki a’ királynál tatai várko- 
mányzóvá neveztetését, arra igyekezvén, hogy a’ szép 
Violát, ki benne az érzékiség’ minden ösztöneit föliz- 
gatá, udvarába édesgesse ’s utoljára egészen magáévá' 
tegye. Gondoskodott is e’ félékrül tüstint Tatára köl- 
tözte után, ’s mindenkép alkalmat ejte, a’ szép Violá
val itt vagy amott jó módjával találkozni, ’s illyenkor 
neki sziveskedéseket mondani és tenni. Ezek nem ma 
radhatának titokban a’ szinte bőszületig szerelmes Csá
ka előtt, ki, miütáu néhányszor a’ leányhoz bátor kö
zeledte miatt Brandentül megdorgáltatok, boszút es
küdött ellene.

Most elérkezettnek látszék az alkalom. Éppen úgy 
hozta a’ történet, hogy Branden és Viola még más két 
nő- és egy férfi- vendéggel azon csónakba került 
mellyet Csáka kormányzott. A’ csónakázás' ideje a 
mulatók' részérül kellemesen tölt. Enyelgést euyelgés 
válta; öröm és kéj sugárzott mindenek arczán. Csak

(43)
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ez evező legénynek’ homlokát borita veríték, s a kor 
uiáuyos’ szemeibül lövettek telő villámboszus tekintetek.

Branden sejté a' hoszus pillanatok jelentését. De ki 
ügyelne a’ porszemekre? ki őrizkednék földulni égj 
hajócseléd’ boldogságát, ki csak azért született, hogj 
urasága1 kéjeinek eszköze legyen ? így gondolkozék 
ő, ’s csekélyebbnek tartá az egész embert, hogysem 
annak boszujátul félni eszébe jutott volna. És mégis 
csak hamar eiközelitett a’ boszúállás órája. Egyszerre
koromsötét fölhők tolullak elő nyugotral ’s a’ szélvész, 
inellynek szárnyain azok érkeztek, hullámrendeket sod
rott az előbb tükörsima tó1 vizéből. A1 partok nem va
jának ugyan messze egyik oldaliul is, ’s a1 veszély 
nem épen nagy; de a' társaság előtt iszonyúnak fösté 
azt a‘ halál félelme. És e’ pillanatban, a1 szorongás le
verő pillanatában, szállotta meg Csáka’ agyát egy öt
let, mellyet a' boszúállás1 angyala sugall; t. i. fölbo- 
ritni a' ladikot 's így vízbe fulasztani hatalmas verseny- 
felét. Violát ’s a1 két más vendéget nem volt oka viz- 
behalástul félteni, mert ő és legénytársai jó úszók va- 
láuak , ’s így kiragadhaták őket a1 veszélyből; csak 
Branden szabaditására nem volt mentőkéz. Csáka nem 
okoskodott sokáig. Engedett ösztönének; szél ellen 
forditá a1 csónakot; a1 hab belécsapott; egy második 
koriuányforditás, egy uj özöulet, ’s im ember és ladik 
a1 tó1 vizébe merült. Csáka, mint ezt már előre fülte 
vé magában, Violát vala megmentendő; azonban, mit 
ez nem vélt, Branden jól tudott úszni; a1 kifordulás1 pil
lanatában tüstiut a1 lány mentésével foglalatoskodék, és 
mielőtt Csáka Violához érne, már vele kifelé úszott. 
— E' váratlan eset egészen megzavará őt. Elkese- 
rültségébeu az önelölés1 gondolata fordult meg agyá
ban; készakarva fölhagyott meuekvési szándékával, ’s 
elhagyta magát, inikint ha úszni nem tudna, hogy a1 
habokban lelje halálát. Már mindenek mentve valának, 
csak ő bukdácsolt még bizonytalankodó lélekkel, nem 
tudva lemondani az élétrűl, nem akarva meuekedni a1 
háláltuk De ő utána is mentők jövőnek. Öntudat nél
kül vivék partra; ’s innen a’ halásztanyára.

Eszmélete visszatértekor ápolókat látott maga körül, 
azok közt pillautá meg Violát is. Egyszerre föltűntek 
lelkében mind azon gondolatok, jnellyek az élet és ha
lár küzdései közt elméjében megfordultak, ’s ezekhez 
járulván azon aggódás, hogy cselekvéséért kérdés és 
iintetés alá vonathatik: bősz indulattal pattant föl fek

helyéről’s futni, meuekedni óhajtott] a'j várkományzó’ 
boszúja elől. De épen ekkor érkeztek annak poroszlói 
’s békókat raktak a’szökevénynyé leendettiiju lábaira. 
Viola’ erein jégborzadás futott keresztül. Esdekelt és 
rimánkodott. De a’ poroszlókban nem volt szánakozás. 
Ok nem tudtak, nem tudhadtak segíteni. Zsarnokuk’ 
parancsát vakon kelle teljesituiök.EIhurczolák Csákát, 
s az apa csak alig tudá visszatartóztatui leányát, hogy 
fogoly szerelmesét a’ várkastélyba nem kisérje, bocsá
natot esdeklendő neki a’ kormányzóiul.

Elmúlt a’ nyár; beállott az ősz; "s Csáka még mind
egyre börtönben hevert. — Börtöne' nyirkos földjén di- 
dergve találta ot a’ havazó tél. ínsége, nyomorúsága 
határtalan volt. Viola tudá mindezeket; mert a’ kor
mányzó semmit sem titkoltatott; sőt azon volt, hogy 
tudomására jusson, mind az, mi szenvedésben Csáka 
részesült. ’S milly örömest kiszabaditandá kedvesét 
Viola! de iszonyú volt a’váltság, mellyet a’ kormányzó 
kívánt. A’ nagy áldozatra, mellyet ember csak a’ sze
relemnek tehet, nem határozható el magát a’ bú-sa- 
nyarta leány, mígnem a’ végcsapás következett.

Csáka elitélteték. Vakmerőségéért testileg kellett 
bűnhődnie. A’ hir beszárnyalá a’ helységet, ’s eljutott 
a’ halász lakáig. A’ büntetés’ napján nagy számú nép 
gyűlt össze a’ várkastély előtt, A’ fogoly iránti szá
nalom ’s Branden elleni boszú ült mindenek arczáu. — 
Várhajduk jelentek meg ’s derest hurczolának ki. — 
Ekkor tört keresztül a’ néptömegen cgy leány, villám
sebesen a’ várkományzóhoz irányozva lépteit.

Bilincsekben vezeték elő a’ rabot. Láttára sok szem
ből könyü hullott. Deresre feszítők. Két botos hajdú 
állott melléje, ’s váró a’jeladást

Főn a’ várkastélyban már kegyelemért esdeklett 
Viola. De Branden föltételét nem fogadható e l; ’s ez 
kilépett az erkélyre; inte, ’s az első bot lecsattant.

A’ rab keservesen eljajdult. Jajszava fölhallatszott 
a’ várkastélyba. Violát fájdalom-tenger rohanó meg. 
Eszét a’ bódulat kerülgető. Egy sikoltás, és Branden 
kérdésére egy tompa „igen“ volt mind az, mit ajkai 
rebeghetének. Alant a’ nép zugólodásra fakadt. De e’ 
pillanatban kegyelmet hozott a’ börtönőr. Fölmenté a' 
rabot ura’ nevében a’hátralévő pálcza-ütésektűl; bilin
cseit levágatá’s büntetését kiállottnak hirdetve,elbocsátá"

Hon Violáiul kérdezősködött. Az apa nem tudott ne
ki mást mondani, minthogy leánya, visszatarthatlanul
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a’ kormányzóhoz kegyelmet esdekleni ment. Mindket
ten aggódtanak a’ leány sorsa fölött. Csáka sejté, hogy 
kiméltetését ’s szabadulását neki köszönheti, de egy- 
szer’smind iszonyatos gyanú szállotta meg lelkét, mclly 
annál mélyebben megfészkelé magát,minéliukább igye
kezett attól menekedni.

Egy órája lehetett már, mióta a’ szabadult rab hon 
vala ’s a’ kedves’ megérkeztét legkülöunemubb érzel
miek és töprenkedések közt várta. Az esti szürkület 
lassankint ködterhesen szállott a’ fagyos föld színére, 
’s az éjszaki szélnek mérge elül mindenki rejtezett. 
Egyedül Csáka nem érzé a’ dermesztő hideget. Szem
meresztve állottkün a’szabad ég alatt, figyelve az est’ 
némaságát, ’s lesve azon pillanatot, mellyben Viola 
lépteinek neszét hallandja. Egyszerre úgy rémlett előt
te, mintha a’jégfödelű tó’ közepe táján segítségért ki
áltó szót, Viola szózatát hallotta volna. Kitelhető gyor
sasággal siete arra. Néhányszor még hangot ’s utóbb 
vizlocsogást vélt hallani; de ismét minden csendes lön. 
Megálla egy ideig, ’s feszített figyelemmel halfgató- 
zott, de többé semmi hang, semmi nesz nem volt, ’s ő 
képzelődése által hívén magát csalatva, visszatért az 
öreg halászhoz, kit mindegyre leánya nélkül ’s leánya 
atáni várakozásban lelt

Fölviradt Csáka mcgszabadaltának másod napja is, 
de Viola mindegyre elmaradt. A’ várkastélyban*! tuda
kozások sikeretlenek voltak. A’ cselédség semmit nem 
tudott felőle. ’S ki mert volna* iráuta a’ várkormáuyzó
nái kérdezősködni?

Horogh’ cselédei halászni mentek. Szokás szerint elő
ször is lékeket vagdaltak a'jégen; ’s íme ember fő buk
kan ki a’ nyilason; — a’ Szerencscfleu Violának feje.

Nincs nyelv, azon agybóditó fájdalmak’ marczatig- 
Iáait elmondható, mellyek az agg apa’ és ifjú’ sze
relmes szivét gyilkolák, midőn a’ halászcselédek Vio
la’ mereve tetemeit haza vivők. Csáka néhány pillanatig 
öntudatlan állt Magához térvén, egy gyűrűt látott meg 
Viola ujjáu; drágát, fényeset Kitalálva hitte az egész 
titkot, ’s tudni az áldozatot, mellvet Viola érette tön. Es 
o’ hit egész testében megrázkodtatá.

Egyetlen egy goudolatja volt csak; ’s ez a’ gyilko
lás. Levonta kedvese’ ujjárul a’ gyűrűt, köulöse alá 
rejte egy kést ’s elrohant mikép a’ sivatag párdueza, 
hogy megboszuíja magát; hogy számot kérjen Brau- 
dontül a’ virágzó életért; számot mindazokért, menye

ket a’ gyűrű magyaráz vala. Útközben kifakadt. Meg
átkozd Braudent, és annak minden ivadékát; meg azon 
csillagzatot, mellyben az szülétek, azon földet, melly 
őt táplálta ’s megátkozd önmagát és az életet. — E’ 
pillanatban égés föld megrendülőnek. A'tó’ jegét da
rabokra tördelő egy hatalmas erő. Csáka lábai ingado- 
zának. 0 ezeket átka’következésinek tulajdonitá. Bűn
bánó lélekkel omlott a’ jégfödelre ’s kegyelmet esdek- 
letta’boszús megbántott égtől. De imádsága foganatlan 
volt; a’ jég iszonyú ropogással töredezett, a’ viz föl— 
lóvéit hasadékai közt, ’s a’ kis tó’ vize nagy tenger 
háborgásaihoz hasonlított; egy másra tolultak a 'jé g 
darabok, ’s törve zúzva omlottak a’ zajgó hullámok 
közé.

Egy illy torladék vizbe sodorta őt, honnan, tagjai 
rögtön merevültsége, ’s a’ rombolt jégzajlat fenékre 
sűlyesztő hullámzása miatt ki sem menekhetett.

A’ földindulás egész vidéken elterjedt, ’s nem ke
vés rémülést okozott az e’ tüneményhez szokatlan nép
nél. Leginkább megreszkedleté azonban Tata várát. AT 
rázkódás kezdetével, mint valamelfy büntető lélek ál
tal ide ’s tova lüketve, fölriadt nyugalmas karszéké
ből a’ várkormányzó, ’s kifelé rohant, a’ nélkül, hogy 
tudná hova, és miért. Iramlása azonban már fce’ső volt; 
utolérte őt az igazság’ büntető keze. A’repedezett vár
talak nem áílhatának tovább ellent a’ hatalmas ren
dűiéinek Ts törve zúzva omlottak össze, ’s romjaik alá 
temetek, az illy hirtelen, iliy iszonyú halálra készü
letlen bűnöst.

ET történet a’ vidék lakosínál csak hamar tudva lön, 
’s rajkint jöttek az omladékhoz, szemlélni azon rend
kívüli pusztulás gyászos maradványig mellyekuek tö
mege az elöltök nem kedves várparancsnokot, meg
győződésük szerint, a’ boszuló Istenség’ bölcs r-en- 
belésébül agyon zúzta. Senkiiiek sem jutott azonban 
közülük eszébe, annak tetemitkiásni, s talán ez adott 
későbben okot ama rege’ költésére, hogy a’ túlvilágon 
bűnhődő lélek volt azt kénytelen a’ romok közül elő- 
kaparui, ’s éjfelenkint megjelenvén az elkorhadt de
rest kísértő hajduképen pálezázni, mellynek csatto
gásait némelly előítéletes nyulszivüek még az újabb 
időben is akarák hallani, nyári holdvilágos estéken; 
kétségkívül, midőn á‘ tó’ halai magokat aunak sziliére 
föl-follökik, ’s vLsszaest ükkor vizlocscsanást okoznak

*-
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KERESZTELŐ JÁNOS1 FEJE.

— SPANYOL TÖRVÉNYSZÉKI TÖ R TÉ N ET . —

Azon utón, melly Barcelonától Valenciáig viszen, 
egy — a’ tenger és hegylánozaktól környezett ’s bela- 
guai átjáró név alatt ismeretes — szoros ösvény fek
szik, mellyet majd mindenütt meredek szirtok kisér
nek. Egy helyen, hol ezen ut nagyon meggörbíti, né
hány elszakadott óriási szirtdarab ’s több nagy szikla
hasadék a' gonosztevők’ számára igen alkalmas mene
dékhelyet képez. E’ hely számtalan gyilkolásról ne
vezetes , ’s hat egymáshoz közel fekvő kereszt jelenti 
az utasnak, hogy itt hirtelen haláltól meglepett keresz
tények nyugosznak. Mind ezen gyilkolást egészen ha
sonló, különössége által nevezetes körülmény kisérte. 
Első áldozat, ki eme’, még akkorában el nem hírese
déit, szorosban elesett, egy gazdag kalmár volt, ki 
1828ban martius’ táján Lerida-ból Tortosa-ba utazott  ̂
Foglalatossági kényszeriték , hogy az egyenes utat 
hagyja e l, öszvérén egyedül ülve haladott, ’s reggel 
egy kolduló barát az utszélen vérében fekve leié. Egy 
golyó homlokát majd nem két szeme közt találta; a’ 
gyilkos pénzét ’s drágaköveit elszedé, többi holmiját 
pedig bántatlanul hagyta. Öszvére néhány lépésnyi tá
volságra nyugodtan legelt. Nem bámulat nélkül vettek 
észre a’ meggyilkolt kezében egy durván faragott fa
keresztet ; törvényes emberek jelentek meg a’ tett’ he
lyén, de semmi jelt nem találtak, melly a’ vétkes’ nyo
mára vezethetett volna. Idővel öt hasonló gyilkolás 
történt azon helyen, ’s áldozati egészen úgy, mint az 
első, egyetlen homlokba lövés által estek el, mellynek 
bizonyosan el kelle éltöket ragadnia, ’s mindenkor egy 
fakeresztet találtak mellettök.

Ez időtől fogva rósz hírbe jöttek a’ belaguai szirtek 
’s nem csak utazók, hanem a’ tájlakói is rettegék azt. 
Néhány pásztor azt beszélte, hogy midőn kecskéiket 
azon táj felé üzék, a’ boldogultak’ sírjain fonnyadt vi
rágokat leltek, mellyeket ismeretlen kezek raktak oda, 
sőt azt is bizonyitgaták, hogy esténkint egy nagy alak 
árnyékát látták a’ kereszt előtt térdelni, melly azon
ban, mihelyt felé közeledének, tüstént eltűnt; azon
felül panaszló nyögéseket is akartak a’ hegy’ tövében 
hallani. Borzalom rettente el mindenkit e’ helyről, ’s 
annak ugyancsak vakmerőnek kellett lennie, ki nap
lement után oda közeledni bátorkodott.

Semmit sem lehetett találni, mi a1 törvényhatóságot 
a’ vétkes’ nyomára vezérelhető. A’ hír, bizonyos Uri- 
arte Yenczelt, Catalonia’ tartományába letelepedett ide
gent, vett gyanúba., Korábbi életéből semmi sem vala 
ismeretes; ’s azt csak gyauitották, hogy az 1822diki 
revolutio előtt valamelly törvényházban börtönőr volt. 
Egyébiránt néhány év előtt Tortosa’ vidékén tartózko
dott. Nem tudák, miből él, ’s mind e’ mellett is fényes 
házat tarta. Nagy jámbor tettei’ daczára is boszúsnak 
’s gonoszielküuek tárták őt, és olly dolgokat beszél
tek felőle, mellyek szerint legnagyobb bűntettekre ké
pesnek lehete tartani.

Egykor, midőn néhány vig pajtások’ társaságában 
sokat ivott, kérdezők tőle, mért nem jár — mint ügyes 
lövész — vadászatra. „Nem — felele — mig az em
ber egy nyulra akad, össze-vissza kell szédelegnie, 
’s ha lelőtte, ismét futni kell, hogy fölvegye. így 
sokkal jobb egy embert meglesni, ez magától jő, ’s 
ha megöli az ember, nincs egyéb dolga, mint tarisz
nyáját kikutatni.^

Máskor legcsekélyebb ok miatt összeperelt bizonyos 
Dirba nevű ismerősével. Midőn ezt vadászatra kisérte, 
fáradtan egy halászkunyhóba tértek be. Minden, mit 
frisitésül kaptak, saláta volt, ’s ennek levét Dirba ba
rátjának tányérára az idomtalan kanállal, mellyet ke
zébe adtak, igen ügyetlenül mérte, üriarte azt állí
totta, hogy a’ kanalat viszásan fogja, ’s a’ levet dom
ború nem pedig vájt lapjával meri; ellenben Dirba azt 
bizonyitá, hogy ő jól használja a’ kanalat. E ’ fölett 
heves veszekedés támadott; azonban egy harmadik 
személy, ki a’ pörlekedés’ okáról semmit sem tudott, 
észrevevé, hogy az csak lapátforma eszköz, melly 
egyik oldalán sem volt kivésve. Bár milly csekély va
la is e’ czivakodás oka, még is gyűlölséget szült Uri- 
arte’ szivében, 's Dirbát három nap múlva a’ belaguai 
szorosban gyilkoltau találták.

1832dik évi nagy böjtben egy tarragoniai szintár- 
saság, melly keresztelő Sz. János’ fövételét adá elő, 
igen sok pénzt kapott be, Minthogy Tortosában ugyan 
azon sükert reményié, oda vette útját. A' bútorokat 
két öszvér vitte; de Garcia Ferdinand, ki János’ sze
repét vivé, nem akarta a’ drága fejet, melly a' Szent
nek lefejeztetésekor főszerepet játsza, ’s mozogható 
szemekkel, vala ellátva, öszvérekre bízni, mi okból, 
azt minden történhető veszélytől megóvandó, tulajdon



341

fején hordozta. Már késő vala, ’s minthogy igen sűrű 
köd szállá fel a’ tengerből, Garcia, ki öszvére’ lép
teire tökéletesen rá bizhatá magát, szemét-száját kö
pönyegébe burkolta. Csak magában lovaglóit ’s jóval 
pajtásai után marada, midőn egy szírt mellett lövés 
esik, ’s öszvére ágaskodni kezd. Garda leesett, ’s 
épen köpönyegéből akart kibontakozni, midőn egy férfit 
puskával kezében lát maga felé jőni, mire hirtelen fö- 
lemelkede, ’s gyilkot vont elő.

Uriarte, mert ez volt a’ férfi, nem kevéssé ütközött 
meg, hogy most először hibáza, ’s futni akart. De mi
dőn a’ két egymáson álló főt meglátta, midőn sz. Já
nos’ szemeit borzasztóán forogni, ’s Garcia’ villámpil- 
lanatit magára feszülni észrevevé, az ördögöt vélte 
maga előtt, ’s iszonyú rettegés fogá el. Futott, de ne
héz sarui fenakaszták a' bokrok közt lépteit; fel akart 
a’ szirtre mászni, ’s egy, hasadékból kinőtt tövisbo
korba kapaszkoda; hanem ez elszakadt, ’s Uriarte az 
őt üldöző Garda’ lábai elébe hullott. — Dadogva kiál- 
ta a’ gonosztevő: noli me tangere, Safanas! Vadé 
retro! hanem Garcia’ kiáltozásira pajtásai elősiettek. 
Uriartet földön fekve találtak, mert ijedése megfosztá 
eezruéletitől. Egy közel tanyára vitték őt, hol meg- 
vizsgálák; szőr ruhát visele, ’s azon felül olvasót, 
imádságos könyvet ’s sz. Domiuikusnak egy csomó ha
ját hordotta magánál. Ámde gyilkot is, négy golyót, 
’s néhány lövetuyi angol port leltek nála; puskája még 
füsttől fekete volt. Uriarte tettén lepetve, kénytelen 
volt vétkét megvallani. „Hogyan merted — kérdé a' 
bíró — megváltatásunk’ szent jelét gonoszságod’ ál
dozatja mellé tenni?“ — „Testet megölni — feleié 
emez — nem nagy dolog, ámde lelket ölni, iszonyú 
vétek! Imádkoztam sírjaik mellett, ’s virágokat hinték 
rájok, őket purgatoriumból néhány nappal hamarább 
kiszabadítandó. — Szentelt keresztet adtam kezőkbe, 
hogy, ha nincsenek üdvösség’ utján, azzal a' gonosz 
ellenséget elűzzék, de én láttam őt, itt vau! itt van!“ 
kiálta Uriarte hangosan, midőn Garcia kettős fejével 
előlépett, a’ bírónak megfejtendő, mikép szabadult meg 
haláltól. „Itt vau! itt van!“ kiálta még egyszer a’ vét
kes, ’s erős ideggörcstól meglepetve eszmélet nélkül 
földre rogyott.

Minthogy Uriarte az alsóbb törvényhatóságokat meg
vető; az alcades del crimen nevű törvényszéknek ada
tott által, ’s ettől 1832dik évijuuius' 13dikáu kötélre

’s birtokiuak elkobzására kárhoztatott. Ezen ítéletet a’ 
castiliai tanács megerősítő, hanem VII. Ferdinánd meg- 
gyöngité e’ büntetést, ’s a’ vétkes’ nyiltszivü jámbor
ságának tekintetéből, örökös fogságra változtatta azt.

Ú T I R A J Z O K .
EGV RAJZVONAT

E j s z a k  am er i ka '  v adon j a i bó l .

Következő nagyon ’s az életből merített rajzvonatot 
Washington Irving egyik ujouan megjelent ,Astroria‘ 
czimű munkájából közöljük, az Indusok, fél-indusok 
és vadászok’ regényes életéből Éjszakamerika’ vadon
jaiban. —

Az Omaha-nemzetség az, mellynekvezéréről a' hír
neves Waschingguh-da-ba vagy is ,fekete madárról4 
olly regényes történetek beszéltetnek. E z , Hunt ur ’s 
társaságának idejötte előtt mintegy 10 évvel holt meg, 
azonban neve emberei által még mindig legnagyobb 
tisztelettel emlitteték. Egyike volt ő azon a’ Missouri 
partjain lakó népfejekuek, mellyek a’ fehér kereske
dőkkel, közlekedtek ’s kir. vámjainak felemelésében 
igen éles elmét mutatott. Ha falujába kereskedő jött, 
annak minden árúit ki kelle raknia ’s a’ vezér azt ve
vő el vámul, melly neki legjobban tetszők: szőnyege
ket, dohányt, pálinkát, lőport, golyókat, gyöngyöket, 
veres festéket ’s a’ t. Ekkor heroldját vagy is kikiál
tóját hivatá, ki a’ ház’ eszterhéjjára állváu az egész 
nemzetséget összekiáltá, hogy kiki vadbőreit elhozva 
a’ fehér kereskedővel csere-alkuba szálljon. Nem so
kára megtelt a’ ház Indusokkal, kik medVe-hód-’s 
egyéb bőröket hozáuak. Egyiknek sem volt szabad az 
árból, mellyet a’ fehér árújára szabott, legkisebbet is 
lealkudni, ’s igy az természetesen a’ vezér által szen
vedett kárát könnyen kipótolhatta. így gazdagodék 
meg a’ „fekete madár“ ’s a’Missouri környékén minden 
kereskedő előtt nagy szerétéiben állott. Népe, azon
ban, e’ cselekvésmódjával nem volt úgy megelégedve 
s nem sokára békételenkedni kezdett. Yalameíly ra
vasz , lelkiesmeretlen kereskedő egy titkot fedezett 
most fel a’ „fekete madárnak“ , mint víhatna ki magá
nak korlátlan hatalmat babonás és tudatlan alattvalói 
felett. Megismertető őt t. i. az egérkőnek (arsenicnm)
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mérges és romboló tulajdonságával ’s jó mennyiséget 
juttatott belőle kezéhez. Ez idötül fogva a’ „fekete ma
dár“ természet feletti hatalommal ’s a’ jövendők’ tudá
sával látszott bírni, mert életről és halálról intézke
dett. Jaj volt annak, ki uraságát elismerni vouakodék, 
vagy parancsainak ellenszengült! a’ „fekete madár“ 
megjósolá halálát ’s az időt is meghatározá. A’ meg
jósolt időre a’ vétkes valamelly különös betegségbe 
esék’s azonnal megholt. Kiki rettegve állott a’ vezérnek 
számos példák által bebizonyított földöntúli hatalma 
előtt ’s nem merészelt illy mindenható ’s boszúlo lény
nek ellenszegülni, melly most, gondolhatni, legnagyobb 
önkénynyel uralkodott.

Gondosan őrzé káros titkát ’s vele rettenetes hatal
mát , azonban noha hatalmában volt az által ellensé
geinek ártani, de nem volt hatalmában attól sem ma
gát, sem barátit biztosságban tartani. 1802 kiütött a’ 
himlő. A’ szegény vadak rémülve láták a’ pusztítást 
mellyet a’ mirigy köztük tett, mellynek semmi orvosi 
ügyesség ’s tudomány nem állhatott ellen, kevés idő 
alatt népességük harmadrésze volt már oda, ’s többi 
hasonló véget várt. A’ fegyverviselők stoismusa végét 
érte, ők kétségbe estek. Némellyek a’ falút gyújták 
fel, mint a’ végső módot, mirigy meggátolására, mások 
őrültségükben feleségeiket ’s gyermekeiket gyilkolák 
meg, hogy őket a’ betegség’ kínjaitól megmentsék, ’s 
egy boldogabb hazába juttassák.

Midőn a’ közönséges rémület végpontját érte már el, 
a’ „fekete madár“ maga is meglátogattaték a’betegség
től. Midőn a’ szegény vadak vezérüket veszedelemben 
láták, clfeledék saját bajokat ’s körülvevék hallotti 
ágyát. Nagyravágyása 's a’ fehérekhez hajlandósága 
utolsó pillanatában is mutatkozék. Azt rendelé hogy 
ama’ több mint 20 0  lábnyi magas hegycsúcsra temes
sék , mellyről a’ Missourit messze vidékre keresztül 
láthatni, ’s kőimét életében a’ fehér emberek hajóit szok
ta vizsgálni. E' hegy alját a’ Missouri mossa ’s több ka
nyarodások után a’ síkon mintegy 900 lépésnyi távol
ságra ismét visszafordul a’ hegyhez.

A’ „fekete madárnak“ végső parancsolatja az volt, 
hogy őt a’ nevezett hegycsúcson kedves paripáján ül
ve temessék el, hogy előbbenni urodalmát egy tekintet
tel áttekinthesse, ’s a’ fehérek hajóit láthassa, midőn a’ 
folyón felbukkannak, népével kereskedést üzendők.

fontosán úgy cselekedtek, mint a’ megholt vezér

parancsold. A’ holttest a’ lóra ültetők, ’s reá hal
mot emelőnek, mellynek fölébe egy hoszú póznát tűz
tek a’ „fekete madár“ lobogóival és czímerével." Midőn 
az expeditio Hunt ur vezérlete alatt ama' vidéket is meg- 
látogatá, a’ pózna a’ lobogó’ néhány maradványaival 
még akkor is látható vala, ’s a’ babonás szokás , élel
mi szereket vinni a’ megholtnak sirhalmára, az Oma/* 
ha-któl még mindig híven teljesitteték.

n y íl t l e v é l

A' SZERKESZTŐ URNÁK.

Nagy öröm tűnt föl nekem, 's minden c' lapok olva
sójának, miután szerencsénk van ismét láthatni a’ ma
ga kecses alakjában szeretett hölgyünket, kegyed je
gyesét a’ Rajzolatokat. Soh’ sem tudhatjuk, mi történt 
Kegyed ’s közte; pedig történni valaminek kellett, 
mert a’ szegény hölgyecske bizony megváltozott volt.— 
Az a’ szép finom sima liliom-arcz; testének azon 
tetszős göinbelycg alakja most más. A’ finom, sima 
liliom arcz, nem durva ugyan, hanem egy kicsit ripa- 
csos zöldes-fejérré ; testének tetszős gömbölyű alakja 
hosszúra változott volt.

Az elsőnek t. i. az arcz változásának Kegyed az 
oka, a’ másodiknak erszénye, no de higyük, hogy 
indirecte mind a’ kettőnek erszénye oka, igy legalább 
Kegyed a’ vád alól egy kicsit fölmentetik. — Hogy ke
rült Kegyedhez ez a’ lyánka ’s honnan? kérdés ! Elég-, 
hogy Kegyed őt ápolása alá fogadta, ’s lelke szerint ne
veié, hogy benne méltó hölgyét lelhesse. És mi, úgy 
örültünk ennek a’ szelíd, bájteli hölgynek, kit külső ke- 
esek, belső fenségekkel ’s nemességekkel ajánlottak. 
Örömmel láttuk: hogy minden öröm ’s keserűség kö
zös Kegyetek közt; örömmel néztük: mint szíveskedett 
Kegy e duek a’ szép hölgy keresményivei ’s Kegyed azt 
látatlanul neki ismét vissza adta; ’s a’ szerelem’ idv 
hona mindinkább közeledett,midőn egyszere Kegyetek 
össze czivódának.------ Most, miután ismét össze ba
rátkoztak Kegyetek,azt javalljuk hogy: Kegyed, Szer
kesztő Ur! ne igen üdőzzék, mert az üdő sebesen rö
pül, Kegyed pedig, már most is aggfi, ’s egykor csak 
azt veszi észre, hogy halál koma lábánál vagy a’ fe
jénél álland, ’s a’ szép hölgygyei, mint jegyesével örök
re nem rokouulhata, ’s hymen’ oltárán az élet’ örömeit
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nem igen ízlelhette. Azért jegyezze Kegyed el örökre- 
raagának, egy szív egy lélek uralkodjék Kegyetekben, 
az előbbi finom sima arcz, ’s a’ test tetszös gömbölyű- 
sége örökre megmaradjanak; ’s miután kivánnók: hogy 
a’ szép hölgy mindig a’Kegyed ölében üljön,’s Kegyed 
az 5 ajkiról szedje az élet’ javait; még e’ két lopott 
verset mondja Kegyeteknek:

Az áldásnak üdr sugára 
Szálljon le a’ boldog párra

Bomvay.

ÖT EURÓPAI NEMZET’ CHARAKTER-VONÄSA.

Vallásában: A’ magyar hív ahhoz, miben szüle
tett, a’ német felvilágosodott, a’ franczia hideg, az 
olasz czeremoniás, a’ spanyol vakbuzgó.

Szómegtartásban; A’ magyar becsületes, a’ német 
hív, az angol biztos, a’ franczia könnyelmű, az olasz 
ravasz, a’ spanyol csalárd.

Tanácsadásban: a’ magyar bőbeszédű, a’ német 
lassú, a’ franczia szeles, az olasz finom, a’ spanyol 
föltételekkel él.

Szerelemben: a’ magyar meggondolt, a’ német nem 
tud szeretni, az angol itt is , amott is szeret egy egy 
kicsit, a’ franczia mindenütt szeret, az olasz tudja hogy 
kell szeretni, a’ spanyol igazán szeret.

Termeire: A’ magyar négy tagba szakadt, zömök; 
a’ német nagy, a’ franczia csinos, az angol jól termett, 
az olasz középszerű, a’ spanyol ijesztő.

Erkölcsre: A’ magyar mogorva, a’ német parasztos, 
az angol kegyetlen, a’ franczia körülményekhez tudja 
magát alkalmazni, az olasz udvari, a’ spanyol kevély.

Titoktartásban'. A’ magyar hív, a’ német elfelejti 
miben megbíztad, a’ franczia mindent kifecseg, az an
gol kimondja a" mit el kelle hallgatni, és el hallgatja 
a’ mit ki kelle mondani. Az olasz semmit sem szól, a 
spanyol nagyon titkolódzó.

Hiúságban: A’ magyar kevés részt vesz, a' német 
sokszor kérkedékeny, az angol mindent meg vet, a’fran
czia mindent dícsér, az olasz a’ csekélyt kevésre be
csüli , a’ spanyol csak magát dicséri.

Evés Írásban: A' magyar szereti megenni ’s inni a’ 
mije van, de azzal meg is éri, a’ német mértékletlen 
ha módját ejtheti, az angol nyaláuk, a'franczia kényes, 
az olasz mértékletes, a’ spanyol fösvény.

Beszédben: A’ magyar jól beszél de keveset ír; a’ 
német sokat, és roszúl beszél, de jól, és sokat ír; az 
angol roszszúl beszél, de jól ír; az olasz, jól beszél, 
sokat, és jól ír; a’ spanyol keveset beszél, keveset ír; 
de jól. —

Első maga inegesmertetésekor: £en se présentant) 
A’ magyar készebb nem menni, mintsem magát össze
szedve, ’s tartózkodva (génée) legyen. A’ német butát 
mutat, az angol sem butát, sem bölcset, a’ franczia 
szeles, az olasz okos, de bolondot mutat, a’ spanyol 
meg fordítva.

Törvények: A’ magyarokéi elforgathatok, a’ néme
tekéi meglehetősök, az angolokéi rosszak, de jól meg 
tartják , a’ francziákéi jók, de roszúl tartják meg, az 
olaszokéi, és spanyolokéi is jók, amazok hidegen, ezek 
szorosan gyakorolják.

A’ cseléd: A’ magyar ügyetlen, a’német gyáva de 
dolgos, a’ franczia úr, az angol rabszolga, az olasz 
tisztelettel teljes, a’ spanyol jobbágy.

Aszszonyok: A’ magyar gazdaszszony, a’ német 
házi aszszony, az angol királynő, a’ franczia dáma, az 
olasz rab, a’ spanyol rabszolgáló.

Bátorságra: A’ magyar és franczia ollyan mint a’ 
sas, a’ német mint a' medve, az angol mint az oroz- 
lán , az olasz mint a’ róka, a’ spanyol mint az elefánt.

Tudományokban: A’ magyar utánzó, a’ német pe
dant, a’ franczia mindenből tud egy egy kicsit, az an
gol philosophus, az olasz professor, a’ spanyol mélyen 
gondolkozó.

Pompásak: Magyarországban a’ vendégségek, Né
metországban a’ fejedelmek, ha szegények is, Anglia 
ában a’ hajók, Fraucziaországban a' gyűjtemények, 
Olaszországban a’ templomok, Spanyolországban a' 
fegyvertárak.

Férjek: Magyarok parancsolok, németek urak, an
golok szolgák, francziák társak, olaszok tanítványok, 
spanyolok zsarnokok.

D 1.
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HŐI- ’S DIVATLAP.

PESTI HÍREK. :
I.) Máj. 23-án adá, mint említők, Biúdocci Antal rögtön - 

költő Acadeniiáját a’ kisebb redontteremben. Sajnáltuk, hogj 
40 személynél többet nem olvashattunk össze, s kétszeresen 
csodáltuk hogy illy csekély jövedelem mellett a’ művész lel
kesedése meg nem csökkent. A5 feladott tárgyak közül első 
rolt: ,Emlékezés a’ hazára ’s visszatérés/ Ez azon húr, mely- 
lyet a’ művész legszivesben ’s legnagyobb hévvel látszik meg- 
penditni; ekkor ő magát mindig kedves Olasz földe’ tájaira 
helyzi, ’s a' szép képek dúsan özönlenek egymásra. — 2.) 
Hangzatka, feladott rímekkel ,Tassö a’ börtönben'. Ebben a’ 
legellenkezóbb dolgokat olly összhangzásba tudá hozni, olly 
képpé olvasztani, hogy szavai tökéletesen illenek a’ szeren
csétlen nagy költő’ sorsára. —. 3.) ,Zrínyi halála Szigetvár
nák. E’ költeménynek főleg kezdete nagyon meglepő vala, 
hol a’ hőst csillagnak mondja, melly hajdan itt a’ földön 
tündöklők, ’s a’ világ’ egén örökké fog fényleni. Az egésznek 
további előadása nem lebegett azon költői magosságon, mely- 
lyet eleje igéit; mindazáltal voltak- olly egyes megható ke
ljei ,  melljek magyar kebelben igazi lelkesülést gerjeszthet
tek , kivált azon heljT: ,Moriamo da forti' — ,haljunk meg 
vitézük, — ’s a’ következők, hol Zrínyi a’ haza javáért buz
dítja bajnokit. Történetből épen ekkor durrogtak az érkező 
gőzösnek taraczkai. — 4.) ,A’ hölgjek állhatatlansága/ E’ va
lóban igen bajos feladást nagyon sok iigjességgel ’s hízelgő 
szeszéljlj el közelégedésre fejté meg. — 5.) ,A’ vén szerel
mes1 feladott rímekkel. Ezekből, melljek közt némelly ne
vetségesek is valának, a’ tárgjrgjal öszhangzólag igen mulat- 
tató egészet alakíta. 0.) ,Lajos halála Mohácsnak. Ugyau va
lamivel szárazabb ‘s üikább prózai elbeszélés volt; mmdazál- 
tal híven fogta fel az egészet, ’s berekesztésével némi élén- 
kebb érdeket ébresztett. 7.) Az ntósó feladás az ,Anyai sze
retet' volt; ennek szövedékébe mindannji már elszavalt köl
temények’ rövid ismétlését a’ legnagj obb iigjességgel foná 
be, magát a’ tárgyat oilj’ megindító érzékenységgel festé, 
hogy minden de főleg anyai szívet meg kelle illetnie. Ezen 
költeménynek további foljamába még más több tárgjat is 
szőtt, énekelte közben t. i. több papír lapokat kapott k i. az

edényből, mellekre még egjéb feladások is voltak írva,— 
így ezeket rendre egymáshoz kapcsolá, ’s ismét Olaszföl
det , Magj arhont, Orlando 's Reichstädt halálát éneklé meg 
folytonos lelkesedéssel. — Az előadás szép és erőteljes vala., 
Mélj- hangja az énekben.’s a’ szavalásban egjiránt kellemes. 
Nj’elve igen szép , mi ugj'an egy részt magának az olasz nyelv
nek érdeme, melly számtalan rímeivel, ’s hajlékony lágy
ságával a’ rögtönzőt igen segíti. Testmozgalmai szép kerek- 
dedek és kellemesek; mihez azonban mind ezekre , mind hang
jának kiöntéséj e nézve mindig hozzá kell érteni, hogj' ó he
ves éghajlat’ fia, ’s azért azon kimért, nyugodt szabáljossá- 
got tőle nem is várhatni mellj' az éjszaki országok lakói sa
játja. Nála minden tiiz és láng, ’s gyakran igazi olasz düh
nek adja jeleit: de épen ez teszi őt sajátságossá. — Valóban 
óhajtani lehete, hogj- több hallgatója gjülekezett volna.

Ney.
2. ) Idei tavaszunk november-levegője, melljet njájas ol

vasóink alkalmasint maguk is ollj- jól éleztek mint mi, ’s ez 
a’ hideg borongó időjárás okozhatá azt, hogy fővárosunkban 
h á l ó z n i  k e z d e n e k  a’ mulatni szeretők, hogj' a’ kelle
metlen napok heljett Therpsichore tündér lámpái mellett, leg
alább kellemes estéket szerezzenek maguknak ; mert, mint a’ 
pesti polgár mondani szokja, kicsinált dolog: mulatság nél
kül az élet egy fittj ét nem ér; a’ mi igaz pestiesen annyit tesz; 
„használjátok az eletet, mert különben az élet titeket hasz
nál." Így láttunk Űrnapján, május küllősközepén égj- csinos 
polgári táuczmulatságot a’ „Mátjás királj" czimű vendégfo
gadó telemében; egjet a’ városligetben, egy az nap esküdt 
menyekzőspár’ költségén tartottat; így látandók égj et a’ pes
ti nagj redoutteremekben vásárkor, „Erinnerungs-Ball“ ne
vezet alatt, mellj ben minden résztvevő szépnek egj -egj- sei— 
várvány-legj’ezővel (Iris-Fächer) fog a’ báladó kedveskedni.

3. ) O cs. kir. főherczegsége María Dorothea, szeretve tisz
telt nádornénk, ki jótékonj sága’s emberiség-szerctete által csak
nem naponkint újabb és újabb tettel kötelezi le magának a’ szi
veket , máj. 25-kéu az égj etembeli kórház’ betegeit volt szives 
meglátogatni.

HONI HÍR.
HiteTes kútfőből értettük, hogy G r a s s a l k o v i c s  herczeg 

máj. 19-kén Posonj ból hazajönni szándékozván minden ezüst- 
nemiijét ’s a’ t. hajóra rakatta , ’s a’ hajó a’ zivatar által a’ po- 
sonvi hídhoz csapódván elsiilj edt. Minden eddigi kutatások a’ 
lesülyedt eszközök’ kiemelése iránt, máig sikeretlenek ma
radtak.

F i g y e l m e z t e t é s .
Mai számunk mellett t. olvasóinknak Tata várának ’s vidékének 1663ban; levétetett rajzával 

kívántunk kedveskedni, melly úttal egyszersmiud hazafiúi örömmel vagyunk hátiak figyelmeztetni t. M ager 
István urra, e’ fiatal dilettáns-művészre, ki alig két évi vésőjével már néhány sikerült metszvénynyel aján- 
dékozá meg a1 közönséget; e’ jelen müvében pedig, mondhatjuk, olly haladást bizonyított be , melly a'leg- 
merészebb reményekre szabadítja e’ müvészileg-sarjadó, jeles talentomot.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s  y.

NVOAíATIK LANUKKKK' UHTülVKL
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H a n n a  (lile  év* A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen n’ Magyar hazára E l s ő  f e l e

HOMOEOPATHIA ÉS ELŐFIZETÉS.

Iiis-S£omároin, Rév-Koinárom,

I t t  a z  n jsag ' o lc só  á r o n !

A’ magyar újságíró, értem, — a’ magyar divatuj- 
ságíró — és a' kispénz, olly igen hasonlítanak egy
máshoz, mint a’ szilva és koppanió; — a’ jó szilvának 
van hamva, a’ jó koppantónak is van hamva; a’ kis
pénzűek pedig és magyar újságírónak, ha egypár évig 
forgásban volt, se híre, se hamva! — Experto crede 
Ruperto, azaz: jó volna a’ „ H a jz o I a ío I tB ia l t “  
vagy ezer előfizető, de mióta a’ homoeopalhia divatba 
jött,a'divatujságírót a’ pnblicmn homoeopathice curál- 
ja. A’ szegény divatujságíró féléveiikint, legjobb re
mény’ fejében bevesz, ’s mikor már bevett, csak akkor 
látja, hogy bizony ha még két annyit bevett volna is, 
egy csöppet sem ártott volna. —

lía még egyszer világra jövök, és a’ jó Isten még 
egyszer rajzolásra kárhoztat, hat esztendőre beállók 
homoeopathicus inasnak, másik hat esztendőre homoeo- 
pathicus legénynek, tizenkét esztendő alatt, csak hi
szem Istenem, úgy megtanítanak koplalni, hogy minden 
magyar újságírón kifogok.

Egy garast mernék tenni három krajezárra, — tud
niillik: ha egy garasom volna, hogy Ábel, Adám apánk’ 
becsületes fia, magyar újságíró volt, és Káin volt a’ 
jroblicum. — Szegény Ábel le akarta rajzolni a' jó
ságos Isten’ csudamiveit, odajött publicum és agyon 
ütötte; — persze nem fájt volna olly nagyon ha csak ho- 
mocopathice ütötték volna agyon; de ki tehet arról, 
hogy még akkor a’ homoeopathia és olajos káposzta 
nem voltak feltalálva. Már ma? sokkál jobb világ van! 
— ma már a’ szegény újságíró aleopathice rajzolhat, 
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a’ publicum homoeopathice szépen meg hagyja halni; 
mi magában véve persze hogy sokkal jobb, mintha 
bunkós bottal ütnék agyon. — Dicső találmány az a’ 
homoeopathia; mióta felfödözteték , azóta, a’ zsidó is 
homoeopathice kölcsönöz , a’ diákok 'homoeopathice ta
nulnak, a’ kisasszonykák homoeopathice szeretnek, a ’ 
publicum az újságokra homoeopathice praenuincrál, az 
emberek jóságos cselekedetet homoeopathice tesznek, 
homoeopathice tartják-meg a’ törvényt, ’s még csak a’ 
templomba is homoeopathice járnak! —

„Sok bába közt elvesz a’ gyermek“ ; meglehet, ré
szemről nem tudora, mert nekem még soh’ sem volt 
gyermekem; az igaz, hogy a’ g a r a b o n c z á s  d i 
á i t  az én szülöttein, de hisz az vásott Au, ollyan 
mint a’ rósz pénz, az bizony el nem vész. Aztán ki 
tudja, igaz-e mindig, hogy sok bába közt elvész a’ 
gyermek; én azt tartom, a’ gyermek választja-meg; 
probálják-meg csak édes szép olvasóéink, bábáskod
janak e’ gyámoltalan rajzolat-gvermek körűi vagy 
ezeren, a’ miilyen igaz, hogy egy szép lánykába ezer 
majom is bele szeret, ollyan igaz, hogy e’ rajzolat- 
gyermek , még megannyi bába közt sem fog elveszni; 
hanem ha egyszer a’ bábaságba is beüt a’ homoeopa
thia, már akkor Isten légyen irgalmas és kegyelmes 
minden rajzolt és r ajzolatlan-gy ermeknek, kit a’ vi
lágra homoeopathice fognak szülni. —

Ha az ember három esztendős újságíró, és pedig 
nem képtelen újságíró, hanem képes újságíró, ’s még 
is, egyetlenegy rósz garasa sincs, melly három jó 
krajezárt érne, jele, hogy módnélkül homoeopathice 
curálták. — ,,A’ bölcs kevéssel megelégszik;“ — 
kérjük szépen, kedves, tisztelt Előfizetőink, mi a’ vi
lágért sem akarunk bölcsek lenni; hanem kegyeteket 
kérjük, fizessenek-elő bölcsen 5 pengő forintot; mi c' 
bölcseséget szépen összeszedjük, ‘s aztán mindnyá
junk’ kölcsöuös bölcseségére használjuk.

(44)
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Öt pengő forint, egy divatujságnak olly homoeopa- 
thicus ára, hogy mellette télen nyáron elveheti az ur 
Isten’ hidege, hacsak hőkeblü Előfizetők meleg rész
véttel nincsenek iránta.

Az újságíró előfizető nélkül épen ollyan, mint a’ 
vén asszony olvasó nélkül; csak hogy a’ vén asszony 
el lehet olvasó nélkül, az újságíró pedig olvasó nélkül 
sem ezen a’ világon sem a’ másikon nem boldogulhat. 
A’ vén asszony az olvasón kéri mindennapi kenyerét, 
az újságírónak az olvasó adja-meg mindennapi kenye
rét. Ezért emlékeztetjük és kérjük olly gyakran a’ 
tisztelt Közönséget, legyen a’ mi olvasónk, hogy bol
dogulhassunk , és ha nagy számmal méltat pártfogá
sára bennünket, szívesen bevesszük az előfizetést ho- 
moeopathice is, azaz: tizenöt pengő huszas helyet, 
szívesen beveszünk egy kis öt forintos banknottát.

I L A .

(FRANCZIA NOVELLA )

Zaj éssürge élet volt reggel óta d’Orsay grófné’ szép 
palotájában; a’ közrendetlenség gyanítatá, hogy ünnep
lés készül estvére.

Az asszonyság’ szobáiba csak divatárusnŐk, varró
nők ’s egyéb varázsnők osontak fel, mi már előre nagy 
öltözeti terveket hirdetett. Ki a’ belső kamrába behat
hatna, ott csillogó pomparuhákat látna kitárva, amaz, 
az urnéra nézve olly nagy fontoságu titokszobában, mert 
illyenben gyakran az koholtatik, mint kelljen a’ szere
tőt megcsalni, hogy lebilincseltessék; ’s e’ tervek’ ava
tottja a’ varrónő; erre hat vissza gyakran annak, kit 
öltöztet, diadala vagy megbukása; ez azon barátné, 
kire háladatosság özönlik, ha ügyessége valami hibát 
elfödött, vagy kecset teremte , melly hiánylott; de 
szinte ő válik azon ellenséggé, kinek soha meg nem bo- 
csátatik, ha ügyetlensége azt födetlen hagyá, mit el 
kell vala takarni. ' '

Emez, kinek Eudoxia neve, csak kevés idő óta öl- 
tözteté az asszonyságot; mert a’ grófné csak kevéssel 
ezelőtt változtató cselédeit ’s mind azokat, kik számára 
dolgoztak; mit minden évben tenni szokása,

A’ grófné épen egy czédula’ olvasását végzé, melly 
így szólt:

„Ön kedvéért, kedves grófné, rendre futottam el is
merős dámáimhoz, ’s végre találtam, a’ mit kíván: negy
ven éves asszony ez, ki képes leend Ön cselédjeire 
felügyelni; sok jót hallék felőle; Stephens családból 
szakadt, melly kénytelen háznépét megkevesbítni, te
temes veszteségi miatt; ez asszonynak van egy 15 
éves igen ügyes lánykája, ki szobaleány’ szolgálatot 
tehet.

Látja Ön ebből, hogy a’ házi részletes körülmé
nyekbe mint avatkozom, — mi bizonyítja, hogy egé
szen férjnek termettem.

Csókolom Ön kezeit, szép grófném, — egy óra múl
va lábaihoz borul

Lord Murphy Astolf.“
A’ grófné öszvehajtván a’ levélkét azt csinos szek

rénykébe rejté, melly úgy látszik, több hasonnemű ira
tot foglala magában.

Ezután Eudoxiához fordulva így szól: „Gyorsan, 
gyorsan! próbáljuk fel e’ ruhákat, mert egy óra mul- 
szükségkép öltözve kell lennem “ —

A’ grófné felpróbálá a’ sávolyos szövet — és csip
ke ruhákat; nem lehete kifogás ellenük.

Kegyed felséges lesz, Nagyságos asszony, szói 
Eudoxia; soha sem tűntek illy csudateljesen elő szép 
vállai. Oh, Nagyságos asszony, kegyed’ jegyese ma 
estve megkábúl szerelmében; királynét veend nőül!.

Bohó vagy, felele d'Orsay asszonyság csak saját 
munkádat bámulod!

Nézze csak magát asszonyom’s látni fogja, enmü- 
vemet csudálom e? '

Mondj mit akarsz, soha sem lesz nekem olly éköltö
zetem, melly homályba burkolná amazt, mellyet d’Albe 
asszonyságnak készitél a’ követnél volt utósó bálra.

Ezt mondván d’Orsay asszonyság közelb lépe tükö
réhez ; félig fordultán úgy néze, hogy magát hátulról 
is láthassa, ’s egyszer’smind kecsei’ gyakorlatában uj 
leczkét vön.

De mivel előbbi mondása inkább kérdő, mind elhatá
rozó hangon vala ejtve, az ügyes varrónő imígy felele:

Oh, asszonyom, ezen estve teljesen homályba borí- 
tandja kegyed d’Albe asszonyságot.

D’Orsay grófné mozdulatiból kitetszett, hogy nagyon 
kedvére szólt a’ varrónő.

Hagyjuk ez t, folytatá az urné; Ila’ ruhájával nem 
elégszem meg; úgy ékíted fel, mint megnőtt lány’ öl
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tönyét; Ila csak gyermek még. Az 5 korában nem kell 
egyéb redős szoknyánál.

De mégis, asszonyom, mondhatom, hogy Ila kisasz- 
szony’ fejlődik ; keble emelkedik, testállása szabadabb 
lesz, csipelyei erősödnek; ’s jó volna őt nem annyira 
magára hagyni. Előre megmondám, hogy a’ kisasszony 
nem nő nagyot; növése bevégződött. Belőle igen ki
csiny asszony leend, melly soha közelítni sem fog any
ja' termetéhez. —

Milly buta vagy néha , fel ele d’Orsay élénk hangon; 
nem tudod e , hogy Ila csak tíz éves, ’s hogy e’ kor
ban még nem Ítélhetni, miilyen aszony váland belőle. 
Nem akarom, hogy korlátolás által szenvedjen.

A’ mint ezt mondá, egy ezüsthang az ajtón keresz
tül kiálta: „Anyám, felpróbálhatom ruhámat?“ És e’ 
pillanatban egy kecses kis leány lépett be, ki azonnal 
leveté öltönyét, hogy az újat fölvegye; ’s im a’ leg
szebb kis lánytermet vala látható, mellyet csak kép
zelhetni. Fehér hattyú nyak, kisded és szépen emelt 
kebel, kerek vállak; deli gömbölyded kar mellynek 
alján karcsú, kerekded kéz forga. ’S mind ezzel olly 
báj van összekötve, melly mindenütt van a’ nélkül 
hogy tudnók, hol.

Tekintete csábitó vala, kivált e* pillanatban, midőn 
rövid köntöskéje nem takará el egészen a’ gömbölyded 
kis lábikrát, ’s a’ fürge lábacskát. Szóval, ő hölgyi 
alak volt gyermek’ képében; ez mennyei szabálytalan
ság; ez egy arauyzott mézmgdár; szóval ez valódi elő
képe az édeui szerelemnek!

Mi mégis néha Ila’ gyermekkorát kétségessé tévé, 
némelyszeri égő pillantása, gyöngéd és kéjteli mo
solya, gyakori, mintegy megakadó’s kérdeni látszó 
gondolatja volt; meg anyja iránti élénk és szenvedé
lyes csókjai, — nyugtalan, vigyázó szeretete, mellyel 
evetjéhöz viselteték. Tudva van, hogy a’ lány, mielőtt 
valakit szeretne, valamit szeret. ’S még is, ha az em
ber látá eleven’s mozgékony szemeit, csintalan ’s őszin
te uevetkezését, ha e’ deli, kis szőke fej, dús fodor- 
zatával, a’ hozzá intézett első komoly szóra gondat
lanul ’s fintorogva elfordult, ha látá az ember mozdu
latai’ fürgeségét, fesztelen járását, meg kelle vallani: 
Hisz’ ez gyermek! Ő mindenki előtt megfejthetlen volt, 
mert feleleti lelket áruláuak el; ’s ha anyja némellykor 
e’kép nem vág közibök: ,Ez nem illet kicsiny lányo
kat4 , értelmesek ’s mélyen gondoltak voltak volna.

11a, felpróbálván ruháját, egy kissé félre voná szá
ját, midőn azt még nadrággal ellátva találá.

Hát mindig nadrágot kell viselnem, anyácskám? 
Hisz’ én már nagy kisasszony vagyok.

„Tudod, válaszola d’Orsay asszonyság, hogy sem
mit sem szoktam tőled megtagadni, mi játékszerkép’ 
mulathat, — úgy de , mivel már nagy személylyé le
vél , nem fogsz többé játszani, bezárlak, ’s napestig 
fogsz dolgozni.44

Ila egy kissé felvonitá vállát, ’s mondá:
„Oh inkább legyen bugyogóm, semhogy többé ne

játszam.44 —
Az ügyes varrónő észrevevén, hogy a ’ grófné né

mi ellenkezéssel nézé az uj formát, mellyet a’ lány
ka ruhájának szabott, utóbb igazíta a’ szabáson, a’ nél
kül hogy a’ gyermek észrevette volna. Kevés óra múlva 
igéi é visszaküldetését úgy készülten mint az asszony
ság kiváná.

A’ varrónő elmente után azonnal rendeléseket tön 
d’Orsay asszonyság. A’ mai estélyben kelle az uj csa
ládot elfogadnia, mellynek tagjává leend, mert lord 
Murphy AstolfFali házassága el vala határozva; ki ugyan 
középszerű vagyonnal birt, de ki után több lady áhí
tozott ifjúsága és esze miatt. A’ grófné’ szépsége ’s 
külföldi neve elcsábíták ez ifjat, mert London, hol még 
csak egy évig tartózkodók, nem vala hona. Ez elég
séges ok volt, hogy a’ lord’ fejét elszéditheté. Az ango
lok’ nézetei a’ szépségről nem igen nemzetiek, ’s a’ 
franczia hölgyek sokkal több kecsesei bírnak szemeik 
előtt, mint saját vidékeik’ asszonyai.

Ámbár özvegy ’s anya, mégis egészen fiatalnak tet- 
szék a* grófné.' Ki éveit huszonötre tévé, már nagyon 
merész volt.

Kik őt Parisban első házassága idejekor ismerők, 
azt beszélők, hogy viszonyérdeki házasságra (mariage- 
de convenance) lépett hogy d’Orsay gróf élemedett ko
rú vala, hogy a’ hölgy őt soha sem szerető, de hogy 
szeretőkint viselő magát iránta. Közönségesen elismert 
szépségéhöz az erényt akará kapcsolni! Azt is beszé
lők, hogy nála ez rendetlen szenvedély vala, tündö
kölhetni, ’s a’ nyilvános beszéd’ tárgya lehetni. Férje' 
elvesztése után tizenyolez éves volt; ’s a’ társas kör
ből visszavonult.

Fájdalma néhány évig tarta, melly nagy hatást tön 
a’ világra, és becsültetését neveié. De végre megu-

*
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ná , szépségét a’ magányba zárni; észrevevé, bogy 
nem elég csak maga számára szépnek lenni, bár háza’ 
minden tükrei előtt esudálhatá is magát; mert ezek ha 
ennyi szépség iránt vakok nem is, legalább mégis né
mák valának, ’s ö nem hallá többé azt mondatni, mi 
minden hölgynek fő dicsőségét teszi: Egek! milly 
szép ő ! —

Visszajőve tehát a’ fénylő ’s illatos világba, mint a’ 
rózsa az est után; ’s ismét lábainál leié a’ sereg imádót, 
’s még nagyobb számmal, mint özvegysége előtt.

De ekkor, úgy látszék, hogy csak leánya iránti sze- 
retete foglalá el gondjait: ez élénk, anyai szenve
dély volt, kecses és finom. Azon gondosság, mellyel 
a’ gyermeket tetézé, új kellemmel, új bájjal ruházák 
Őt, 's fényleni tudása még inkább sikerűit; mert min
denütt mint a’ tökéletes szépség’ mintája émlíteték.

’S valóban, mi szépségének nemét illeti, az kétség
telen szabályosság volt, ollyakra nézve, kik egyebet 
szeretnek mint franczia kertet.

Szép görög profil, mellyben a’ szemek, ’s homlok 
a’ száj és a’ fogak kifogást nem szenvedtek. Termete 
nagy,’s tökélyesen a’szép régi alakokat ábrázold. Bő
re alabastrom — ’s színe rózsa - színű vala annyira, 
hogy nem is hinné az ember természetesnek, ha szoba
lánya nem bizonyítja.

D’Orsayné annál inkább szereié kis Báját, minél töb
bet nyert rajta ifjúsága. Ez olly kincs vala, rnelly szép
ségét úgy kitünteté , mint a’ rubin a’ gyémántét; egy 
kis báb, mellyet a’ természet csupán az ő számára lát
szott teremteni.

Ila olly rendkívül finom és gyönge alkata vala, 
hogy három éves korában egy évűnek, ’s a’ hatodik
ban három évesnek tartaték, ’s így a’ természet inkább 
vala mint a’ grófné vétkes, mivel maga akará, hogy 
Ilát koránál felényivel fiatalabbnak higyük.

D’Orsay asszonyság igen jól alkalmaztató magát e’ 
különczségbe, rnelly leányát ifjitva őt iljítá. Úgy tet
szők , hogy arra nézve ön maga is csalódik; elnyomó 
gyermeke’ minden tehetséginek fejlését, gyermekkint 
bánt vele, hogy tudatlan maradjon, ’s haladása ne siet
tessék. Ila a’ lánykában tanulás iránti vonszalmat vön 
észre, olly ügyesen tudá róla figyelmét elvonni, hogy 
Ila mindent csak felülegesen néze át. Ellenben elragad- 
tatólag játszék a’ hangszeren, ’s minden gyakorlatok

ban fölötte ügyes volt, mellyekre könnyűség ’s hajlé
konyság kívántatik.

A’ szegény grófné tán reszkete azon gondolatra, hogy 
minden évvel, mellyet Ila’ kora nyer, saját fiatalsága 
egyet veszt, ’s hogy minden hajszál, rnelly fejéről hull, 
leánya’ fején csírázik; hogy minden levélke, rnelly bá
jairól elvész, ama’ rózsa’ alakítására szolgál, — hogy 
az valahára asszonynyá leeud, ’s hogy ha idején nem 
mond le a’ szépség’ jogairól, emez utódja kedvéért, 
ez által majd erővel fog leüzettetni polczáról, 's végre 
hogy midőn közéig a’ lány’ férjhez-menetelének ideje, 
a’ hódolatok ön kedvéért megszünendnek, ’s keze csak 
leánya szép szemeiért fog csókoltatni. Talán ezt nem 
tűrhette volna el a’ grófné, ki minden reggel, felkelés 
után, azonnal tükréhez ment, tudakozódni: váljon az 
éjszaka álmai nem hozók e egy redőnek öldöklő ár
nyát szép arczára?

Szerencsére , Ha nem gerjeszte illy félelmet, ő deli 
vala, de olly kicsiny, olly csintalan, olly gyermekes! 
Ez Devőria’ kisfestésinek olly való eredetie volt, hogy 
mindenki csak tíz évesnek hivő.

Mindaz által könnyen kitadathatott volna ön ’s gyer
meke kora a’ visszaszámolás’ utján, minden elővigyá- 
zás ellenére, mellyel d’Orsay asszonyság cselédjeit 
évenkiutj változtatá. Azért elhatárzá magát Londonba 
menni, hol költséges szállást fogadott a’ város’ fényesb 
osztályában.

Házának fényűzése csak hamar kitüntető őt; kocsi
ja ’s lovai a’ legszebbekkel vetélkedtek, szépsége és 
piperéje'a’ legékesb divathölgyeket is homályha burkoló.

Egy sétán észrevevé őt Murphy Astolf lord, egy 
szép , díszes termetű, szelíd arczú ’s őszinte lelkű fia
tal ember. 0  a’ grófnénak tetszeni kívánt, de ennek 
elveit le nem győzhető, ’s azért a’ bírását eszközölhe
tő egyetlen módhoz nyúlt: őt hitvesül kérő.

E’házasság mindent egyesíte mi a’ hiúságnak hizel- 
kedhetik; a’ grófné szép volt, fiatalnak tartaték, és 
szép vagyonnal bírt. Astolf lord szép eszes és fiatal 
vala, ’s tán igen is fiatal olly özvegynek, kinek leánya 
volt —

Ezen észrevételt tán a’ grófné egész csendben tevő; 
de hisz’ Ila gyermek volt, ’s az iQu anya közönsége
sen 25 évesnek tartaték.

Nem volt annyira bizonyos, hogy Astolf lord szereb- 
mes a’ grófnéba, hacsak szépségéért nem: épen csak
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annyi esze volt, mennyi szükséges szép asszonynak. 
Astolf lord többször kérdé önmagát, miért nem tetsze
nék rövidebbnek az idő a1 grófné oldala mellett, mint 
egyébütt. D’Orsay asszonyság’ házához ellenáihatla- 
núl csatolá őt ezen kis Ila! Azon gondolat, e’ gyer
mek’ atyja lehetni, melly talán másnak nem tetszett 
volna , neki gyönyörűsége volt.

D’Orsayr asszonyság a’ lordot többszer olly nagy fi
gyelemmel látá e’ kis teremtményt szemlélni, hogy ma
ga is féltékenynyé lehetne, ha Ila nem volna gyermek.

Astolf gyakran így szólt a’ grófnéhoz : „Én Ila’ ta
nítója leszek, ’s kifejtendem éretlen élelmességét.“

Valóban, a’lánynak mindent ölelő képzelőereje volt. 
Astolf lord, ámbár hideg ’s komoly charakterű, úgy át- 
szék-ezen gyermekkel, mintha kis húga volt volna, ’s 
Ha viszont vele úgy játszék mint bátyjával.

Mi a’ grófnőt illeti, ő Astolf lordot valóban szerető. 
Először éltében most érze szerelmet az iránt, ki szép
ségéről beszélt neki. —

D’Orsay grófné épen másodszori reggeli öltözködé
sét végző, midőn Astolf lord bejeleuteték. Szép ar- 
czai kettős rózsalepellel borultak e l , ’s egy futólagos 
pillantást vete a’ tükörbe.

Az ifjú lord belépe, megcsókolá a’ grófné’ kezét, 
azon szóval, hogy d’Orsayné szebb ma, mint a’ múlt 
este. —

Még több apróságokon is ment keresztül kölcsönös 
beszédük.

Utóbb a’ lord a’ kis Ila felől tudakozódék.
D’Orsay asszonyság épen előakára őt hiúi, midőn az 

inas egy asszonyt jelente be, ki úrnéjával szólni akar.
„Ez bizonyára védenczem, — mond Astolf lord, mu

lasson ön vele, én az alatt Ilát föl keresem a’ kertben.“
„Miért nem marad ön itt? viszonzá a’ grófné. Hozzá 

kell önnek szokni a’ házi bajlódásokhoz. Egyszer’smind 
meglátandja, megeléghetünk e ez asszonnyal: ez már 
önt is iBeli.“

Úgy tehát, grófné, ha nem vagyok akadályul, ma
radok.

D’Orsay asszonyság fölkelt a’ belépő asszonyt elfo
gadni. Alig hogy megpillantá a’ belépettet, elhalo- 
ványult.

(Jégé következik.)

AZ EGRI SZÉKESEGYHÁZ’

BELSEJE.

Csak 1830ik évben hirdető ki a’ megyében Eger’ 
köztiszteletü főpapja, n. m. Pyrker László ur, a’ pa- 
triarch-érsek, hogy a’régi székes templom’ helyére egy 
nagyszerűbb ’s díszesebb templomot kíván épitetni, 
melly egyszer’smind parochialis templom is legyen: ’s 
már ugyanez évi novemberben a’ régi templom’ bontá
sa el is kezdetett, úgy hogy, 1831-i febr. 16-kán a’ 
székes templom új alapja ásathaték, az épités pedig 
már húsvét előtt elkezdethetett, H'tld pesti jeles építő 
mester által, olly gyorssasággal, hogy a’ roppant tem
plom az idén — tehát hat év elfolvása alatt — egész 
nagyszerűségében itt áll, dísze Egernek, ’s büszke
sége a’ hazának.

E’ templom’ jelenkorunk’ leggazdagabb’s legpompá
sabb építkezései közé tartozik. Egész hosszában 300, 
legnagyobb szélességében 16S lábot mér. Egy 57 
lábnyi pompás lépcső vezet a’ 8, korinthiai rendben fel
állított, oszlopok (egyik-egyikal láb magas ’s 5 láb ke
rületű) tartotta porticushoz (csarnok) mellynek a’ 94ik 
zsoltárból választott „Venite adoreinus Dominum“ di- 
szesiti fő párkányzatát; fölötte, az Atticában, a’ Hit, 
Reménye és Szeretet colossalis alakban ’s két oldalról 
két angyalhoz hasonló szoborművek emelkednek fel, 
olly remekművek, mellyek köz csudálkozást vonnak ma
gukra. A’ 21 láb magas-ajtón át a’ belépőnek a’ tem
plom fenséges belseje egész pompájában kitárul.Nyolcz 
oszlop, mellyek egyszer’smind a’ főfal hátrészét a’ cho- 
rust tartják, választják el csarnokot a’többi templomból. 
Ak oldalboltozatoktól négy-négy korinthiai oszlop ál
tal elválasztott, kúpformáu homorított középboltozat a’ 
kereszt-boltozathoz vezet, fölötte a’ 120 láb magas 12 
széles ablak világította kúp emelkedik föl.

A’ kereszt-boltozat két oldal-oltárai két jeles velen- 
czei festő, Malatesti és Siavoni által festettek; a’ fő
oltárt Bannhauser bécsi festő készítő. E’ festvéuveu 
kívül még tiz művészileg dolgozott basrelief (domború 
faragvány) diszesiti a’ sanctuariumot. Mind ezeket, va
lamint a’ főpárkányzat’szobrait Casugrande vclenczei 
szobrász készítő. Ugyan ezen művész készítő azon, 
sz. János prédikálását a’ pusztában ábrázoló, faragvá- 
nyokat, mellyek az ízletes kúpot ’s a’jobbsó oldalbol- 
tozatbanl Mária kápolnát diszesitik. A’ parochialis ol
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tár’képét azáltalellem oldalboltozatban Gregoletli szin
te velenczei művész, festé.

Legnagyszerűbb a’ templom a’ sancturiumból tekint
ve. Negyvenkét faragvány és harminczhat oszlop, mely- 
lyek közül 12 a’ kúpot tartja, szökik innét szembe. 
A’ sauctuarium’s az oldal-oltár'faragványai ‘verde an- 
tico‘ modorban, a’ többi oszlopok verhenyenges-sárgán, 
a’chorustés a’ gyönyörű orgonát tartók szürkén márvá- 
nyozvák. A’falak’ egjTszerű színezete még inkább eme
li a’ nagyszerű benyomást. Padozata veres és fehér 
márvány - koczkatáblázatból áll. Ö. B.

A’ BOSZUCSÓK.

Szolnok fölött az Új nak 
Haragja lebegett:
Várára ostorául 
Tar ozmánt ültetett.

A’ tar’ uralkodása 
Folyvásti viadal,
Alatta vér - igában 
Ezer magyar kihal.

Hölgyét erőszak őrzi 
És závoros terem,
Hol búja kaiban hervad 
Az orzott szerelem.

így szívölő keservben,
Elzárva, egyedül,
Vitéz Bekének hölgye,
A’ szép María ü l:

„Mikint imádjam — így sir — 
Oh Allah, nevedet ?
Ha szívem a’ feszített 
Jézusba vet hitet.“

Majd mint nyögő madárka, 
Mellyet kalitka rejt,
A’ repdeső galambhoz 
Illy bits beszédet ejt:

,,Repüljetek, madárkák,
Ti kétszer boldogok!
Mondjátok el Bekének 
Hív hölgye hol vagyok!“

’S repülnek a’ galambkák 
Téren tetőn vígan,
Nem tudva hogy vadászcső 
Rájok felhúzva vau.

Vadászoknak közötte 
Egy ifjú bajnok áll;
A’ lőtt galamhka’ lábán 
Egy irtt levélt talál.

Néz, lát, ámúl a’ bajnok,
Majd bősz haragra gyűl:
„Föl, lóra, kardra, társak!“ 
Jmígy kiált vadul,

„Hölgyem, szerelmem él még,
A’ régen keresett —
Vagy én halok, vagy a’ bég — 
Halld, isten, eskümet!“

És lóra, kardra pattan 
Társai’ mindegyike,
’S előttük mint a’ villám 
A’ zaj dúló Beke,

’S hol Szolnok ’s Szentmiklós közt 
A’ szűk sikátor áll,
Egy domb mögött tanyát ü t ,
’S tanyája vér ’s halál.

És hír repül Bekéről,
’S vitéz bajtársirul,
És ad parancsot a’ bég 
Kegyetlen és vadul:

„Kétszáz arany jutalmat 
’S Szolnok5 legszebb pejét,
Ki nékem elhozandja 
A5 lázzadó’ fejét!“

’S kardot fen a’ pogányság,
’S két száz torok kiált:
„Elő, elő! te gyilkos!
Ismerd meg a5 halált.“

A5 domb mögül előront 
És szól a’ hős magyar:
„Két ennyi szolganéptül 
Nem fél egy férfi kar!“

"S hallik zúgás és búgás,
A5 lárma égbe száll —
Ötven vitéz, magyar hőst 
Lesújtott a’ halál!

A’ vérhalom’ tetején 
Csak ó áll még Beke,
’S nirnt vérsujtás az égen 
Bekének fegyvere.



„Angyal vagy é, vagy ördög. 
Hogy meg nem sújt a’ kard!“ 
Kiált egy tar — ’s golyója 
Ledönti a’ magyart.!

És vigad a’ boszúlt bég ,
’S vigalma végtelen,
Szilaj kedében végig 
Szökell a’ termeken;

Majd bősze’ mámorában 
A’ rabnőhez siet:
„Unalmas a’ magányság! 
Elhoztam e’ fejet!“

Szól és megáll daczában 
A’ vadszivű pogány,
Kaczagva múlatozva 
A’ hölgynek bánatán.

» • . . . .  • ' .N

De áll Bekének hölgye 
A’ szöryü bég előtt,
Mindig meredt ’s meredtebb 
Nézvén a’ csonka főt,

Mosolygva néz ’s mosolyja 
Olly megrázkódtató,
Rémülve néz ’s rémülte 
A’ lélekig ható.

Majd lassú méltósággal 
A’ bég felé halad,
’S őrjöngő indulattal 
Karjai közé tapad.

„Most, most lehet Mariád, 
Barátom, a’ tied,
Öleld , de hölgyedül ám ,
Az ékes özvegyet!“

Szól ’s görcsösen szorítja 
Magához ellenét,,
Ki kéje’ mámorában
Nem lát, hall mást, csak ő t!

A’ hirtelen fordúlat,
E’ csába villanás,
Egész idegzetéi-e
Egy nagy — villámcsapás ,

És ennyi kéjgyönyörhez 
Egy csók’ érzése még!
’S a’ hölgynek lába mellé 
Vér ez ve  dűl  a’ bég. —
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’S kettőt szökik mellőle 
Az ékes, ifjú nő,
Kezében a’ bég’ gyilka,
Még vértül gőzölő!

„Látod mikint szeretnek 
A’ magyar hitvesek —
Férjök’ meggyilkolását 
Csókkal boszúlják meg!

De még e* csókom is bűn,
Es hitszegés; azért 
Fogadd kebel e’ tőrben 
A’ hitszegési bért.“

Garay.

EMLÉKKÖVECSKÉK
M 0 Z A 1 K T  A R L A R A H A K O G A T  V A.

1.]) Parisban láthatni azt a’ 8 0 0  éves szőnyeget, 
raellyet normandiai herezeg a’ hódoltató Wilhem’ hit
vese , Mathilde, mint már angol királyné hímzett. — 
Anglia 1066ban történt meg hódoltatása vau rajta áb
rázolva. Hoszszasága 314 lábnyi szélessége 18 hü
velyk. Lehetetlen hogy a’ királyné egyedül végezhet
te volna azt a’ nagy munkát, bizonyosan egész udva
ra részt vett benne, hány szép kéz őltögethetett rajta, 
inellynekmár csontjai sincsenek meg! A’rajzolatok raj
ta ollyak, millyeket 5, 6, esztendős gyermekek szok
tak tenni, ’s csak a’ már többnyire színe hagyott diák 
felírásokból — mint például : „ Hic Harold mare 
navigavit“, ’s egy lugas forma ábrázolat felett „Eccle
sia“ 's a’ t. és eleven képzelő tehetség’ segítségével 
lehet értelmüket kivenni, de a’ régi szokások’, és öltö
zetek kedvellőire nézve, mégis igen érdekes. Látni 
rajta Ilaroldot lovagolva, sólymát tartva, ’s vadász ebei
től meg előztetve. Mind maga, mind kísérői szakál- 
talanok , de barkójok vau, abban különböznek a’ fran
koktól. Kicsiny, a’ görög chlamisokhoz hasonló pa
lástok függenek jobb vállaikról. Egy vendégségnél ivó 
edényül tülkök használtatnak. A’ hajóknak, mellyek- 
nek mind csak egy árbocza van, mindenik oldalán egész 
sor paizsok vágynak ki rakva, épen a’ hogy a’ he- 
curlanumi festéseken láthatni. A’ francziák paizsain 
már czímer forma jelentő képek is vágynak. Az asz
tal mellynél Wilhelm, báróival ebédel, fél kört formál. 
Szolgái térdelve nyúlják italát; ’s a’ többek között egy 
törpe is tesz apródi szolgálatot, kit a’ felírás Tarod
nak nevez. A’ csatákban a’ lovasokat lándzsákkal, á* 
gyalogokat nyilakkal láthatni. Egy püspök buzogauy- 
nyal hadaz — hihetően, hogy vért ne ontson. — A’ 
szőnyeg azon ütközetnél van elszakadva, melly Wil- 
helmet, és maradékait jobban az Angol trónra ültette, 
de azt mondják a ’ mű értők, hogy bizonyosan folytat
va volt koronáztatásáig. A’történeti ábrázolatok, mint 
a’ régiek’ basreliefjein szokott lenni, holmi érdektelen 
tárgyakkal, házak, fák, ’s t. a’ félékkel vágynak meg 
szaggatva.

( Folytatjuk.)
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HÍR- 1  DIVATLAP.

PESTI HÍREK.
I.) B i n d o c c i  másodszori fellépte alkalmával a’ múlt va

sárnapi Casino - hangversenyben következő tárgyakról rögtön
zött, melleveket a’ jelenvoltak öntetszésük és választásuk sze
rint elébe adtak:

1) A’ honsr.cretete miatt hónából száműzött.
2) Az asszonyok fátvoláról.
3) Mi korban szeretetre méltóbb a’ n ő , 's mellyike érdemel elsősé

get Ieánv-e vagy asszony? —
4) A’ visegrádi romok.

" 5) Árpád gőzös.
6) l ’est városa’ virágzása; ’s
7) Az uj nemzeti játékszínről.

„Az első körívnek születése ’s a’ péterráradi erősség“ —■ két 
olly tárgy mellynek elsője épen olly szép és költői mint mily- 
Íven silány és prózai a’ másik — ezúttal kimaradtak. Az első 
ugyan tévedésből. Másodikát a’ músáknak egy tisztelője — 
hihetőleg irántoki hódolatból — elcsempészte, ’s a’ pétervá- 
radi erősség egy ujszabásu fekete mellénynek zsebében kullo
gott mindaddigmíg a’ hangversenynek vége lön , az azt 
themául feladó enthusiastának nem kis megütődése és szomo
rúságára.

A’ 3  és 3  alatti tárgyakat valamint az & 6 és 7 alatti
akat is egybefoglalva rögtönzé; a’ visegrádi romokról ellen
ben többek által feladott rímekre egy négy stanzából álló 
gyönyörű sonettet mondott. ’Megjegyzésre és valóban dicsé
retre méltó ügyességgel lábolta még a’ derék Bindocci azon 
nehézséget mell v a’ p a l ma szóra társul adott T a l m a  rim által 
gördített elébe. Olly lelketemelőknek lenni állitván Visegrád’ 
romjait— az egykori magyar dicsőségnek egyik lehúnyt csil
lagát — hogy annak természeti bája egyesülve a’ hozzáforrott 
nemzeti viszemlékekkei egy Talmat is exáltálni, lelkesítői ké
pes leeridett. A’ 3  es 3  alatti tár gyakban épen olly válasz
tékos ízlést és gyöngéd csipőssépű (piqnant) hámort tüntetett ki, 
a’ minő meleg érzést és civilisatiói szellemet az 5  G ff jegy
zett tárgyak rögtönzésében. Azonban, különösen kell itt kie
melnünk az első thenra’ előadását melly mindenek felett jeles, 
és elragadtató vala. A’ művész itt teljesen hon volt. Hőlelkű, 
felemeltebb érzésű ’s szabad szellemű római, egy második 
Rienzi. — A’ classicus Íróknak ismerete, a’ világ’ jelesb em
bereit átölelő emléktehetség, ’s a’ nagy tárgyhoz mindenekben 
illő pathosz mutatkozott e’ költeményben, mellyen — újabb 
és újabb meglepő nézpontokat nyitva az elragadtatott hallga
tóknak con am ore veszteglett Némelly szemekben valóban 
konyákét látánk fényleni ’s az átalános elragadtatás a’ rögtön
zés folytában is többszer ismételt hangos tapsokra fakadott.

Bindocci — mint értettük — távozó szándékát többeknek 
kéréseve megváltoztatván, talán még egyszer fogja magát hal
latni a’ lóverseny ideje alatt. Mi — kiket művészete ’s e’ nem 
mindennapi jelenet az elragadtatásig kielégített, óhajtanék, 
miszerint a’ jeles rögtönző Hunnia’ fővárosából is a’ részvét 
és pártfogásnak azon viszemlékeit vihetné magával honába 
vissza, meliyekkel Európának minden művelt városai ót nrél- 
tány lottók. H. L.

2.) A’ pesti reformált israelita közönség nemcsak isteni szol
gálatában, szokásaiban ’s szertartásaiban, hanem elemi iskolái
ban is valóban meglepő ’s korszerű előhaladást tett és tesz na
ponkint. Ez utóbbiban mind a’ külső mind a’ belső elrendelés, 
valamint a’ tanítók és tanítványok magatartása felette dicsé
retes. A’ valódi sokraticai oktatás mód által nemcsak a’ h i t- 
v á l l á s  és morál  de az é r z el e nr m i vei  é s e is sikerrel 
csepegtetik a’ tanítványba ’s e’ tanításon és nevelésen egy fó- 
szin látszik előmleni — a’ mindenben t i s z tá  n - e nt b e r i- 
n e k , a’ humanitásnak felébrésztése, miről a’ napokban szá
mos, válogatott hallgatók jelenlétében, kik között 1.1. S e e be r 
Károly polgármester, F e j é r  György apát és S e b e d  i n s  
Lajos professor urakat említjük, tartott próbatét alkalmával 
az intézet dicséretes bizonyságot adott. Az ér demes israélita- 
közönség, melly fáradhatlan szorgalma által az intézetet illy 
szép álláspontra entelé, itt újonnan méltó becsültetcst vívott ki 
magának..

KÜLHIREK.
5.) Két i s r a e l i t a  földesúr Poroszországban, Ilenoch biz

tossági tanácsnok, és Oppenheim testvérek berlini pénzváltók, 
az ő keresztén}7 birtokaikban Gleisseti és Reinfeldben saját 
költségeiken jobbágyaiknak k e r e s z t é n y  t e m p l o m o k a t  
építettek. —

G.) A’ kutyák szánra, ide értvén az ölebeket is, Bécsben olly 
nagy, hogy mint nrondatik 2,947 ökröt és 1,474,170 kenye
ret emésztenek föl évenkint.

4.) Különös és ritka tüneményt látának a’ devonshire- 
grófság Br a mp f o r d - s p e k e  (angolhon) nevű falujában; va- 
lantelly heves 'szélvész alkalmával t. i. hüvelyknyi fekete 
pondrók hullottak a’ levegőből olly mennyiségben, hogy az 
utczák és az egész vidék el vala velők lepve.

DIVATOK.
A’ mantillák ; mellyek már most valóban nélkülezhetlenekké 

lettek, annyi formát vesznek fel, hogy sajátkép meg sem mond
hatni , mellyik a’ legdivatosb; mondhatni mindannyi az , mi
helyt a’ karnál kapcsolódnak, gömbölyű szabásnak, ’s a’ nyak
nál nem képeznek csuklyát.

Csipkék és hinrvarrások ismét kitűnő helyet foglalnak a’ 
napidivatban ; a’ hímzett shawlok igen elegansok lehetnek; 
csinos, Ízletes fekete övék is jelenkezrrek a’ sokaságban, ’s 
közben közben igen eredeti alakban.

A’ mousselin, battist, organdi ruhákat e’ nyárban is leg
inkább viselendik; azonban a’ szebbek nehezen fognak hím- 
varatlanok lenni. Nyitott r uhákat is fognak hordozni muslin 
és selyemből, mert felette csinos himvarratos alsó szoknyák 
készülnek.

DIVATKÉP.
16. sz. A’ lánykájé *s hölgyé párisi divatöltözet.

F i g y e l m e z t e t é s .
Egy nemes magyar úri házhoz, kerestetnek kosztba ’s tanításba kisasszonykák. Azon vidéki 

t. szülők, kik kisasszonykáikat ez úri házhoz Pestre adni szándékoznák, bérmeutett levéllel, vagy sze
mélyesen is, értekezhetnek a’ szerkesztőségnél új világ utczában, dr. Reisinger’ házban 554d. sz. a.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .

N Y O M A TIK  LA N Ü E U E R ’ BK TÚ 1VK U







Pest 1837
J u n iu s *  4 k'»
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Harm adik év9 X' «lirsűsé̂  fényingára 
Lengjen a’ Magyarhazára Első fele

I L A.
(FRANCZIA NOVELLA.)

A* belépő asszony ellenben örömszóval felkiálta:
„Minő szerencse! A’ grófné ő nagyságát látom te

hát ismét! kis Ilámnak anyját! — tehát viszonlátni fo
gom e a ’ kedves gyermeket!... Mert ő az én leányom 
is — itt az asszony Astolf lordhoz fordula,— énszopta- 
tám őt, én valék dajkája! Oh szép egy csecsemő vala 
ő. Oh milly szépnek kell lenni most kis szőke fejének 
...Istenem’ házasságról hallok beszélni... kétség kí
vül őt adják férjhez... Milly boldogság! még gyer
mekeit is ringathatom éltemben.“

Es az asszony sírva fakadt.
A’ grófné töbször igyekszék szavai’ folyamát meg- 

állítni, de az lehetleu volt; e’ szívnek ki kelle önteni 
egész örömét. Astolf lord ellenben, ki minden szavát 
jól felfogá, még többet akara vele beszéltetni.

„Az öröm megzavarja kegyedet, szóla fel a* lord, 
Ila nincs még férjhezmenő években.“

„Nem, nem — mond a’grófné — emlékezete meg
csalja őt.“

„Emlékezetem csal e meg ? oh nem; az én kis 
Ilám ezen hónapban volt 15 éves; van nekem hiteles bi
zonyságom , az én leányom ez, Luizám, ki Iláuak em- 
uénéje, ’s ő 15 és fél éves.

Nem bizonyság e ez? Majd elhozom. Lesz e olly 
szerencsés húgát megölelhetni!

A’ grófné megfojthatta volna ezen aszonyt, ki illy 
előrenemlátott módon födezé föl titkát, mellyet olly gon
dosan burkola.

Száraz szókkal bocsátá el gyermeke’ első anyjat, ’s 
midőn ez elment, pamlagra dőlt's elájult.

Bizonyosan! azt fogják mondani, ez nagyon ügyet
len volt, de a’igrrófné’Jidegalkata gyönge, — ’s e’ rö-
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vid idő alatt annyi érzés váltá egymást belsőjében, 
hogy erejéből kifogyott; ez indulatcsatának eme’erisi- 
sen kelle végződni.

Azok, kik a’ grófnőt nem ösmerik, azt vélhetnék, 
hogy ezen ájulás túlzott vala, de mi, belsőjében látván 
ezen asszonyi léleknek, melly az előtt, kit szeret, lep
létől fosztva áll, mi természetesnek találjuk azt, főleg 
olly hölgyben, kinek legnagyobb szerencsétlenségei 
csekély akadályokban állának.

Astolf lord segítséget kiáltott ; 5 meg vala indúlva 
ezen ájuláson, mellynek titkát nem egészen érté.

Ezen esemény’ zajára Ila, anyjához szaladt, mert 
őt egész leikéből szerető. Kisded arczai könyűkben 
fúrödtek; egészen anyjával elfoglalva, nem veté ma
gát, mint szokás szerint, jó barátja’ nyakába, — így 
nevezé az ifjú lordot; de a’ mint a’ grófné föleszmélt, 
’s a’ gyermek egészen meg volt nyugtatva egéssége’ ál- 
lapotja felől, kiterjesztő két karát, ’s a’ lordra függesz- 
kedett, hogy tőle fölemeltessék a’ csók elnyerésére, 
mellyet az közönségesen szép homlokára szokott 
nyomni. —

— Jó reggelt, jó kis atyuskám, így szól hozzá, ha
jait simogatva, — ne szomorkodjál többé; mamácska 
nem beteg.

A’ lord nem őre rá Ila mozdulatát előre látni. Kezei 
reszkettek a’ lánykát tartva, ki mint egy kigyó tekerőd- 
zék körülötte;nem mert ajakival homlokához közelítni; 
haloványnlt és zavarodott; térdei ingának; szíve erő
szakosan vert; nem mere ezen sűrű fiirtekhez nyúlni 
mellyek a’ gyermek fejéről arczáira hullámzának; ’s 
inkább engedé magát öleltetni, mintsem azt ölelné.

A’ mit a’ dajka felfödöze, egész lényét felforgatá. 
Ezen fiatal ember, kinek lelke tiszta ’s őszinte, resz- 
kete e’ gyermek előtt mióta tudá, hogy az tizenöt éves, 
— igen mióta a’ leány korát tudá, mcllyben mar meg
érthető a’ csókot!

(45)
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Létévé a’ földre a' gyermeket, ’s egészen felindulva 
ült egy közel karszékbe; szivének min ion:rostjai inog 
valának rázkódlatva 's belsőjében azon gerjedelem lor- 
rott, mellyet szerelemnek nevezőnk, íla iránt. Szemei 
előtt ez egy szerető vala, ki tudta uélkii! ullv kegyet 
engedeneki, mellynek elfogadh itása őt boldoggá te- 
endeué. —

— Ugyan mi bajod van, mond a’ gyermek félig tér
deire ülve, — mi bajod jó barátom: te halovány vagy, 
tán te is megbetegszel?

— Xem, — semmi, kis Hám! — se nini!
Ezen egész csaknem néma jelenetet megérté a’ gróf

né. 0 szeretett: lelke egy érzékkel többel birt, azon 
finom érzékkel, melly a’ szerető hölgygyei szeretőjé
nek legtitkosb érzéseit megö-merteíi; jól érezé, hogy 
mennél inkább szorgoskodott leányának éveit titkolni, 
az annál veszélyesb leend; ’s ígry e’ pillanat óta, fél
tékeny vetélkedővé lett.

— Menj a’ kertbe játszani, mond szárazon gyer
mekének. — A’ szegény gyermek ment, zavarodban 
anyja’ hangjától.

A’ kemény kifejezés, mellyel c’ mondást ejté, eltör
te Astolfbau az iráutai hajlandóság’ utósó maradváuyit 
is: ő gonoszságnak vévé azt, mi csak fájdalom volt. 
Az asszonyt szerelem gyakran illy alakot ölt. A' fér
fiak , kik nem értik úgy magyarázzák, mbit most Astolf 
tévé. — ü hideg, kaczér, hiú; így gondolkozók a’ 
lord, de nincs szeretet szivében. A’ lord csalatkozott; 
a’ szegény grófné soha sem szereié őt ennyire mint 
épen most.

Mind egyiknek helyzete bajos volt: Astolf lord tet
teié magát, mintha ugyanaz, maradt volna a’ grófné 
iránt. Azon ígérettel ment e l, hogy legelső jelenend 
meg az-esti mulató-gyülekezeten.

Haza jővén minden gondolatja csak kis Ilájával ts 
azon móddal foglalatoskodék, mind födözhetné fel a’ 
gyermeknek éveit. Ez reá nézve mérhetlen szerencse 
volt, e’ lelket legelőszer megrázhatni! ezen eddig né
ma szív’ verését szerelmi feleletre ébreszteni! Ez bol
dogság volt, e’ tizenöt éves gondolatokat előszer for
gásba hozhatni, mellyek mint elfödött liliom eddig nem 

, nyíltak meg a’ nap világa előtt! Ez boldogság* volt, ezen 
fiatal tudatlan szívvel minden hangot külön betüztet- 
ni: szeretek!

Elhatározás hogy még ezen este tudatja vele korát: 
mert teljesen meggyőződök, hogy a’ grófnőt többé nem 
szereti.

Beléptekor szemei legelsőbb mariiéin a’ grófnőt, ha
nem llát keresők. Az innep igen fényes vala. D'Orsay 
asszonyság Londonnak legjelesbb személyeit hivá meg, 
's mindnyájan szerencsét kívánni jöttek Astolfnak kö-

. t .
zel házasságához.

Ezen gyülekezet, mint történni szokott, azon czélra 
volt szerkcsztetve, hogy zajt üssön a’ világban. A’ lord 
alig felelt a’ sok tisztelkedésre; egyetlenegy gondolat 
foglalá el agyát: ’s ez Ila volt. A’ grófné mindig szem
mel követte. Ez ellenben igen bánkódott, hogy szere
tettjét nem látja érkezni, ki végre megjelent, ’s mint 
egy kis bolond mindenkit jobra balra taszított, hogy As- 
lolfhoz elérhessen.

—Tánczolsz velem jó barátom? kiáltozá a’csinos kis 
lány gyermeki szavával. Ezt mondva, megfogá karját, 
és sorba állt. Mindenki helyet csinált’s ismét körülvevő 
öt, hogy repülni láthassa tánezosok sorainak közepette. 
Mindenki csudálá öt. Olly deli volt fehér selyemszö
vet ruhájában, — melly olly delin simult a’ kecses 
termethez ’s látni engedé kerek selyemsima vállait; nya
ka körül egy kendőszalag könnyeden tekerődzött, ’s 
dereka alján bokorba kötődött; szép szőke haja fodrok
ban ömlött le nyakára, ’s karcsú lábai még inkább láb
szárnak a’ kis nadrágon át, melly könnyeden 's ingerlű- 
leg lebegett le lába fejére. — Egész személye egy 
kecsleli teremtmény volt, ’s d’Orsay asszonyság ina 
bizonyosan szokásánál jobban büszkélkednék benne, 
ha nem volna oka miatta féltékenykedni. Igen, 5 sze
relemféltő volt! ’s minden dicséret, mellyet gyermeke 
iránt aratott, mindannyi tőr volt szívében.

Astolf lord ellenben soha sem volt olly boldog őt bá- 
multatni látva mint most; minden mozgalmira, minden 
kecses fordulátira vigyázott, és szívében őt sokkal han
gosabban d.cséré a’ többinél. Ámbár e’ pillanatban ke
veset szólt, ’s hideg maradt e’ közös dicséretek’ ver
senyének közepette, annál többet szálának szemei.

D'Orsay grófiié ezt észrevevé ’s rémitön szenvedett 
’s midőn ez kimenne uémelly rendeléseket tenni, Astolf 
liasználá az alkalmat egy papirkát Ila kendőjébe csúsz
tatni; ’s azután egész halkai monda neki: Olvasd e’ ezé- 
dulát, de hogy anyád ne lássa. — E’ szavak különös 
hatással voltak Ilára; .úgy tetszék neki mintha valami
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változás történnék belsőjében. A’ táncz' végével azonnal 
a’ keríbe szaladt, ’s ezt olvasá: „lla , korodhoz már 
illik a’ szerelem; mind kettőnket megcsaltak; te nem vagy 
többé gyermek, tizenöt éves vagyl“—

A’ lány olvasá ’s ismét olvasá e’ sorokat; azt vélte 
hogy álmodik. Felindulása a’ legnagyobb fokon vala, 
szíve erőszakosan dobogott, ’s vére forrón kerenge 
egész lényében; arczáin kettöztetve lön a’ rózsaszín, 
’s lábai ingadoztak. Néhány perezre leült: azon gon
dolat hogy visszamegy a’ terembe 's a’ lordot viszon- 
látja, iszonyú zavarodásba hozá őt. — Hogy kerüljem 
el anyám’ tekintetét, igy gondolkozék; mert jól érzé 
hogy anyja előtt titkolnia kell a’ dolgot. Visszatért a’ 
terembe, szégyenkedőn ’s reszketve mint valami gyer
mek , kit épen fölmentettek büntetéstől. Legelsőbb is 
azzal találkozott, kit kerülni akart.

Astolf várá őt; szemeik találkoztak , ’s kölcsönösen 
mondák: Szeretlek! — A’ grófné meglepd őket; bor
zadva remegett, mert ő mindent kitalált.

Most a’ grófné egyetlen gondja az volt, még fénye
sen befejezni részéről e’ színjátékot. Néhány napra 
Astolf lord e’ levelét vévé: „L.ord u r , egy hét múlva 
kegyednek engedem Ila’ kezét.“1 —

A’ szegény grófilé kolostorba vonult; de mielőtt a’ 
világot elhagyná, sírboltot emeltetett e’ fölirással: 

Meghalt huszonötödik évében l
N ky.

V IG A S Z T A L Á S ,

Kiinn o7. ébredő virányon 
Gyenge szellő lengedez , 
Nyílt világin édelegve 
Könnyű lepke révedez.

Lombok’ hűvös ernyejebeiv 
Zeng az anda fülmile,
A’ vidéket szende rózsa’ 
Blatárja tölti be.

Völgyre hegyre a’ tavasznak 
Létfakasztó csókja fort — 
Ersz-e még, hazám, tavaszt 
Földerültebb pályakort ?

Érni fogsz, nem aljasulhat 
Esktörésre gyermeked,
Kék eged’ hajnalsngára 
Szebb jövőt ígér neked:

Gyermekidnek szive olly hő 
Mint a’ nap’ tiiztengere,
Győzedelmedet kiríni 
Hű szerelme — fegyvere.

S ljáisszkt.

II. GARA M IK LÓS’
MACS ÓI BÁN ’S MAGYARORSZÁGI NÁDOR’

É l e t r a j z a .

Erat homo ingeniosus, acutns, acer , 
et (jni phirinmm et salis haberet et 
fellis, nec candoris minus.

ritmus.

Wagner'*') egy oklevelet hoz fel ISG&ből a’ Gara 
ág’ eredetérül r melly szerint az bizonyos Brxmna 
nevű nemzetségből vette származását. Horvát István 
a’ {magyar) régi gyökeres nemzetségekről értekez
vén **) e’ nevet, Lendvay kir. tanácsosra hivatkozva 
Ih'usmaaak olvassa ’s a’ jövevény nemzetségek közé 
számitja, nevének —mint maga mondja a’ 71 lapon — 
DR. kezdetéért. Már akár mint van a’ dolog; akár ide
gen, akár honi sarjadék; akár Drusina; akár Drus- 
ma, vagy Dorosma néven neveztettek elébb, annyi bi
zonyos, hogy e’ nevet egy későbbi sarjadék egy Valkó 
vármegyében fekvő Gara nevű vártól, mint saját birto
kától de GARA vagy is magyarul GARAI névvel 
cserélte fel.*'*'*) E’ várat tehát nem Mária királyné 
ajándékozó a’ Garáknak, mert ez uj nevük már IV. 
Béla király idejében megvolt, ’s az első, kiről histo- 
riailag tudunk, István, IV. Béla király fiának fegyver- 
nöke ’s már 1269en macsói bán volt. Ez az István üké 
a’ mi Miklósunknak. *** ****)'*) Édes apja I. Miklós nádor 
vala, ugyan az , ki Gara nevű falú és Diakovár kö
zött Erzsébet és Mária királynék’ védelmében öletett 
meg 1386bau.

Maga hősünk , II. Gara Miklós, előbb macsói, azu
tán horvátországi bán, és később Magyarország’ uá-

*) Collectanea Geneologieo - Ilistorica. Dec. IV. Foson.
1802. 50 lap.

**) Fest, 1822. 71 lap.
***) Budai Ferenc/, Magyarország’ politicai és históriai

Lexicona. 1805. a’ G betű alatt.
****) Budai Fereucz .az id. hely.
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dóra a’ XlVik század’ középe’ táján született, nagy 
Lajosunk’ fényes uralkodása alatt. Fia egy férfiúnak, 
ki dicséretes hadi munkálati mellett a’ legfinomabb — 
noha sokszor felette vétkes — politicát mondhatta sa
játjának, kinek hatásköre országokra terjedt, ki Ma
gyarországot a’ gyenge királynék alatt csaknem maga 
egyedül kormányozta, egy illy férfiúnak fia, mondám, 
elég tágos mezeje vala Miklósunknak , már első ifiu- 
ságát mind az udvari politica’ legkülöunemübb szövé- 
uyeiben; mind a’ hadi vitézség’ stúdiumában gyakorol
ni. Ő az udvar’ legbelsőbb politicáját, mellyben, kivált 
Erzsébet ’s Mária uralkodása alatt apja majd kizárólag 
főszerepet játszott, az első forrásbul tanulhatta. Ezzeli 
ismeretsége későbben minden cselekedeteiben mutat
kozott ’s őt a’ legügyesb politicussá avatta; mert 
apjának szerencsétlen története vigyázóbbá, a’ körül
mények és Zsigmond’ hajlandósága hatalmasba tevék, 
’s neki azon érdemet vítták-ki , melly családja’ egyik 
tagját sem koszorúzta.

Első hatásköre minden esetre az volt, midőn 1386- 
bau a’ hervojai pártot apjával és öcsével Jánossal (ki 
későbben erdélyi vajda és temesi főispán lett) a’ két 
királynőt Horvátországba elkísérte. Ott, a’ mint év
könyveink bizonyítják, Hervoja’ katonái által meg 
támadtatváu, apja elesett, öcsé pedig fogságba vite
tett; csak őt menté meg géniusza, hogy vállaira még 
nagyobb terheket halmozzon , hogy hazájának, melly 
tőle még sok jót nyerjen,megtartsa.

Most megérkezék Zsigmond, a’ vőlegénykirály ’s 
első gondja volt menyasszonya’ híveit megjutalmazni. 
Így lett Gara Miklós 1387beu macsói bán, ’s tacticá- 
jának első próbáját adá; mert már bánságának első 
esztendejében verte meg Janki László’ táborát, ki a’ 
l)áu' fijaival nagy mozgásokat indított Zsigmond el
len Temesvár körűi. — De csak alig torié meg véres 
kardját, a’ benne igen bizó fejdelem, ismét felszólítá a’ 
még most sem nyugó Hervoja János ellen.

Hervoja t. i. kis Károly’ megöletése által tervét 
semmivé téve látván, annak fiját Lászlót szándéko
zott Xápolyból magyar királynak behozni ’s e’ végre 
zászlója által sokat elcsábított, az egész Szeremséget 
fellázította. Gara Miklós ennek okáért a’ Dunán át
kelvén Hervoja’ táborát megtámadja, azt egy véreng
ző vita után szétveri, Újlakot be veszi, ’s most Posega’ 
várát ostromolja. Ott Hervoja János maga vitte a’ hadi

kormányt, de Gara Miklós tacticai ügyessége azt nem
csak meg nem veszi, hanem magát a’ pártos főt is el
fogja, ’s mint hadfogolyt a’ két Laczki’ őrzetére bízza.

Ezek után Tótországban több várt foglalt e l, ’s a’ 
pártosok’ hatalmát annyira megcsonkította, hogy Zsig- 
mond’ ellenei, Bosnyákországba kéntelenítettek vonul
ni ; de a’ két Laczki tisztének ’s Gara Miklós’ bizodal
mának hűtelenséggel léptek ellenébe, ’s a’ kezeikre 
bízott Hervoját elszöktették, mellyből ismét új viszál- 
kodások szármoztak: mert a’ nyugtalan Hervoja János 
csak hamar össze>zedé szétűzőtt feleit, ’s tűzzel vas
sal pusztított leginkább Valko megye körűi: míg újra 
Miklósunk’ győző fegyvere által meg nem aláztatott. 
Történt ez 138Sdik esztendőben, melly alkalommal 
sok pártos el is fogatott, ’s hadfogolylyá tétetett.

Ez idő tájban Lázár , a’ Ráczok’ ura ki akarta ma
gát vonni a’ magyar királyhoz tartozott engedelmessé
ge alól. Tudta Zsigmond veszteségét, ha Lázár moz- 
ditványaibau boldogul, de tudta Gara Miklósnak ügyes
ségét is; azért rábízta, hogy Lázárt viszaédesitse.Ipa 
volt Lázár Garának; de a’ rokonság’ kapcsa mellett is 
elég fáradságába került, ennek a’ daczos természetű 
Lázárt fejedelméhez visszacsatolni, mig végre 1389ik 
esztendőben közbenjáróságáuak csakugyan kívánt vé
gét látta. Egy vonás Gara Miklós’ lelki ügyességéből, 
melly itt valóban a’ legcsiklandósb feladat’ szövényivel 
vitt, midőn vagy fejedelmét vagy ipát kelle megbánta
nia; de ő midőn az elsőnek a’ másodikét megszerző, 
az egyiket úgy mint a’ másikát barátjává tévé; pedigi
tudjuk: „piacere cunctis quam grave I“ — Hogy Lázár 
barátja maradt, az is mutatja, mert őt még azon esz
tendőben, mellyben az egyezés történt, segítette egy 
a’ törökök ellen viselt hadban.

De „graeca fides nulla fides“ mond a’ fájdalmas ta
pasztalásból vett közmondás, ’s ha Gara Miklós’ okos
sága és fáradsága által Lázár viszaédesedett is: annak 
fija István, ki apját a’ kormányban követé, az egye
zést viszont fölbontá. — Megpróbálta Zsigmond taná
csára Miklósunk ezt is, mint előbb apját, egyeségre 
léptetni; de a’ tüzes ifjú, szabadságot, függetlenséget 
óhajtott, ’s a’ dolog elintézése fegyverre került. István 
azonban magát erőtlennek látván, szövetségre lépett 
Bajazettel, a’ Törökök’ fejedelmével, ’s szövetsége 
megerősitetvén, testvér húgát (Miklós felesége’ öcsét) 
házasítá-el a' tar fejedelemnek. A’ had huzamos lön, ’s
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Miklósunk négy izbeu hadazott a’ törökökkel, hadi 
vitézségének mindig nagy jeleit adván. Melly érdemei
nek dijául az adakozó király őthorvát— tót — és dal
mát országi bán]czimezettel diszesité 1392-dik esz
tendőben. —

A’ bán hűségében szinte az maradt, ki előbb volt, ’s 
a’ „honores mutant mores“ szilárd Charaktere’ szórtjain 
sikamlott. 0 a’ lláczok ’s Hervoja János elleni csa- 
tájit mindig azon egy tűzzel folytatá, ’s Zsigmondnak 
nem kis eszköze lön ez utósó’ elfogatásában. — 0 ver
te meg János öcsével Tinin váránál Wolket is, ki Dál- 
mát — és Horvátországban Hervoja után pártot ütött.
— ügy , csak nem kizárólag neki tulajdonitá, Zsig- 
mond Kis Nikápoly’ megvételét is 1395-ben. — De 
tántoríthatatlan hűsége’ koronáját még meg nem adta; 
aztNagy Nikápoly tévé a’páratlan hűségű férfiú fejére.
— Említik évkönyveink azon veszedelmet, melly a’ 
királyt Nagy-Nikápolyuálfenyegeté: az oláhok t.i. igen 
ügyesen körűlfonák a’ királyi tábort ’s midőn ez a’ nyo
mó erőt ki nem álhalván Zsigmonddal együtt (k i sze
mélyesen jelen volt a’ véres lmdbanj megiramodék: 
a' cselbe állított oláhság szemközt terem; ’s a’ kétség
beesetteket mérgezett nyilakkal lövöldöző. Akkor Ca
ra Miklós ,,si tolus illabatur orbis“ közbe veti magát,’s 
fejedelmét egy véres vita után a’ halál és uylL- özönbűl 
kimenti. —

Ila koszorút érdelmeit Miklós e’ tettéért: nem kevés
bé érdemié azt meg akkor is midőn 1396-dik eszten
dőben az ugyan Nagy-Nikápolynál elvesztett törökök 
elleni had után ZsigmondnakjKonstantinápolyba bujdo- 
sásában hűséges társa volt; ’s vele minden sanyarban 
testvérileg osztakozván, válhatlan társa, honába visza 
is kisérte.

Hadazott 1402-benj is Miklósunk azon pártosok 
ellen, kik Nápolyból kis Károly fiját Lászlót hozák- 
be, ’s tőlük sok várat vissza-vett. Melly sok érdemei 
dijául, lett azután — úgy látszik — Gara Miklós Ma
gyarország’ nádorává.

De tekintsük Garát politikai viszonyaiban is.
Itt Gara Miklós minden kortársai fölött áll. — Egy 

valóságos minist éri fej, mellynek még azon jobb oldala 
volt, hogy nem csak királyához ragaszkodott, hanem 
királyához viseltetett tántoríthatatlan hűsége mellett — 
hazáját is szerette, annak is kívánta javát, csöndes
ségét boldogságát. Tagadhatatlan próbáját adá ennek

1399beu. — Ezen esztendőben volt t. i. hogy Honinak 
és a' harminczfö magyar' halálukat boszulni kívánás
ból, az akkori aristocraták Zsigmoudot Visegrádon fog
ságra tették. Ennek következményei bizouuyára olly 
sirodalmasok fogtak lenni, mint ama’ viszálkodásoknak, 
mcllyeket Sajó ma is sirat. Ezt Gara Miklós átlátta, ’s 
politikájának minden ügyességét kelle öszszeszednie, 
hogy a’ békétlen mágnásokat királyukkal megegyez
tesse, mellyet azon módosíttassa! el is ért, hogy János 
öcsét, ’s Miklós fiját túszul adá a’ fölzendűltt Uraknak 
csak hogy Zsigmoudot — minden roszabb követke
zetek elkerülése végett — az ő gondviselése alá eresz
szék. 0 Zsigmoudot Visegrádról saját siklósi várába 
vitető.

Most Miklósnak, ha Charaktere oily szilárd nem vala, 
a’ legtekervénytelenebb út nyilék politikáját, ’s hűsé
gét próbára tenni; mert ő most, kizárólag, szinte pri
vát foglyára volt az ország’ fejedelmének. — De ő, 
hűséggel bizonyitá mindig hajlandóságát a’ boldog fe
jedelem iránt; a’ boldogtalant mégiukább pártolá. ’S 
ez úgy vélem charakterének legárnyéktalanabb oldala, 
mert midőn ön hasznát vagy érdekeit vehető most mun
kálatai’ tárgyául: a’ fejedelemnek dolgozott most is ja
ván. Fáradhatatlan igyekezett ö a’ hon’ békét megtar
tani a’ zendűlteket, megbékéltetni! és valóban „Zsig- 
mond ekkor mind életét, mind királyságát, az ország 
pedig a’ maga csöndességét egyedül neki köszönhető“ 
mond Budai Fereucz.

A’ következett 1410ik esztendőben, midőn a’ po
roszországi úgynevezett Cruciferek az akkori 1 eugyel 
királylyál békételenkedének: Zsigmoudot a’ viszony an
nál inkább érdeklő; merthogy ő a’ német birodalom’ 
vicariusa lévén a’ crucifereket tartozott pártolni. O 
tehát közbenjárót akárváu’ játszani annak végbevitélé- 
re Miklósunkat küldő; de mivel minden ügyekezeté- 
vel sem boldogulhat^, kénytelen volt Zsigmond nevé
ben a’ lengyel királynak hadat üzenni. De ha nehéz 
munka volt a’ béketelen feleket megegyeztetni; nem 
kisebb nehézséggel ment az a’ had' útján véghez, 
mig végre csak ugyan Gara Miklós közbenjárása bé
kéltető - meg a’ hadazó feleket, ’s több fő magya- *)

*) L. Budai Fercncz Ma gyar  ország’ political és históriai 
Lexiconát. 8. 1805. a’ G. betű alatt.
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rokkal maga is kezességet vállalt az iránt a’ lengyel 
királynál, hogy Zsigmondot ezen béke’ fentartására 
kérje, emlékeztesse. — Két évvel ezután Zsigmond is
mét hadba keveredett a' veleuczeiekkel. Ezen had is 
huzamos volt, ’s mindig gyümölcs nélkül; noha mind 
a" római, mind a’ magyar birodalom’ kárával. Zsig- 
mond azért békét óhajtván,Miklósunkat vélé legalkal- 
matosbnak ennek megkötésére, ’s Miklós királya’ re
ményeinek tettel felelt; a’ frigy őt esztendőre megál- 
lapittatváu.

Most következtek a’ pápai villongások, a’ constan- 
tiai nagy gyűlés.. Zsigmond római császár lévén érde
kei azt kívánták, hogy jelen lenne, a’ minthogy ő a’ 
törvénytelen pápa-triumvirátus’ szétoszlatásán dolgo
zott is ; de leveleiben maga bizonyltja Zsigmond, hogy 
Gara Miklósnak nagy befolyása volt légyen a’ János, 
Gergely és Benedek pápák letételébe ’s bizonyságot 
nyújt arról, hogy Miklósunk nemcsak hon folyt-be az or
szágos munkálatokba, hanem hogy politicája tengelye 
a’ külföld pólusaiban is forgott. A’ dolog mindazál- 
tal még nem volt olly meghatározottan elvégezve a’ 
pápa - háromság’ letételévéi: — mert Benedeket az 
aragouiai király Ferdinand hathatósan pártolá, ezt 
kelle meggyőzni! Zsigmond most csak azon volt, hogy 
Ferdinándot a’ quasi-pápa részéről elvonja, de jeget 
törni Miklósunkat küldé a’ pápavédőhöz. Miklós az 
aregouiai király előtt annyi észt, annyi alaposságot 
fejte-ki, hogy Ferdinand a’ maga nyakában függő ke
resztre tett kezekkel eskütt-meg: „Benedeket azonnal 
elhagyni“ a’ mi meg is történt. Még egy követséget 
bízott Miklósra királya, mellyben a’ franczia és angol 
királyt kelle megengesztelnie, hogy a’ vérengző had, 
mellyre azok készülvén Europa kőzbekességét fői
bontandó vala, köztők ki ne üssön. Ezen követségé
ben is nagy pontossággal, ’s okossággal járt el Mik
lósunk , a’ mint őt mindezekért Párisban 1416dik 
esztendő’ martiüs 26dikáu kőit levelében magasz
talja Zsigmond.

De most haza kellett jőnie Miklósnak az ország kor
mányát kezébe veendő; mert az eddigi helytartó Ka- 
nizsay János esztergamí érsek maga is vágyott a’ con- 
stantiai gyűlésbe. — Gara engedett a’ kívánságnak ’s 
mintegy 1417beu az ország’kormányát kezéhez vette, 
’s Borbálának h.ű segédje lön, a’ hazának mindig hive, 
Zsigmonduak pedig — méltán mondhatni Richelieu-je.

Ennyit a’ nagy férfiú hadi és politicai viszonyairól 
hatásköréről. — Tekintsük őt otthon is házában, jó
szágában. —

Budai Ferencz politicai Lexioonában bizonyságot 
tesz arról, hogy Gara Miklós valamint jó és hasznos' 
polgára az egész hazának ; úgy különösen önjószá
gainak is jó ura volt. Ezek az említett írók szavai: 
„Sok jószágot bírt, — úgymond az idéztem író — Gara 
Miklós Temes, Csongrád, Bács, Szerem, Aralko, Ba
ranya, Posega, Komárom, Vészprém, Vas és más vár
megyékben, mellyeknek hogy ő jó íöldes urok volt, 
megmutatta nevezetesen Kőszegh városán. Ugyan is 
az oda való lakosok képében maga tett az iránt pa
naszt 1407ben a’ királynál, hogy midőn azok Sopro- 
nyon keresztül Németország felé akárák boraikat vin
ni azt a’ Soproniak nem engedik-meg, és azoknak 
sok károkat tesznek. Melly panaszra megparancsolta 
Zsigmond király, hogy a’ Soproniak ezután a’ kősze
gieket mindég szabadon bocsássák’, és azoknak sza
bad kereskedésüket ne háborgassák.

Gara Miklósnak első felesége a’ fenemlített Lázár
nak, a’ Ráczok’ urának leánya volt, Ilona, ’s minthogy 
Lázár fija István apja halála után pártot ütvén, őn hú
gát az akkori tőrök császárnak Bajazethnek házasi- 
ta-el, e’ szerint Miklós a’ török császárnak is sógo
ra volt

A’ KÉT FESTŐ.

Két fiatal festő, ugyan azon egy műhelyben dblgo- 
zott,’s csakhamar kölcsönös barátságcsatlá őket egy
máshoz, mellyet a’ művészet’ rokonszeuvű hatása szült 
keblükben. Törekvésük egyre volt irányozva, dicső
ségre. Ámbár tehetségeik hasonlók valának, még is 
az egyik inkább reménylheté vágyjai’ teljesülét, mert 
vagyonnal bírván nem kellett a’ szükségnek áldoznia 
müveivel, mig a’ másik kantélén volt a’ művészetet 
mesterségkiut űzni, hogy élhessen. Barátja, ki előtt 
ez nem maradhata titokban, többször kéré őt segedel
me’ elfogadására: de nem sokára felébredt amannak 
büszkesége, ’s barátja segítségét többé nem fogadhat 
tá el. Már csak egy segédszere maradt, t. i. hogy utó
só műdarabjál eladja. De megfogja e valaki jutalmas 
áron venni ? Talán barátja magára vállalja eladását?
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— ’S valóban ez másnap eladd a' képet ezer frankon. 
Az ifjú művész annyira megörvendett e’ szerencsés 
eseten, hogy a’ vevő’ nevét nem is tudakozd. Négy 
év múlt el; a’ barátok már rég elváltak, ’s miudeuik 
híres lön azóta. Egy reggel egyikük e’ levelet kapja: 
„Édes Gerardom! Négy év előtt egy festvényt vettem 
tőled, mellyért ezer frankot adtam, műhelyemben meg
látó egy műkedvelő, ’s tízezerén vette meg, Ezennel 
küldök egy utasitváuyt 9000 frankra a’ bankhoz in
tézettet. Hő barátod Isabey,“

A' KNARESBOROÜGHI FORRÁS.

Azon források, mellyek a’ beléjük hányt testeket 
kővé változtatják mindig fő figyelmét érdemlik a’ ter
mészetvizsgálóknak. Egyike a’ legnevezetesbeknek 
azon forrás, melly Angliában van, az effélékben min
den más országok felett bövelködőben , a’ yorki gróf
ság Knaresborough nevű helysége mellett, ’s minden 
tudós’ és utazó’ figyelmét és csudálatát magára voná. 
Egy inészkőszirt’ lábánál ered, közel a’ Aidol folyó
hoz ; 60 1. forrása’ helyétől ágakra szakad , ’s az 
egész hegy’ tetején elömlik. — Az e’ végre készített 
mintegy 40  lyuk és csatorna levezeti. A’ mi legér- 
dekesbé teszi az a’ kimondhatatlan melódiái hang, 
mellyet az alanti medenezébe hulló cseppek okoz
nak. A’ szilt t. i. mintegy 15 1. előrenyúlik, ’s egy 
ívet formál 48 1. hosszút, 30 1. magast, ’s 50 — 60 
1. szélest. Mintegy 130 észt. előtt szakadt el a’ szirt- 
ágytól, inellyhez tartozék, 5 — 9 1. üregnyire, ’s a’ 
víz az e’ végre készített csatornákon e’ felett vezette
tik el. Fölötte télizöld ’s más növények virulnak, az 
egészre kedves, eleven színt öntők.

Maga a’ víz’ salétroiuíöld’ számtalan részecskéiből 
áll. Ezeket a' cseudes odébbrengésnél elhagyja, ’s a’ 
belé vetett leveleket, szalmát ’stb. héjjal vonja be. — 
Kuaresboroughban sok benne petrifioalt ritkaságok mu- 
ímitosratatnak p. o. madárfészkek tojásokkal, bogorak 
'stb. ‘stb.

S/EVÉNT3 GVUIJV

niRLAPI FURCSASÁGOK.

A’ Regélő f. é. 44. számában egy szerencsétlen 
flotás, ki magát igen igazán a’ Regélő öaj-társáuak 
nevezi, mély, Strernei humorral mentegetőzik a’ hu
mor , mint olly dolog ellen, mellyel kegyes pártfo
góinak alkalmatlankodni illetlen a’ Regélőhez; „mivel, 
úgymond, azok (az olvasók} úgy is a’ humor mialt 
szobájokat el nem hagyhatják.“ Ön publicumát illy fi
nomul náthásnak nevezni, már ez valóban nem ,ma
gyar humor/ ez grippe-humor, a’ humorok' humora! 
Prosit a’ witz édes Regélő! illy finom dongócsipést 
valóban csak óo/’-társod adhatott publicumodnak!

#
Ugyanezen humoristák’ humoristája, miután végig 

gázol minden magyar hírlapon ('s jelesen a Kém- 
lőbül kémet (Spionf) csinál szójátékgyártási dühében, 
’s csudálandó finomsággal oda czéloz a’ kém’ jutal
mára t. i. becsületes-magyarúl az akasztófára} azzal 
is dicsekszik, hogy rajzolni soha életében nem ta
núit. Mi ezt igen elhisszük, mert látjuk , milly uyo- 
morú mázolást vitt véghez , ’s azért bizton ott marad
hat a’ Regélőnél, ’s még tovább is elméskedhetik: 
„Élünk azaz regélünk, és minden élő regélő.“ (Ez 
t  i. szójáték!}

EGYVELEG.
♦

A’velenczei nemesség’ jelenleges életmódja — mond 
egy újabb utazó keveset különbözik őseinek ismert 
életmódjától, azon kivétellel azonban, hogy ez utób
biaknál a’ fény és gazdagság

,Eltűnt, eltávozott egy boldogabb hazába/
Egy velenczei nemes 11 órakor kél föl ’s ''egy pár 
látogatást tesz, vagy sz. Márk’ piaczán csatangol ide- 
’s tova egész három óráig, midőn ebédjét tartja. Ez 
után 6iestáját (ebédutáni ézendergését} tartja. Este 
a’ casinoba megy, inig a’ kilenczedik óra az operába 
hijja; az operából egy divatos kávéházba megy ’s ittmarad 
virradatig: mire aztán-haza »ballag’s lefekszik. Na- 
gyobbrészint egyik szegényes szobájában él a’ fényes 
palotának, mellyet őseitől örökölt ‘s abból él, mit a’ 
többi szobák’ béréből bevesz. ( •
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l im -  ’S DIVATLAP.

PESTI HÍREK.

1. ) Hiteles kútfőből tudjuk, hogy városunkban vasári alka
lommal rendesen mintegy 20.000 idegen szokott megfordulni, 
mintegy 13 millió forintnyi értékkel, mellyből e g y - e g y  vá
sár a l a t t  hét-nyolcz m i l l i ó  forintnyi forgattatik meg 
kölcsönösen.

2. ) Azon számos idegenek között, kik városunkba Európá
nak csaknem minden részeiből sereglenek naponkint, különö
sen szembeszökő vala egy fürge aggastyán, hosszú bozontos 
ősz szakállal, ’s két élénk, sas-szemekkel; ruházata legegy
szerűbb, fekete, gyérsinorzatú attila ugyan ollyan csizmanad
rág, ’s egy közönséges sipka, de melle baltájéka számos vi
tézi rendekkel ’s keresztekkel beaggatva. Megjárta Pestnek 
minden nevezetesb helyeit, élénken tudakozódott, beszélt, mu
latott, mint akármelly legjobb korú fiatal férfiú; a’ többek 
közt a’ megye’ máj. 22kén tartott közgyűlésén iá jelen volt, 
’s vendégszéket nyere’ a’ zöldasztal alsó végén; a’ táblabirói 
ülések’ ellenében. H a l l b e r g  báró vala ez, kit a’ müncheni 
napilap ,,a’ fáradhatlan gautingi ősz remetének“ mond, ’s ki 
egész életét utazásban tölti. Most jőve meg Algierból, hol a’ 
mufti által felszólítva, egy értekezést irt melly a’ muhameda- 
uusokat ’s ezeknek keresztény vallásra téríthetését tárgyazza, 
’s mellyet a’ római pápának megküldött, kitőr igen kedvező- 
leg fogadtatott. Mint hallani, a’ derék ősz rövid idő múlva is
mét k e l e t r e  szándékozik utazni.

3. ) A’ Pesten évenkint tartatni szokott lófuttatás tíz idén 
jun. Íjén délután 4 órakor kezdeték meg, ’s következő renddel 
ment végbe: 1.) S í e m s e t i d i j ; 250 arany; egy 30 aranyat 
érő ’s Magyarország5 czimerével ékesített serleg az első lóé; 
50 a’ másodiké; nyertes volt. L i c h t e n s t e i n  A l o i z  hg. sár
ga ménje „Pat.“ 2 )  B a t t h i a n g i  H u n y  a d y  d í j : : 100 
arany; nyertes L i c h t e n s t e i n  A l o i z  hg. sárga kanczája 
„Fanny Horner.“ 3.) T ix  \ e s z te n d ü s d i j : 104 aranj; 
nyertes N adasd y Tamás  gróf „Tamajendry-je.“ 4.) S ía g y  
i v a d é k v e r s e n y s  32 aláíró; egy-egy 50 aranyával: nyer
tes B a l d a c c i  báró „Sledmere-je;“ kinevezve' Hunyady Jó
zsef gr. által. 5.) I v a d é k - v e r s e n y t  50 arany, nyertes

S z é c h e n y i  István gróf5 „South- Down-ja,“ kinevezete Wes
selényi Miklós báró; Sout-Down egyedül járta meg a’ pályát, 
nem lévén pályatársa.

4.) A’ tegnap jun. 3an Carl  Henriette k. a. spanyol kir-
udvari énekesnő által a’ redoutteremben adott hangverseny al
kalmával következő művek fordultakelő: 1. Ouvertüre 2. Doni
zetti „Anna Bolena“ operájából nagy ária, előadva a’ hang- 
versenyadőné által. 3. Kalkbrenner concertino; — a’ zongorá
ra , előadva Tsukly J. M. ur által. 4. Proch és Dessauertól két 
dal. 5. Sinfonia. 6. Bravour - változatok Vaccai „Pietro il gran
de“ czintű operájából, énekelve a’ hangversenyadóné által. 7. 
A’ két álom, violoncell és zongora kísérettel, éneklék Ober- 
hoffer és Kaler színész urak. 8. Nagy ária Persiani „Ines de 
Castro“jából, éneklé a’ hangversenyadóné.

KÜLHIREK.
1. ) Csak a’ napokban jelentek meg Parisban „Marmont  

marsall memoire-jai,“ mellyek már szerzőjük nevénél fogva is 
érdekesek ; többek közt egy utazásnak leírását foglalják ma
gokban, mellyet a’ marsall 1834ben Bécsből M a g y a r és Er
d é l y  o r s z á g o n  k e r e s z t ü l  délkeleti Oroszországba ’s on
nét Konstantinápoly, Syria, Palästina és Egyptomba tett.

2. ) Roksakambangam szigetén, Java sziget közelében , a’ 
„javai Courant“ szerint egy óriás fát láthatni, melly 180 láb- 
nyi térre terjed ágaival, ’s mellynek törzsöké GO láb körűletii, 
magassága pedig 480 láb.

3. ) A’ t ö r ö k  követ B é c s b e n arany és ezüst edényből
eszik, ’s f r a n c z i a  szakácsának hónaponkiui 300 ezüst tal
lért fizet. — *

4. ) A’ párisi játékházak , általányosan véve, évenkint 2,600 
s z e m é ly t juttatnak börtönbe, gályrabsagra és guilotinra, V  
230at öngyilkolásra; de az országpénztárának 6,500,000 franc 
bért hoznak be.

5. ) Bizonyos Mozard ur Parisban valamelly, minden che- 
miai felolvasztásoknak ellentálló papírost talált fel, melly al
kalmasint nemsokára mind a’ kereskedésben, mind a’ törvényes 
esetekben fontos szerepet játszand.

F  i g  y  e l  m e s t  é  s.
T. Olvasóinkat a’ „Jelenkor,** „Hazai Tudósítások** és tulajdon divatujságunk

mellet megjelent előfizetési hirdetéseinkre utasítván, figyelmeztetve kérjjük a’ t. Közönséget, méltoztassék 
lapjainkat szives pártfogásába venni. A’ „Rajzolatok** ára: divatképekkel, nemzeti- 
képtárral és muzsikai m ellékletekkel, postán küldve, félévre 5 p. f., helyben 4 for. p. 
Helybeliek évnegyedre is előfizethetnek 2 p. forinttal. Előfizethetni a’ czimlapon jegyzett helyen.

Azon t. Pártfogóinknak, kik szerkesztőségi hivatalunkban fizetnek-elő , ’s nemzeti-képtáruuk*. 
eddig kiadott képeit nem bírnák, hat finom rézmetszetü képpel iníjyen szolgálaudunk.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .

NTOm ATIK LANDKKEK' b e t ű iv e l .



Pest.
J u n iu s 9 Ji«»

1 8 3 7

4teiit s z a m.

Megjeleli e’ divatujiág 
lietenkint 2«/.er, eiztemlő 
«UK lrgnlálib fi4 képpel. 
Helyi»'ii félévi dija 4. fr., 
eg é t r .  évi 8 fr. 1‘n.tán ü fr. 
é&IU fr. pengő.

A’

TÁRSAS ÉLET
ÉSbivatvhiÁcm éh .

Kluíi/.etlieíni lielyben a 
k iádon« I iij - világ iitrr «- 
l»an Kei s i nger  liH/.lntn 
.'>54 ik szám alaM. IV ilr. 
ki'ill pedig minden n . k. 
pusla-liivatnlnál.

H a r m a d i k  év* A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a ’ M ngyarlin/ára JEZső f e l e

K O R S Ó  F Ö L D .
MÍPAI9XDA

6 A R A I - T Ó L .

I .

IN'ir.es a’ földön tbkís nagyság;, mint 
a’ fedhetetlen s/.iv, és nincs más bol
dogság , mint családjának s/.eietete.

Lafontaine.

Magyarország' deli részén, a’ Dunától mintegy fléP- 
erányi távolságra fekszik í. Béla királyunk’ sírboltja. 
A’ város, mellyben ez a’ történetek' bizonysága sze
rint, talállatik, vagy legalább találtatnia hnliens, mai 
napig is főn áll, nem régi pompájában ugyan,, de szor
galmas fizőlőmivclőktiil lakva, aT jólétnek azon közép 
fokán, mellyen egy város kiterjedt kereskedés nélkül, 
állhat. Még most is szép és számos erdőséggel van
nak az országos folyó' partjai ftörülövezve; de régibb 
időkben iszonyú rengetegek,, csak vadállatoktól la
kottak terjedezének népeden határain.

E’ nagy erdőség’ szélén, kívül a’ Duna felé, sok 
száz év előtt valamelly jámbor, öreg halász lakott, kit 
röviden csak „János gazdának“ akarunk itt nevez
nie, mint őt a’ vidékbeli nép ncvezé. János ga&dááak 
közönséges halász kunyhóján kívül még csinos házacs
kája is vplt; mellette v.iruló kertecskéje, ’s egy kis 
szántója, mellyeket szint’ azon szorgalommal mivolt» 
mellyel halászatát gyakorló. Élete, mint kiki előre sej- 
úithetl, csendes és nyúzott volt ez elszigeteltségében ; 
csak heti vásárokkor ballagott-bc egy-egy tarisznya 
hallal a’ szegszárdi — mert ez vala a’ város’ neve — 
piaczra, hol azokat eladogatta, és soha sem tért visz- 
sza üres erszénynyel.

János gazdának senkije sem volt egy leányán kívül, 
felesége már két évvel ezelőtt költözött el — mint az 
öreg magát kifejesmi szokta, — ez áruyék-viifcágból. 

1837

De a’ leányka neki mindent kipótolt, neki egész vi
lág’ kincsével fölért; mert apját gyermekded érzéssel 
szerété, és apjától vászon szerettetek.

Szép volt pedig a’ leányka, S3ebb mist a’ város’ va
lamennyi kisasszonyai. Két fürtökbe fent hajszálai hosz- 
szabbak vaiánafc at’ legszebb »zátóö- ieydeisnél, simáb
bak és puhábbal*!. aT»«1 yemb»gasfg a í é ;. szülőkre 
nézve pedig- asz ertflef hntBóf tóüáeia fejae4Mi®tel.rtî .Ä.i;eza 
élettel teljes, rózsás aa ajaknál, liSoaasain» a’ 
kon és nyak körül. Karcsú derekát égsziair ingváHba 
szoritá, rokolyája patyolat vala, kis lábai pedig piros 
csizmába ölté ; de a’ piros csizma nem vala magos sar
kú, mint a’ város’ leányaié.

A’ leányka jó is volt; már ar hajnal’ első- suga
rával talpon állott; megfejte széke tehenét, báránykájit 
legelni ereszlé. Azután kertébe ment, virágait és ter
mékeit öntözgető vagy kapálható- Szorgalmas kezei 
áő«éli az apának egyszerű, ízes ebédkéjét, a’ jól ké
szített paprikás halból, teje3 kásából ’s pogácskákból 
állót, mellyhez egy pohár tiszta forrásvíz szolgált ita
lul. Ezt Vila — mert ez vala a’ leányzó neve — az 
erdőből, egy nagy cserfa’ tövén fakadó forrásból szok
ta volt hozni „kedves korsójában,“ uiellyct neki édes 
anyja, halála ágyán, adott, ’s Vila azért mint szent 
ereklyét gondosan őrzött", és szeretett.

„Magzatom — imígy szólott az életétől és leányától 
búcsúzó anya Vilához — kincset, drágaságot nem 
hagyhatok örökül; de ott a’ falüókbau van kedves 
korsóm; hozd ide csak — —“

Vila küuyűs szemekkel szaladt a ’ korsóért, az anya 
pedig folylatá szavalt:

„E" kedves korsócskát — úgymond — valamint te 
itt tülem, úgy én is anyámtól kaptam halála ágyán; 
— de tulajdonképpen e’ korsó még ükömtől származik* 
kinek azt egy szent életű remete ajámlékozá, midőn 
őt, már u n t feiscrdült leányzót, Gejza vezér’udvara*»
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nál az igaz hitre keresztelte. Kedves leányom — így 
szólott az isten’ embere — fogadd el tülem e’ korsót 
annak emlékezetére, hogy ebbül ittad legelőszer az 
idvezülés’ italát; viselj reá gondot — mert valamint e’ 
korsó töredékenv, úgy töredékeny erkölcsöd is — de 
míg ennek gondját viseled, isten’ áldása oldalad mellől 
el nem távozik, ’s maradékról maradékra boldog lész.“

Vila a' korsót kezébe vévé, ’s azt megnézdelé ki
váncsi láuyszemeivel, keble dagadoitt, kezei pedig re- 
megéuek, mint a’ kincstalálóéi, ki a’ fényes aranyat 
tartja markában.

„Imígy szólott az isten’ embere — folytatá a’ haldok
ló anya leányához fordulva — és íme látod, hogy a 
szent korsó maradékról maradékra szállott ’s vele azi “
isten’ áldása. Fogadd el te is, magzatom; őrizd mint 
szemed’ világát, mert csak addig lész boldog, mig azt 
magadtul el nem hagyod — — emlékezz’ szavaimra, 
------ őrizd erkölcsödet — isten veled.“ Ezzel hátra
esett és meghalt. —-

Sokáig siratta szép Vila édes anyját, mig végre 
az orvosló idő lassaii-lassan enyhíté fájdalmát ’s sze- 
retete tárgya most kizárólag édes apja és a’ korsó, 
mellyre jobbau vigyázott mint szeme fényére, levének.

János gazda igen szerette leányában ezen korsóhoz 
ragaszkodást; — nem éppen azon babonás szempont
ból , mellyből az anya nézte és ajándékozta Vilának, 
— hanem, mivel a' leány' ezen ragaszkodásának olly 
valami gyermekded ’s szent oldala volt, mellyel a’ hi
deg- ész szövétnekével eloszlatni inkább keménység 
leendetf — ő legalább úgy hitte — mint jótétemény.

így élt ezen jámbor család egymást boldogítva, csen
desen és békében; ’s János gazda a’ jószivü és se
rény szorgalmú Vilábui öregségére magának hív gyá
molt igéit. De máskiut vala megírva a’ sors’ köny
vében. — —

II.

Minden embernek ne nyisd meg
Házadat; sok a’ csalárd.

V í r  á g.

Ezen időtájban történt Béla’ király halála. A’ jám
bor király ezelőtt két évvel Szegszárdon kolostort épi— 
teteti; a’ háladatos szivü Bencze-szerzetesek pedig 
szerencséseknek tárták magukat uj kolostoruk’ kriptá
ját egy királyi halottal diszesíthetui. Számosán gyüle

keztek a’ fényes temetésre; mert a’ jámbor királyt o! 
földmivelőtül kezdve az aranyban csillogó urakig mind- 
Jiyájan szerették, ’s azért neki a’ végső keresztényi 
tiszteletet megadni egyiránt’ siettek. Csak János gazda 
nem lehetett jelen; mert leányát gondatlan átfázásból 
származott betegsége ágyba szegezé: föltevé azon
ban magában, hogy mihelyt Vila fellábad, elmennek 
a’ királynak legalább fekhelyét megtekinteni.

Vila vasárnapra meggyógyult. Az öreg emlékez
teié őt ígéretére ’s Vila szíves készséggel hordá elő 
az innepi ruhákat, mellyeket magukra gondosan fel- 
öltvén, nem sokára már utón valának a’ város felé.

De a’ kripta reggel ki nem nyittatván kéntelenck 
valának a’ vecsernyét is megvárni, igy elég késő 
lett, mire haza érkeztek erdei tanyájukra. — Ez alatt 
az ég mindinkább besötétedék , egyik felhő a’ másikát 
jolá; majd egy dördülés hallatszott, majd a’ második 
és harmadik. Nem sokára már dörgütt és csattogott, — 
iszonyú égi háború volt.

János gazda az asztalra könyökölve ült; szép Vi
la pedig átellenben a’ szent bibliából olvasgatott. Éppen 
becsuká a’ szentj könyvet, ’s atyjával a’ kriptáról, ami
lyet ma láttak, és Béla királyról kezde csevegni, mi
dőn az ajtón erős kopogás hallatszott. Vila fölijedett, 
de János gazda nyugodtan és nyájosan kiszóla az ab
lakon, meilyet a’ csapkodó zápor miatt csak félig nyit
hatott ki, mit akarnának illy késő éjjel tőle.

„Eresszetek-be, jó emberek — mond kívülről egy 
fiatal harsány szó — eltévelyedett vadászok vagyunk, 
a’ förgetegtől egészen keresztül ázottak.“

„Ha úgy van — felel János gazda — lakom nyitva 
áll“ ’s az ajtó felé ment, ’s a’ fa-lakat’ závorát félre 
tolá. —

Mintegy négy férfiú lépett be, csinos úri vadász
köntösben , nyilakkal és puzdrával, kürtökkel és dár
dákkal. „Isten megáldja kegyelmeteket — mond egy 
termetes, szép ifiú — mécsetek’ világa jó vezérünk volt; 
különben el kelle vesznünk. Váljon milly tájékán já
runk az erdőnek ?“

János gazda megmondó, ’s kipihenésre unszoló őket, 
mit azok kétszer sem hagyának maguknak mondatni; 
’s lerakván felső ruhájikat körbe ölének.

„Esznek-e valamit, uráimék?“ kérdé barátságosan 
János gazda.
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„Ha tüzed van még, jó ember — mond ama’ terme
tes ifiú — itt egy nyúl, majd gulyáshúsnak megcsi
náljuk.“

„Elkészíti azt leányom; mi addig is barátságos szót 
válthatunk együtt,“ felel az öreg halász.

Vila előlépett ’s könnyű pirulással élvévé a’ szép 
ifiú nyújtotta nyulat, ’s fürge özecskint az ajtón kio
sont, onnét még egy lopott tekintetet vetve vissza az 
egészen szemmé lett nyájas ifiúra.

A’ beumaradttak kulacsaikat vevék elő. Egy zömök, 
vont bajúszú férfiú János gazdának nyujtá az övét — 
„No, halász bátya, Salamon herczeg’ egésségére!“ ’s 
Jáuos gazda fellegyintvén ingujját, bajuszát kétszer 
háromszor elsimitá, ’s a’ kulacsból Salamon herczeg’ 
egésségére és a’ maga hasznára mérsékes kortyot 
creszte torkába.

„Tudja-e kegyelmed — mond egy harmadik — 
hogy Géjza herczeg nem akarja elfogadni a’ koronát? 
‘s kinek egésségére ittunk, alig ha az nem lesz ki
rályunk ?“

„Miattam akármellyik — jegyzé meg az öreg ha
lász — de hímezés nélkül, én a’ tisztes herczeghez 
inkább bízom; mertSalamoji urfiról a’nép’szájában nem 
legörvendetesb hirek forognak; az ifiui uracs nagyon 
sokat pillogat, mondják, az ártatlan szüzekre.“

„Rágalom — kiált nekipirúlva ama’ termetes ifiu, 
ki imént a’ vadászok’ szószólója vala — rágalom, jó 
öreg. Salamon herczeg sokkal büszkébb, hogy sem
rangján a ló l------ de az igaz, ha mind olly szépek
volnának a’ jóbbágyleányok, mint a’ kegyelmed’ le
ánya — —“

„Hagyjuk, uram, az én leányomat — mond ked
vetlenül és szilárd határozottsággal az öreg. — Nem 
reményiem, hogy illy fényes urli egy szegény halász 
leányára vetné szemeit. Ha szép, nem kegyelmednek 
szép ő I“

„Mogorva medve“ — mormolá magában kedvet
lenül az ifjú — de e’ pillanatban kinyílt az ajtó, ’s 
Vila az elkészített nyúlat felhordá: az ifiú’ arcza 
pedig komor nem lehete; földerült, mint hajualsu- 
gártól a’ gőzös szürkület.

E’ közben gönezöl rudja már megfordult, 's a’ va
dászok vacsora után szállást is kéréuek.

János gazda, a’ jószívű öreg, nem tagadhatá 
meg tőlük, 's annál szívesebben engede kérésüknek,

mivel két hajléka vala. A’ szobát tehát nekik hagyó; 
maga pedig Vilával a’ kis házba ment nyugalomra.

A’ fáradt vadászok csakhamar álomba merültek; 
egyedül Salamon herczeg — mert ez vala a’ vadá
szok’ szósz Hója, ama’ termetes szép ifiú — nem 
nyughatott. A’ deli leányka’ megjelenése, ártatlan és 
egyszerű magaviseleté, de legkivált ékes külseje, 
melly az ifiú herczcguél, mint felületes könnyelmű kéj- 
vadásznál , legtöbbet nyomott, annyira szívébe tapadt, 
hogy az öreg halász szigorú, tiltó uyilatkoztatásáról 
megfeledkezve, e’ kellemes ismeretséget folytatni, 
magában szilárdan elhatározá. De hogy czéljában sem 
az öreg sem mások meg ne gátolják , azt titkon akará 
véghez vinni. Azért mihelyt másnap Szegszárdra ér
kezének, meghagyá udvarának, hogy még darab ide
ig itt lógna mulatozni, Fejérvárra visszautazását to
vábbi időkre halasztváu.

János gazda’ sólyom szemei észrevevék az ifiú forró 
pillantásait, melly eket az vacsora közben leányára 
lövelle; ’s meginté Vilát’ hogy az illy csillogó, 
sima szavú városi uracsok’ beszédére ’s szemjátéká
ra mit se hajtson, ’s lefesté az örvényt, mellybe illy 
esetben könnyelmű hiszelékenység a’ tapasztalatlan 
falusi leányt dönthetné. Vila sóhajtott.

X II.

Nem kívánt ő semmit a’ világtól, nem 
templomokat, nem oltárt, nem áldozatot, 
nem világrészeknek előtte bókolását; csak 
egyet, csak rokon - szerelmet.

V a j  ,d a.

Már következő napon ismét felöltözött Salamon 
herczeg vadászköntösébe ’s a’ jól megjegyzett vadász
tanya’ környékén czirkált.

De nyiladékén nyugodtak czifna tegezében, [keze 
az iv’ zsinegét egy vadra sem pendíté; csak Vila 
volt gondolatában, csak Vila’ szerelme égett kebelé
ben; a' házba azonban menni nem akart, mert félt az 
öregnek szigorú elveitől, egész terveit eleve elron- 
tandóktul. Azért csak a' sorsra hagyá magát, ’s erő
sen hitte, hogy a’ szép halászleányt, ha ma nem is, 
de előbb utóbb még is meglátaudja; ’s ennél neki 
több nem kellett.

Már haza akart indulni, midőn útjában csevegő for
rásra bukkant, 'melly fölött lombgazdag cserfa terjesz-

«
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te ki árnyékos ágait. A’ kies vidék olly kinálatos volt, 
hogy a’ herczeg egy kissé lehevercdni meg nem áll- 
hatá.

Alig hevert-le a’ viruló pázsitra, midőa gyenge 
suhogást halla, . . . .  föltekinte, és íme a’ szép halász 
leány jött égszíuű iagvállba, ’s patyolat rokolyába öl
tözötten a’ forrás felé, karjáról kedves korsója csügvén.

Az ifid’ szíve hallhatóan dobogott, midőn a’ ked
ves leányka korsóját a’ forrás’ vizébe mártván egy 
csintalanul lehajlott ágocska hattyú kebléről a’ piros 
kendőt félig elhajtá. A’ leányka gondatlan ártatlan
ságában nem sejdíté, hogy felfödött bájain figyelő, 
epedó szemek legelnek, ’s inig {»ugyburékoló korsó
ja a’ forrás’ vizét szörböli, kis eperszáját dalra nyi- 
tá, melly szebben hangzott a’ csattogáuy’ énekénél, 
édesebb özöunel folyt az erdei forrás’ csörge vizénél.

A’ dal szomorú vala, mert egy édes anyát siratá- 
nak bús hangjai, és mély a’ dallosué’ érzete, mert 
nem tudva is könyű csordúlt ki szép szemeiből, ’s 
égetve hullott felfödött bájaira.

A’ leányka eszre vévé felfödött kehiét; de késői 
e’ pillanatban szőkék elő rejtekéből a’ figyelő ifiú, 's 
a‘ piruló, ’s keblét zavartan fedezgető leányzót ke
zénél ragadja.

„Megengedj, kedves leányka — mond nyájas han
gon — ha énekedben megzavartalak; te küuyeztél, 
szívedet bánat epeszíi ?“

„Oh azon senki sem segíthet! — én anyámat si
ratom felele szép V ila, ’s újra egy könyüt törle 
ki szép szemeibiil — de hon édes apám várakozik, el 
kell mennem !“ ’s indult és indulni nem tuda.

„Csak még egy pillanatig — eseuge Salamon — 
lásd, mióta e’korsóbúi nálatok ittam, ei nem tudom fe
lejteni ------ “

„Hát te is szereted e’ korsót? lásd, nekem ezt édes 
anyám, halála ágyán hagyta örökül, ’s azt mondá, 
hogy addig leszek boldog, mig ezt megőrzőm, de vi
gyázok is ám reá — veié után gyermekdeden — mint 
szemem’ világára.“

„Nékem pedig c’ gyűrűt adá anyám — mond Sa
lamon cselkcdre — ’s azt mondá, hogy akkor leszek 
boldog, ba azt egy jó leány’ ujjara vonhatom. Tejó 
vagy, jobb a’ jóságnál; oh kérlek íogadd-el, ’s tégy 
boldoggá ez által.“

A' jó lélek^elfogadá, és Salamon remegve vouá 
azt ujjara. Es ezen időiül fogva Vila’ álmai nyug
talanok lünuek; mindig a’gyűrűről és vadászrul álmo
doznék. Sokszor úgy tetszett neki, mintha betegen és 
bágyadtan látta volna őt a’ forrás’ partján feküdni; 
majd nyíltól megsebesítve az erdőben lalálá vérében 
fetrengve, ’s Vila vele sirt, vígasztala és ápolgatá 
őt. — Majd hivtelennek leié ’s akkor apja gúuyka- 
czagva taszítá el magától jajgató leányát.

Fölébredvén igen bágyadt és erőtlen vala, ’s alig 
elég ereje szokott munkáját ellátni ; de apjának szólni 
még sem mert.

Midőn pedig a’ nap’ állásáról látta, hogy nem so
kára dél leszen, sokkal nagyobb örömmel siete a’ for
ráshoz, mint máskor; de minél közelebb jött most, an
nál jobban dobogott szíve , annál bizonytalanabbak le
vének lépései ; arczán pedig félelem' és remény’ voná
sai látszottak.

Szíve’ sugalma éltében először ellenkezett apja' aka
ratjával,^ még nem végző cl magában, mellyiknek 
engedjen , midőn a’ vadász ifiú előugrik, ’s ót nyájo- 
san kezénél fogván kérdező : „ miî t aludt ?

A’ leányka gyermekded lepiezetlenséggel elbeszélő 
az egész álmot — ’s azt azon engedetlenségnek tu
laj donit á , mellyel atyja iránt viseltetek hallgatásával.

De az ifiú simuló szép szavaival őt vigasztalni tu- 
dá. „ Igaz — mondá — hogy csak egy szegény va
dász vagyok; de van házacskám és kertecském mint 
nektek, ’s remélem, hogy apád nem tagad-meg tő
lem. Most azonban még nem tanácsos neki ismeretsé
günket fölfedezni. Hiszen elég az,hogy én téged egész 
szívemből szeretlek, kimondhatatlanúl szeretlek 1 “

Vila mindent hitt, Salamon átölelte őt remegő ka
rokkal, ’s az első csók elcsattant ajakáu, mellyet a’ 
piruló leányka első szerelmének mennyei érzetével 
viszonzott

Elvégzők azután , hogy e’ forrás legyen minden
napi összejövetelük’ helye.

És a’ leányka vidámon és üdvezült érzések’ rajaval 
szökdécselt haza felé — ’s örömrül ’s boldogságrul 
álmodozók, örömet és boldogságot erezett.

( Vege körelkeiik.') ■
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VIRÁG BENEDEK’

É L E T R A J Z A .

(AKC8KKPKVEL EGYÜTT.)

Olly időszakban, mint e’ mostani, mellyben Írói fel
ületesség és készűletlenség, minden kritikánk ’s tisz
teletreméltó elassikns példányaink ellenére is, a' leg
nagyobb lelkiesméretlenség- és szemtelenséggel to
lakodik a’ pályatérre, olly időszakban, mondám, nem 
lehet érdektelen, nem hatástalan egy férfiú' emlékét 
’s hatáskörét felfrisiteni, kinek egész élete stúdium és 
manka volt, "s éppen azért lön képes olly műveket te
remteni, mellyek tartós becsűek’ ’s művészi jelenté
siek; ’s igy mindig éldelhetők lesznek a’ föntebb ke
belnek; midőn a' íönemlített sereg készületien, felü
letes gyermek-próba-irási nyavalgásoktól ’s éretlen 
makulatúra mázolatoktól kedvetlenül’elfordulnia, ’s 
szerzőiket, hova valók, az iskolai padra vissza uta- 
sítnia kell.

Soha sem volt annyi versfrónk, de soha, arányla- 
tilag, olly kevés költőnk, a’szó' szent és valódi értel
mében , ennyi versíró között, mint éppen ma. ’S ti 
tudjátok, hogy soha nem volt literaturáukuak a’ va
lódira , a’ művészire felszólítóbb időszaka, nem annyi 
kisztő jobb példánya, mint éppen ma. Kívülről és be
lülről a' legsarkalatosb ösztön hí, szólít fel férfias 
haladásra; múlt és jelen hangosan kér cselekvést; ’s 
fiatalaiuk még csak azt sem .akarják átlátni, hogy mi 
előtt Írni akarunk, legalább gondolatunk legyen; hogy 
rímelt és mértékeit sorok, ha nem egyebek mint rí
melt és mértékeit sorok, még nem poezis; hogy mi- 
velt 's érett ember, csak abból szíhat lelki éldeletet, 
mi léleknek még pedig mély, és érett gyümölcse.

Csak a' stúdium és reflectálás által magával, hogy 
úgy szóljak, tisztába jött, megállapodott, 's érett geni
us, ki a’ külvilágból nyert benyomásokat saját érzeményi 
belvilágává olvasztható, képes e’ benyomásokat magá
ból ismét úgy kifonni, hogy ismét a’ külvilágra has
sanak, ’s illy genius volt az, kit itt röviden, de való- 
lag méltánylani, ’s előállítói akarunk, a nyugodt lel
kű, hévkeblű V irág .

Az 1752-ik év volt az, melly a’ magyar nemze
tet e* jeles férfiúval megajándékozó; Somogy a’ me
gye, melly vele dicsekszik, Nagy-Bajom a’ helység,

mellyben a' napot megpillantó. Kedves foglalatosság 
volna mindenesetre, a' kis Bencze’ gyermekkorát, fej
lődő tehetségeit fokozatosan kisérni, átléptét a’ lán
goló ifiuságba látni, kilesni fakadó érzelmei’ első öm- 
ledezéseit és phantasiája’ első próba-röptét; szemmel 
kisérni mint lett ez ifiu azon szilárd, meghatározott, 
életbölcs férfiúvá, kit benne utóbb minden tisztelői 's 
barátai feltaláltak,’s rajzunk bizonnyára érdekesebb le- 
endne, mint igy, midőn ([ebbeli adatok' hiányával levéif) 
csak pusztán azt jegyezhetjük föl, hogy első oktatást 
a’ kanizsai és pécsi iskolákban nyert, ’s ez érdekes 
időszakból semmit sem mondhatva, a’ már 23 éves 
ifiut Pesten sz. Pál szerzetébe látjuk lépni 1775ben, 
hol a' bölcselkedést 's azután Pécsett a' theologiát hall
gatta. Hasonló rövid száraz adat jegyzi meg továbbá, 
hogy hat év múlva 1781ben áldozó pappá szenteltet
vén, a’ székes fehérvári gymnasiumban öt évig profes- 
soroskodott 1786ig, midőn szerzete’ eloszoltatását éré- 
meg. —

Ezen időszakban rázák fel II. Józsefnek a’ német 
nyelv’ terjesztésére tett szigorú szabályai a' magyaro
kat álmaikból. A' nemzet’ legnagyobb palládiumát ol
talmazni minden jobb keblek tűzlánggal sietének.Egyik 
folyóírás követé a’ másikat, tudományos és belletristi- 
cai művek nyomattak; magyar iskolakönyvek adattak 
ki. Ekkor vala, midőn Kazinczy, Baróti Szabó Dávid
dal és Bacsányival összeállóit egy tisztán - literariai 
időszaki írat’ (magyar nyelven e’ nemben az első, 
volt ez kiadására 's a’ „Magyar Muzeum“ megjelent 
Kassán 1788.) — E' folyóirat volt az , mellyben
Virágxink előszer lépett fel a’ közönség elébe né
hány ódával, egyszerre olly érett, férfias készültség
g e l’s szilárdsággal, mellyek már ez első felléptével 
mutatak a' classicus költőt Azonban, gyakori bete
geskedése miatt 1794ben nyugalomra lépvén előszer 
Pestre, később Budára tévé át lakását, ’s csak most 
szentelheté egészen magát musáinak , ’s literatúrai 
foglalatosságainak. Szoros és lelkes barátságban élt 
ekkor idökoráuak legnevezeteeb Íróival , névszerint 
Kazinczy, Révai, Baroti Bacsányi ’stb.; tisztelteték és 
becsűlteték lelkesb polgártársai által, kik közt csak a’ 
keszthelyi Helikon’ alapitóját a’ nemeslelkü Festetics 
Györgyöt, Pybert, Kondét, Gyikát említjük, kik által 
különösen lelkesítve ’s buzdítva 1799benmár kötetre 
szaporodott verseit sajtó alá bocsátó. A' munka meg-
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jelent ugyanazon évben „Virág Benedek poétái mun
kái“ czim alatt, ’s megalapitá Virágnak mint lyrai köl
tőnek hírét. Poétái munkáit időről időre több kisebb 
füzetek követék, névszerinti „Poémák“ (1811 ) „Tha
lia“ (1 813 ) „Euridice“- (1814) ’s „Magyar lant“ 
(1 8 1 5 ), mellyeket egybegyűjtve a' Poétái munkák 
második könyvéül, az elsővel együtt kiadott Pesten 
1822ben. — Lehetetlen a’ régi classicu^ok’ szellemét 
’s érzés módját tisztábban felfogni’s visszaadni, mint 
azt Virágban feltaláljuk. Ezen erőteljes, világos és 
correct poesis, mellyet Virág’ ódáiban lelünk, e’ nyugolt 
világnézet ’s tiszta életbölcsesség, ez árnyékos fák’ 
hűvösében ’s csörgedező patakok’ pázsitpartján vidá
mon kéjelgo musa, távol minden túlhevültségtől, vagy 
ábrándos érzelgéstől, az ő egyszerű tisztességes, nyá
jas köntösében, ezen lángoló hazaszeretet, e’ tiszta, 
correct nyelv, mindezek összevéve erőhatalommal há
tának minden jobb kebelre, ’s Virágnak rövid idő alatt 
„magyar Horácz“ mellék- ’s diszuevet szeriének a’ 
hazában»

( l ége következik.J

A’ TÁVOL KEDVESHEZ.

Lányka! hogyha érttem hű szivednek 
Most is lángol egykor hév tüze,

És emléke távol kedvesednek 
Még előled messze nem tüne,

Kék Tiszának illesd gyönge csókkal 
Messze táj felé omló vizét,

Hogy majd várva jöttét szomju ajkkal 
Enyhítsem szerelmem’ hév tüzét;

Vagy ha lenge szárnyain körűled 
Esti szellő játszva szálldogál,

’S tőled hozzám leng, oh küldjön kebled 
Egy sóhajt, az szűmben helyt talál,

’S ezt zenegje lassudan susogva;
„Szűd hogy régen rám epedve vár.“

Így borult egeimül, éltet advar 
Fog talán mosolygni egy sugár.

Kis Pál.

L I T E R A T U R A.

Ta LFOIIRÍV p a r l a m e n t i  b e s z é d e

ÁZ írói tulajdonról.

A’ közelebb múlt május hónapi gyűlésekben az an
gol parlamenti alsóházban igen érdekes vitatkozások 
folytak az í r  ó i t u l a j  d o n r o l  a’ többek közt T  al-  
f o u r d  ur következő, igen érdekes beszédet tarta ez 
ügyben:

„11a az irői tulajdonnak ellenzői a’ dicsőségről 
szólnak , mint a’ lángész’ jutalmáról, akkor a’ láng
észnek éppen legnemesebb ösztöneit igen nemeslel- 
küetlenüí használják. Midőn a’ szegény és vak Mil
ton, isteni hevülésének tüzében, bizonyos dicsőségre 
számolt, melly olly soká tartaná mint dala, kétségkí
vül nem gondolt azon kincsre, mellyet költeménye’ 
eladásából gyűjthető; de halhatlausága’ eleven álmát 
bizonnyal egy árnyék borítandó, ha gyaníthatta vol
na, hogy mig a’ künyvárosok „elvesztett paradicso
ma“ pompás kiadásán versenygettek, egyetlen élő 
hátrahagyottja, hitvese, a’ leginségesb nyomorúság
ban veszende, ha Garrick, könyörületességböl, dr. 
Johson- kérelmére , a’ színpadon számára egy jutalom- 
játékot nem ada. (Halljuk!) Valóban hibázunk, ha a’ 
lángész nagy lelküségével akarjuk azon hálátlanságot 
szépíteni, melly amazt jógáitól megfosztja. A’ boldogult 
Coleridge példája nemcsak a’ nagylelkűségnek, ha
nem a’ láugészi pazarlásnak, midőn még" csak dicső
séget sem akart aratni számtalan, folytonos stúdium 
által szerzett, ’s felséges képzelet által körülsugár- 
zott szellemi kincseiből, hanem megelégedett azzal, 
ha az általa pazarkczzel kihintett igaz és szépnek 
magva rokon keblekben fölcsiiázott, vagy gyümölcsöt 
hoza. De azért kevesebbé kell e most, miután isteni 
philosophiájának élő hangja örökre elhangzott, fáj
lalnunk, hogy ama’ korábbi művek, mellyekre saját 
bélyegét uyomá, most mások’ és nem gyermekei’ 
hasznára nyomatnak ki? Igazságos e ez ? igy jutal
mazzuk e hadi hőseinket ? Mondtuk e Marlborough, 
Nelson,’s Wellingtonainknak, hogy jutalmuk a’dicső
ség legyen, hogy az utóvilágért harczoltak ’s majd 
ez fizetend nekik ? Avvagy Shakespeare ’s Miltona- 
ink kevesebbé voltak e hazánk díszei  ̂’s az emberiség 
jótevői? (Halljuk). Kevesebbé ösztönző lett volna-e a’ 
példa, ha e’ szellemi hősöket)s részeltettük volna győ-
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zedelmeik’ gyümölcseben? Ok és utódjaik elhaltak, ’s 
a’ múltat már nem változtathatjuk; csak az élőknek 
akarnék némi további részvevést (survivorship) jöven
dőre biztosítui. Azonban, talán épen azért, mivel az 
rdő gyümölcsei a' mieinknek, mivel hazánk' régibb lite- 
teraturája egy igazi bánya a’ meggazdagodásra könyv- 
árosainknak , gyönyörködésre és fölemelkedésre euraa- 
gunknak, — épen azért vagyunk kevésbé hajlandók 
kort ácsainknak szellemi műveikből anyagi hasznot 
aratni óhajtó követeléseiket méltányolni, (Malijuk!)

Valami sajátságos igazságtalanság fekszik abban, 
egy szerzőnek tulajdonát, annak élte megszűntével, 
megszüntetni akarni. — Megtagadjuk a’ korosságtól 
a’jutalmat, mellyet talán az Hiúságnak adunk. Jutal
mat teszünk ki a’ változékony napi ízlésnek ’s a’ pen
na kész irkafirkálónak, midőn a' szorgalmas bölcs
nek , ki egész életét egy műnek tökélyesítésére szán
ná , mellyet a’ világ nem szeretne hogy elenyészszen, 
azt mondjuk: minél több erejét fordítod életednek mű
ved’ tökélyesítésére, annál kevesebb hasznot húzz ab
ból. ^Halljuk !)

Épen akkor vágjuk el a’ jutalombért, midőn az em
bernek leginkább vau reá szüksége.

Midőn a’ művész vagy tudós sírjába száll, midőn 
különösségei ’s gyengeségei már többé jóakaró mo
solygást vagy vállvonítást nem nyernek, midőn földi 
pályája bezárva 's müvei nemzetének remekei közt 
helyt foglalónak , akkor előálltok törvényiekkel, ’s az
zal jutalmazzátok meg őt, hogy gyeimekei’ öröksé
gét elkobozzátok.

Korholjuk a’ láiigeszek’ hibáit ’s kicsapongásait ’s 
átengedjük — ’s igazságosan engedjük át — őket za
vart természetük’ következéseinek; de midőn a’ láng
ész, isteni származata’ erejénél fogva, gazdagon kama
toz, miután gyenge tulajdonosa elköltözött, szabad ak
kor a’ publicumnak annak utódjait alamizsnájával ’s 
száuakozásával megsérteni ? Mi hatalmaz fel béliün
két egy Burn’ könnyelműsége felett moralizálni,’s szá
nakozó tisztelkedéssel emlékezetét gúnyolni, mi alatt 
kora halálából hasznot húzunk tulajdonának elveszté
se ’s műveinek olcsósága által. ?

(/Vge k i i c t l k e t ' k . )

EMLÉKKÖVECSKÉK.
M O ÍA IK TA 8L Á li A HAKOGATYA.

2) Talán nem mindenek előtt lesz tudva, hogy a’ 
bérkocsik Fiacre nevezete honnan veszi eredetét: Ezen 
kényelem fel találója bizonyosSauvage Miklós, 1680- 
bau Paris'St. Mai tin útezáján a' Fiacre hotelben lakott.

3) Francziaországban minden divattá tud lenni — 
a’ revolutió’ rettenetes ideje alatt divat volt guillotimól 
elméskedui. Dantont meg akarta a’ vég perez előtt egy 
halál-társa ölelni, „Hadd el barátom“ igy szála, úgyis 
mindjárt össze érnek fejeink a' zsákban.“ (mert a' mint 
tudva van a' le görgött főket egy zsákba szokták hányni.)

4) Balzac, a' híres ’s divatos regényíró, Parisban
— mond egyfranczia lap — minden munkáit, uiellyeket
már irt, és még írandó., 50 ,000  frank kész pén
zért, hogy nemeily adósságait kifizethesse, és 15,000 
frank esztendőnkinti jövedelemért adta el a’ libraire 
ceutralenak. A’ könyvkereskedés, hogy a' testes, 
szélütésre igen hajlandó írót magának biztosítsa, azt 
azonnal az élet biztosító intézetében 50 ,0 0 0  frau- 
kou biztosítatta; mig a’ magyar irók, értem a’ leg- 
olvasottabbakat, évekig kénytelenek elvárni kész mun- 
kájokkal, hogy aztán végre nagy ügygyei bajjal mint
egy 100 pengő forintot csikarhassanak ki egyik vagy 
másik köuyvárostól, ’s valljon miért ? mert a’ franczia 
könyváros, midőn íróját olíyr fényesen honorálja » 
tudja hogy a’ magyarok és magyarnék zsebeikre is 
számot tarthat, a' magyar könyváros ped ig------ .

GYÖXGYFŰZÉR.

Az irigység mindég inkább el hiszi a' rút hírt ha 
hazugság is , mint a’ leg igazabb szépet.

Kedvetlen dolog egy szép, gyönge virágon her
nyó fészket találni. Füsttel el ölni a’ férgeket, — hat
hatós eszköz — de a’ plántáuak magának is megárt.
— így van a’ leg gyöngébb virággal az aszszony- 
nyal is a’ dolog; a’ legszívesebb igyekezet annak 
rósz híre’ megczáfolására gyakran csak tovább ter
jesztő a’ rágalmat, és sokkal szerencsésebb a’ ki
ről semmit sem , mint a' kiről sokat beszélnek.
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SIR - ’S DIVATLAP.

PESTI HÍREK.

I.) Carl  k i s a s s z o n y  h a n g v e r s e n y e .  Mult lapunk 
emlité az előadott hangmüveket, ’s azokban az énekesné egész 
remeklését kitünteté. Örömmel tapasztaltuk, hogy ámbár a’ 
hallgatók’ száma nem igen nagy a’ taps még is olly zajos volt 
mintha két annyi volt volna a’ közönség. Az „Anna Bolena“ 
czimű daljátékból vett jelenést ’s magánydalt nagy ügyesség
gel ’s szép kifejezéssel éneklé; ekkor még is , úgy látszik, 
teljes ereje kiöntésére kedve még ingadozott, mit talán a’ még 
csekély ’s csak utóbb valamivel szaporodott közönség okoz- 
hata. — A’ következett két énekben a’ kedélynek szép és ér
delves ámyéklatival lepett meg. — A’ változatokat olly csil
logó ’s mondhatni kábító ímivészséggel éneklé e l, bog)' a’ fül 
ezen hullámzó édes hangvegyületbe kéjelegve elmerült ’s ezen 
ritkanemü éideletnek magát eibájoltan engedé át. —■ De a’ 
iegfényesb mutatványt a’ végső nagy magánydallal adá a’ kö- 
sönségnek. Ez egy tökéletes hiánytalan teljesen bevégzett nagy
szerű kép volt, mellyet hangjainak varázshatalma a’ hallga- 
lók elebe teremtett, minden hang minden fordulat egv új él
vezet vala, ’s az egésznek szerkezete olly mélyen hatott a’ 
lélekre, hogy az öntudatlan hódolna az elragadtatásnak. Első 
hangversenyében is a* bámulásig ragadott a’ művésznő, de e’ 
mostani remeklése minden esetre amannál fényesb, dicsőbb, ’s 
a’ csudálatossal határos. Ezen dal’ végszakaszát a’ szűnni nem 
akaró tapsokra ismételő. Mindez inkább a’ felfogás ’s előadá
si módról van mondva; a’ mi magát a’ hangot illeti, az egy 
tiszta eziisthaíig, melly a’ mélyben ’s magasban egyiránt kel
lemes, középhangjai pedig ’s a’ felszózat használása épen igé
zők. Hangjai lágyan ömledezve fonódnak egymásba, úgyhogy 
gyakran az összefüggés kapcsait lehetien meghatározni, mint 
valami függőleges fonalon hirtelen legördülő gyöngysoron, — 
néha meg a’ magasból úgy lefelé olvadnak, hogy az egész 
csak egyetlen egy hosszú hangnak tetszik, mint száz meg száz 
teömlő -vtizcsep csak egy kristáJyfonalnak látszik. — A’ hall
gatók eibájoltan hagyok el a’ teremet. A'ey.

2.) Az említettük „emlékezési bál“ csak ugyan végbe ment 
vasárnap, június’ 4kén, a’ városi nagy redoutteremekben, min

den kitelhető pompával ’s fényűzéssel; az ugyancsak említet
tük „szivárvány-legyezők“ nem annyira becses, mint elntés 
ajándékocskák valának, érdekesek mindenesetre az által, hogy 
ráj uk  vala nyomatva a’ t á n c z r e n d .  Az egybegyült, fe
lette kevert, tánczközönség bár nagyobb részint csinos és vi
dám vala, de meg kell vallanunk, hogy a’ farsangi báljaink
kal semmikép nem vetélkedhetnek bárrnelly más időszakban 
adott tánc/.mulatságok. Ezt már most néhány Ízben tapasztaltuk.

3. ) A’ második lófuttatás, noha eleinte igen borongó volt 
az ég , sőtt néhányszor permetezni is kezdett, mégis végbe 
ment junius’ 4kén dél. ut. még pedig következő renddel: 1.) 
I v a d é k  v e r s e n y  20 arany, felebánat, Esterházi Mihály gr. 
világos pejkanczája egyedül pályázott; a’ másik két aláíró bá- 
nátot fizetett. 2.) 1*a r a s z t  p r ó e r s e n y  ; futott hat 
ló, ’s köztük Sájermann János’ vasadi lakos hat észt fekete 
ménje Barna volt első. 3.) P e s t v á r o s i  d í j  100 arany, ezüst 
serlegben; nyeré Huny ad y József gr. 4 észt. pej ménje 
„Weighton.“ 4.) S z é e h e n y i - b i ld k e a n  100 ar. értékű; 
„Messze tekints; a’ pálya kicsiny, túl rajta nagyobb vár. 
Kölcsey.“ fölirással ; nyerte Lichtenstein AI. hg. pejménje 
Twatty. 5.) P a r a s z t - v e r s e n y .  Az első 75, a’ második 
lóé 25 forint, a’ harmadik 1 arany, ajánlotta Szalbeck Jakab; 
nyertesek S á j e r ma n n  „Barnája“ SpongaMártun Örkényi 
lakos „Szarvas“a és Re Lh el Ferencz pesti lakos „Kese“ méiv- 
je. 0.) H a z a f i  d íj*  100 ar., nyertes Lichtenstein Aloiz hg. 
Furiosissima sárga kanczája. 7.j Az e’ napra jelentett <?>;«• 
d é k v e r s & n y  nem ment végbe- Festetics M. gr. Festetics 
Ágoston ur és Péchy Ferencz ur aláírók’ lovai közt, kölcsö
nös megegyezés következtében.

4. ) „Ái-pád“ gőzösünk jun._ óén délután, e’ vásári közönség 
mulatságául egy sétautat tön Yáczra; de a’ kerekedett szél 
miatt, alig érvén Duna Keszoig vissza fordulni kényteleníteték.

5. ) Vásárunkra összeregíett vendégeink között G u s t á v  
V a s a  király i lierczeget ’s a’ bécsi udvarnáli párisi követség 
első titoknokát D é f a y é r e  urat is láttuk több francziákkal 
együtt; ez utóbbiak a’ Okán tartott megyei gyűlést is, melly- 
ben báró Prón&y ő méltósága főispáni helyettesi székébe ig- 
ta( taték, meglátogaták.

f i g y e l m e z t e t é s .
1", Olvasóinkat a’ „ J e l e n k o r , “  „ H a z a i  T u d ó s í t á s o k “  és tulajdon divatu/mguulc 

mellet megjelent előfizetési hirdetéseinjvre utasítván, figyelmeztetve kérjük a’ t. Közönséget, méltoatassik 
lapjainkat szive» pártfogásába venni. A’ „ E a j z o l a i o k “  ára: d i v a t k é p e k k e l ,  n e m z e í l -  
k é p t á r r a l  é» m u z s i k a i  m e l l é k l e t e k k e l ,  postán küldve, félévre 5 p. f., helyben 4  tor. p. 
Helybeliek évnegyedre- i» előfizethetnek 2  p. forinttal. Előfizethetni a’ czimLapon jegyzett helyen.

Azon L Pártfogóinknak, kik szerkesztőségi hivatalunkban fizetuek-elö , ’s nemzeti-képtárunk' 
eddig kiadott képeit nem, bírnák, k a i  finom rézmetszetül képpel i n g y e n  szolgálandunk.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .

NVOai.VTIK LAVDKKKK- BKTUiVKL.
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Előfizethetni helyben a 
kiadónál u j-v ilág  ntcza* 
ban Re is in g e r  házban 
554ik szám alatt. Pesten 
kivül jiedig minden cs. k. 
l>osta-hivatalnál.

Pest.
J u n l u s ’ 1 1 ^»

Megjelen e’ divatujiág 
lietenkint 2«zer, esztendő 
alatt legalább 64 képpel. 
Helyben félévi dija 4 fr., 
egész évi 8 fr. Postán 5 fr. 
és 10 fr. pengó'.

A’

TARSAS ELET
KS

DITATVILÁCÍBÓL.

H a r m a d ik  év9 A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a> Magyarhazára

K O R S Ó F Ö L D .
N K P M OND A.

( í  e g e . )

IV.
A’ minő a’ tiszta ég fölöttünk,
Néha tiszta, néha meg borongós,
Olly állhatlan a’ hit a’ legénynél.
A’ mig csókol: „elveszlek galambom !cc 
Ila megcsókolt: „várj őszig galambom !‘£ 
Az ősz múlik, be áll a’ hideg tél,

5S ekkor újra más lánynyal beszélget.
S 7. erb d a l ,  S 7. ékács’ ford.

Salamon herczeg rendesen megjelent a’ forrásnál; 
Vila pedig alig várhatá hogy dél legyen ; ’s akkor kis 
korsóját kezére fűzvén sietett a’kedves helyre, hol őt 
az ifiú mindenféle Ígéretekkel ’s boldogsággal hite
gette: neki szerelmes történeteket beszélt, ’s vala
hányszor csók jött elő a’ mesében, mindannyiszor ő 
is csókot, nyomott szép Vilája’ eperajkára.

így lopá be 'magát nyájasságával a’ szép halász 
leány’ ártatlan szivébe, elanuyira, hogy az nélküle 
már nem is lehetett; éjjel nappal róla gondolkodott. 
Kis báránykájit már most sohasem itatta a’ Duna’ vi
zéből, hanem mindig a’ forrásra hajtotta azokat. Ha 
kertében volt, minden virágban a’ szép vadászt látta. 
De még főzés közben is a’ vadász volt gondolatja: 
képzelte magának azon boldog időt, mellyben majd 
felesége lesz, ’s a’ kedvesnek is főzhet; ’s illyenkor 
gyakran megesett hogy az ételeket elsózta. Az öreg 
sokszor dümmögött ezért; de Vila mindig kedvesével 
vigasztaló magát.

Egykor Salamon szokásánál későbben jött a’ for
ráshoz. De mint ijedett meg, midőn leányát kezeit 
kínosan tördelni, ’s keservesen sírni látta.

„Mi baj talált, angyalom!“ kérdő résztvevő nyá
jassággal tőle.

1837

Első féle

Vila felpillantott, ’s vadásza’ nyakába borulván: 
„Oh én boldogtalan leszek, oh nekem végem van!“ 
csak ezt zokoghatta, fejét az ifiú’mellére csüggesztő.

„Talán apád szólt valamit?“ kérdé Salamon nyug
talanul.

„Nem, nem — zokogó Vila — hanem korsóm, az 
én édes, kedves korsóm — —“

„Eltörted?“
„Oh bár inkább törött volna e l , legalább cserepeit 

szedhetném össze, talán még is boldogságomat egé
szen el nem veszteném; de ig y -------oh én szeren
csétlen, oh én boldogtalan leány ! —“

„Szólj nyugottabban, kedvesem; csillapodjál] előbb, 
*s aztán beszélj,“ monda Salamon ’s lecsókolá a’ le
ány’ könyűjit.

Vila nyugottabb lett: „Lásd — mondá — itt ül
tem és reád vártam; de te sokáig nem jövel; már 
szomorkodni kezdtem, ’s vizet meríték, midőn ott a 
bokor mellől egy fogoly, vagy nem tudom mi, felröp
pent , ’s ijedtemben vízbe ejtém korsómat.“

„Hiszen arról lehet tenni, a’ forrás talán talán 
csak nem lesz feneketlen,“ mond Salamon,’s egy hosz- 
szu póznát vág az erdőben, vele a’ korsót halászan
dó. De hamar mást gondolt magában „A’ körülmény 
kedvező, a’ leány balga, ’s akaratomra simulóbb, mint 
repkény a’ tölgyfához“ mondá magában, ’s mintha va
lami iszonyú szándékra tökéllette volna el magát, e- 
gész idegrendszere megrázkódék.

„Vilám — mond a’ leányhoz fordulva — szaladj te 
haza, más korsóért, ne hogy atyád hibádat megtud
ja ; én is addig elmegyek ’s horgonyt hozok magam
mal. Azután kedvesem — ’s itt nyájasan kezéuel fogó 
’s édes-epedve szemébe pillanta — azután kedvesem, 
ha majd atyád alunui fog, jöjj ide, akkor bátran ha
lászhatjuk, vagy talán addigra magam is kiveszem, 
’s vele megvigasztallak.“

C47)
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A’ hiszelékeny leány úgy tett, mint vadásza mon
da. Otthon, mennyire lehetett eltitkold könyeit, ’s alig- 
várhatta hogy este legyen.

Midőn apja lefeküdt, kilopódzék a’ szobákul ’s a’ 
forráshoz siete. De ott csak új panaszra kelle fakad
nia; mert kedvese ugyanott volt, de állítása szerint 
a’ forrás feneketlen vala, ’s a’ korsó örökre elveszve!

Vila ezen hírre előszer vigasztalhatlan le tt; de az 
ifiú mind inkább vigasztald; — sőtt megígérte neki, 
már most bizonyosan , hogy mingyárt holnap maga 
megy el János gazdához, Vila’ kezét kérendő; akkor 
haza viszi őt ’s fogadja, hogy boldogságának semmi 
híjjá sem leend. —

Ezen vigasztaló szavakra Vila nyugottabb lett. Sa
lamon őt maga mellé voná a’ pázsitra, 's oily sokat, 
annyi szépet beszélt jövendő boldogságáról, mell}' a’ 
leánykát mindent feledni kényszerítő; hiszen kedvese 
karjain csüggött, ki őt boldoggá teendi.! A’ suttogó 
szellő csókjaikba vegyült, a' bujdosó hold szerelmet 
mosolygott, az est’ kábító illatgőze, az ifjú remegő 
karjain soha nem érzett édes andalodásba ringatá ! —

„Vila! Vila!“ hangzék egyszerre az erdő’ éji ma
gányában , ’s a’ szerelmesek ijedve riadának fel édes 
elmerülésökbül, Vila megismerte apjának szavát. Ré
mülve kulcsold át a’ kedvest, ’s kérdé tőle, mitévő 
legyen illy körülményekben ?

A’ vadász egy hosszú, édes csókot nyomott ajakára
’s valamit fülébe súgván eltávozott.

\

E’ közben az öreg halász a’ forráshoz érkezék. Vi
la hangos zokogás között panaszlá el neki, mi tör
tént , ’s hozzá adá , hogy a’ korsót keresendő jött lé
gyen el hazulról, megmutatta a’ póznát is , mellyel 
halászta ; de a’ vadász ifjút elhallgató , mert apját 
már egyszer megcsalva, nem volt többé lelkiesmé- 
retének annyi bátorsága , hogy a’ megcsalatott apá
ban bizodalmát helyeztessen.

Az öreg halász keresései is hasztalanok valónak; 
leányát megdorgáld , ’s akaratja ellen elszorúlt mel
le , midőn eszébe jutott .haldokló feleségének vég 
szava; de az ész csakhamar erőt vett a’ fellobbanó 
sejtésen, ’s a' szilárd öreg aggodalom nélkül folytató 
munkáját mint egyébkor.

Vila pedig már nem gondolt a’ korsóval, Vila nem 
gondolt anyjának végszavaira; az ő gondolatja csak

a’ vadász ifiú vala, ’s meg alig vala tizenegy óra, 
már egy más edénynyel ismét a’ forrás felé sietett

De a’ vadász még nem volt ott, dél is eljött ’s a’ 
vadász csak elmaradott. A’ leányka nyugtalansága 
legfőbb polezra hága; de a’ vadász nem jelent meg; 
végtére megtöltvén edényét szomorúan visszaballagott.

Es igy múlt el egyik nap a’ másik után! ’s Vila 
mindennap megcsalatva látó magát reményében.

És egész éjjeleken által sír vala, és vánkusa vizes 
volt kényéitől, mint a’ virágágy a’ harmat’ reggeli 
gyöngyeitől. Xappal is csak szemlesütve járt, nem 
szólott, nem énekelt, nem ugrált, mint máskor, de 
mélyen és hosszan sóhajtozott.

Az öreg pedig eszrevevé leánya’ változását, de 
mindent a’ korsónak tulajdonítván, az időtül várt or
voslást ; de az orvoslás elmaradt.1

Mert Salamon herczeg, sejtvén, hogy az öreg ha
lász csínja’ nyomára jutáiul, tüstint paripára ült ’s e- 
gész udvarával együtt Fejérvárra visszahajtatott, hol 
a’ fényes társaságokban, ’s aranyos úri kisasszonyok’ 
ölelései között a’ szegény megcsalatott halászleány- 
ról egészen megfeledkezék.

V.
— — Egek! tehát egy
Ifjú leány’ elméje olly nmlékony,
Mint bármi aggastyánnak élete?

Shakespeare.

Vila naponkint sötétebb, búskomorabb lett; apjának 
legszorosb felvigyázata mellett is kiszökött éjelenkiut 
a’ forráshoz ’s az egész éjét álmatlan sírással tölté; 
vagy pedig az erdőben futkosott fel-alá, mintha va
lamit keresne.

niy futkározások után egykor módnélkül elgyön
gülve, a’ forrástól néhány lépésnyire eldült,’s a’ puha 
pázsiton jótévő álomba szenderedett.

Midőn reggel fölébredett oldala mellett egy kelle
mes leány-gyermek vala, de élet nélkül és haloványan.

Vila meredt szemekkel bámult reá darab ideig, 
azután hangosan fölkaczagott, gyerekét megragadó 
’s dühösen veté a’ szerencsétlen forráskutba. . . .

E’ pillanatban cgv férfi bukkan elő a’ bokrok kö
zü l, kezeit öszecsapja, de az iszonytól megdermed
ve földbe gyökerezének lábai, ajakán a’ szó meg- 
köveeült. —



371

Vila visszatekinte; az öreg1 halász állott előtte!
Az anya-leány nyájosan feléje ment , kezénél fo

ga, ’s mosolyogva a’ forráskútba mutata: ,,Lát’d, ba
rátom — egy buborék — volt — nincs! A’ forrás 
feneketlen — ’s gondolod, hogy előjön ? — Nem 
nem! a’ vércse elrepült, ’s a’ galamb meghal.“

„Leányom! az isten’ szerelméért — kiálta most 
előszer szóhoz jöhetve János gazda a’ legirtózatosb 
sejtéssel — mit vetél a’ vízbe ?“

„Mondom hogy feneketlen , — ah ott szép szüzek 
lakoznak, ’s korsómból isszák az áldomást; — a 
kis galambot leküldtem — nagyon szomjuzott: A h! 
ott ment lesz a’ vércséktől! — az ám, ment, ment, 
ment!“

„Szerencsétlen! térj magadhoz — mond a’ bús 
atya — Istenem egészen magán kívül van. — Vi
táin, édes leányom! hallod? — a’ te öreg, szeren
csétlen apád hí téged? jer, jer haza!“

„Jer! jer! hm — ő is igy csalogatott engem — 
nem nem! én nem hiszek senkinek! — jó éjszakát, 
jóéjszakát, komáin asszony! — de pszt! nagyon ihat- 
nám, — adja csak ide azt a’ korsót! — Oh istenem! 
cltöröt — oda van! ah én szerencsétlen, — nagyon 
szereirsétlen vagyok!“

„Nagy isten, ő megtébolyodott! “ kiálta János gaz
da , ’s kétségbe esve csapá össze feje fölött rezke- 
tő kezeit1 —

János razda mindent elkövetett, hogy az ábrándo- 
zót eszre hozza, kérte fenyegette; de mind hijjábau. 
Az orvosok’ tudománya haszontalan volt, és a’ mező’ 
gyógyfitvei számára nem termének! Vila mindörökre 
tébolyodott maradt! Ott ült éjjel nappal a’ forrásnál; 
majd sirt, majd kaczagott, vagy énekelt, de műiden 
összefüggés nélkül.

Csak hamar hire futamodott a' környékben, hogy 
a’ szép halászleány megtébolyodott. A’ kiváncsi vá
rosi nép seregescu tódult ki Szegszárdból: mindenik 
akarta a’ szerencsétlen korsó* átdozatjál látni; mert 
tébolyodtáuak második, szinte lényeges okát, Sala
mon’ hitszegését, senki sem sejdité; noha az éles el
méjű fejtegető beszéd-töredékeiből ezt is sokszor kö
vetkeztethette ; mert valahányszor a’ hozzá jött bá
mulok közt egy egy serdülő leányzót megpillants, 
nyájosan kezénél fogá azt, szép, természetesen sok 
bele szőtt összefüggetleuségekkel kevert, intéseket

adaneki, hogy hiszelékeny ne legyen — hogy szü
lei iránt legszentebb bizalommal viseltessék — ne 
hazudjék — kerülje az éjét — és a’ vadászokat — 
Belcszőtte illyes beszédeibe a’ korsót is mindig — ’s 
egy kis galambot, mellyet ő levetett a’ kútforrásba, 
hogy ott a’ vércséktől ment legyen — ’s csaknem 
mind egyikének tartott leczkéjét azzal fejezé-be, hogy 
ugorjon korsója után. — —

Illyés töredékek a’ vizsgálódó ’s gondolkodó észt 
utóbb arra vezeték, hogy az egész történetet össze
állítható: megerősité a’ történetet azon gyűrű is, 
mellyet Vila a’ vadásztól kapott: azon Salamon her- 
czeg’ családi ezimere vala látható; sőtt sokan utóbb 
Salamon herczeget magát is látták e’ helyen bolyon- 
gani, miután trónjától megfosztva bűnbánó ’s bujdo
sóvá lön.

János gazda nem sokára megholt; megholt a" sze
rencsétlen Vila is, de a’ népnek már egyszer a’ vidék 
megtetszett, ’s ezután rs kijárt oda mulatni; a’ ha
lásztanyát egy korcsmáros bérlelte k i, ’s hogy a’ vi
déknek nevet is adjanak, azt egyes akarattal K or só- 
fö l dnek inevez ék.

Még most is igen számosán gyülekeznek Korsó
földre a’ Szegszárdiak tavaszi és nyári időben; a’ 
korcsma is áll még; de a’ szép halászleányról egé
szen megfeledkezett a’ nép. Szabadjon tehát nekem 
egy szánó könyűt szentelni emlékének, ’s tiszta szí
vemből óhajtani, hogy vajha minél kevesebben jussa
nak ártatlan leányaink közül a’ szép, de könnyelmű 
Vila sorsára!

Gvkay..

L I T E R A T  U R A .

TALFOURD’ PARLAMENTI BESZÉDE
AZ m ó l  TLLAJDONRÓL.

(lége.)

Említsünk egy más esetet, mellybcn a' legmagasb 
lelki erő a’ legnemesb erkölcsi tulajdonokkal párosult, 
miért kérkedünk egy nyomora, foganatnélküli aláírás
sal , melly megmentse Abbotsfordot nagy tulajdono
sa’ családjának, míg munkáinak nyereségét eltulajdo
nítjuk, midőn becses novellái igen olcsón sajátunk le
tudnék ’s azokat mindenki kénye szerint nyomathatja,

*
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elcsigázhatja’s csoukultakká teheti? (Tetszés.) Ez eSY 
férfiú volt, kit királyok és népek örömmel becsültek.

De tekintsünk még más tüneményre — egy lánge
szű, becsületes férfiúra, ki kortársaitól minden ékte- 
lenséget és minden búsítást szenvede, ’s kinek az utó
világ nevénél egyebet nem ad. Tekintsetek Foe Dáni
elre; emlékeztek-e, mikép mint csalbukott, nyilván meg- 
becsteleuíteték, és hogy hitelezőit egészen kielégíthes
se , munkába ölé életét. Ha minden iskolás gyermek, 
kinek képzelőtehetségét nagy munkája (Robinson) ele- 
veníté, ’s kinek dobogott szíve azon idegenszerű, ’s 
még is olly meghitt vadonban, mellyet körűié varázsla, 
az iró javára csak egy félpénzt ada, melly Anna ki
rályné’ reudelménye szerint, minden utáunyomott Ívtől 
az ország’ pénztárába, vagy a’ feladó’ zsebébe folyt, 
úgy sem gyermekeinek kenyere, sem emlékének szob
ra nem hiánylanék.

Még egyre akarlak figyelmeztetni, mi ezen tárgy- 
gyal összefüggésben van, t. i. milly hasznos és igaz
ságos volna külföldi irók’ árújogát hazánkban megis
merni, ’s hasonlóul kieszközleni a’ külföldön saját író
inknak. — Azonban, ha egy minapi végzés, melly 
Abinger lord jeles törvénytudós által a’ hangművek 
árujogáról hozaték, helyes, akkor egy internationalis 
árujog közöttünk már megismerteték, ’s csak keveset 
kell tennünk ennek a’ külországokban is tekintetet ’s 
megismerést szerezni. Ha vau törvényünk erre, akkor 
csak meg kell magyaráznunk ’s Frauczia és Németor
szág és Amerika örömest követendik példánkat. Je
lenleg a’ literariai közlekedés az országok között, 
mellyeknek egyetlenegy nagy családot kellene tenni
ük, aljas tolvajmesterségre van alacsouyulva; nem
csak szorgalom és talentom íosztatik meg érdemlett 
jutalmától, de literaturánk a’ világ szemében is leala- 
csonyittatik, melly azt nyavalygó eszközök által ismeri 
meg.' Orozva, ’s az orozásban elcsonkitva a’ legszebb 
képek elrutítatnak , az elmésségnek éle eltompitta 
tik, ’s a’ versek rythmusa még csak egy nyomorú gör- 
dülékenység’ romjaiban találtatik fel, mit szóljon eh
hez a’ „genus irritabile poetarum!“ Jelenkorunk nagy 
elméi sokkal nagyobb publicummal dicsekedhetnek, 
mint elődeik csak álmodhatták is, egy publicummal, 
melly azon mértékben növekszik, mellyben Amerika’ 
népessége szaporodik,’s vadonjai kevesednek; egy nép 
lakik ott, melly nyelvünket beszéli, régi költőinket

és bölcseinket övéi gyanánt tekinti. És hogy literaturánk
az övé legyen, hogy Amerika ősrengetegeibe is átmen
jenek azon szép képek, mellyeket költőink teremtet
tek , akkor a’ magatok rész érül ezeket azon órmeg- 
támadásoktól óvnotok kell, — mellyek munkáikat el- 
csoukitják ’s romlottan szállítják át tengertuli tanit- 
vanyaiknak.

Nem koldulok kegyelmet, nem alamizsnát a' iitera- 
turáuak, még csak hálátokra sem appellálók, hanem 
csak egy kis részére hivatkozom azon általányos igaz
ság kiszolgáltatásnak, mellyben a’ legalacsonyabb mes
terség is részesül mint fáradozása’jutalmában;'s mely- 
lyet a’ literatura csak belső nemesérzelménél fogva 
nem kért eddig törvényeinktől.

H Ü D U  Á S.

Zord vihar zúg E’ kebelt igy
A’ nagy cg’ körében, Dúlta egyre kétség,
Zord vihar zúg E5 kebelt igy
Földünk elleneken; Lakta zord sötétség;
Dújlu kü'ség Fórra benne,
A’ magas világot, Féltő érzet árja,
’S régi nyájas Üldözé nagy
Rendiből kihágott. Boszu hő dagályja.

Végre győztek. Ám legyőzte
Női bájhatalmak, Égi hív sajátod,
Végié győztek — Ám legyőzte —
’S vége lön a’ harcznak ; Lányka! ritka bájod;
Megszelídült ’S tiéd újra
A’ nagy ég’ haragja E’ szív’ hódolatja:
És jeléül lm e’ tiszta
Rá könyét hullatja. Örömköny mutatja.

P ajkk A ntal

VIRÁG BENEDEK’ 

É L E T R A J  Z A .

(rége.)

De nemcsak mint költő ragyogott Virágunk, kor
társainak egyik legszebb bogiára, literaturánk egén; 
hazafias érzésű lelke, honi történeteink’ stúdiumára ra
gadd ; szorgalmas méhekint olvasott, gyűjtött, hason
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lított évekig; e’ tág mezőn, okuyomozói lélekkel ku-
tatá belsejét, fejtegető haladását ’s szellemét. így 
születőnek, ki közülünk nem ismerné azokat? a1 „Ma
gyar századok.“ Budán az egyetem’ betűivel I. Kötet 
1808. II. Kőt. 1816. (Az első kötet második kiadást 
is ért lSIGban). A’ legjelesb tulajdonok, mellyek egy 
elsőrangú történetírót bélyegézhetuek : egyszerű vilá
gos gondolkozásmód, mentien minden kicsinyesség, fe- 
lekezetesség ’s előítéletektől, éles itélőtehetség ’s az 
egészet áttekintő nyugodt, érett lélek, diszesitik itt 
Virágunkat, ’s azért nagy, és sokáis: pótolatlan mara
dandó veszteségünkkül tekinthetjük e1 történetnek be 
nem végeztetését; csak a’ XV. századig terjedvén, mint 
tudva van e’ két kötet’ tartalma. Az 181 Oben volt bu
dai nagy tűzveszély, t. i. melly a’ városnak nagy részét 
elborítá, Virágunk lakhelyét is elhamvasztván, sok 
becses elődolgozatai, jegyzetei, ’s gyűjteményei a’ lán
gok’ martalékává levének. E’ tetemes veszteséget so
káig mélyen fájlalhatá iunepeltüuk, főleg, mivel elő- 
lialadt kora már nem igérhete neki erőt, és munka
bírást a’ vesztettet újra összegyüjthetui, felállíthatni: 
mégis, egyre dolgozgatott ’s nem akará szivén viselni, 
hogy különösen a’ mohácsi veszedelmet halála előtt 
ki ne dolgozza. Ebbéli nyilatkozását gyakran halták 
tőle barátai; de létesitni azt nem engedő a’ minden föl
di törekvésnek gátöt vető halál. Ennyit Virágról mint 
történetír órul.

Mint fordító különösen jeles ’s minden versenytársai 
felett áll magyar Horátiusábau, kinek szellemébe egyik 
fordítója sem hatott annyira, kit igazi római színében 
senki sem léptetett úgy fel mfet Virág. Előszer Leve
leit adá (Budán 1815} azután Satyrájit u. o. 1820, 
végre u. o. Ódáit 1824. Korábbi, de azért az akkori 
magyar prosának remekjei közé tartozó: Cicero „Le- 
lius és Cato“ja. (Pest 1 802—3. II. köt.)

Mint theoreticas író már 1801 ben lépett fel Ilorácz 
költésségét számos, derék jegyzetekkel magyarázván 
(Horatius’ poeticája Pest 1801) és magyar prosodia- 
jában, mellyet 1820bau adott ki Budán.

Végre Virágunktól igen csinos meséket is bírunk; 
Költemények Phádrusként (Budán 1819. 8.) ’s egy 
ujkidolgozását Bessenyei’ szomorújátékáuak „Huuyady 
László.“ Budán 1817. szabad jambusokban.

Mit Virágrul mint emberről mondhatni, az csak a'

legszebb dicséret lehet, mellyet valaha ember ember
társáról mondhatott. Egyenes és tisztalelkű soha sen
kinek sem vétett, ’s még a’ neki vétetteken islegfö- 
lebb egy elmés vágással, egy tréfás ötlettel boszulá 
meg magát. Kevéssel megelégedett ’s még kevesebbel 
beérendő, ha emberi, jó szive a' nálánál szegényebbek
kel csekély sajátját is lelkiesméretesen ’s valódi apos- 
toliasan meg nem osztotta volna mindenkor, ’s ha mind
járt egypár garas volt is az, miben osztozniok lehetett. 
Nagy lelki erőt, ’s valódi stoicusi önmegtagadást, mi 
az élet bölcsességnek bizouuyára legfőbb mércsője, 
bizonyita be iunepeltüuk, ellen állván számos meghívá
soknak majd eme’ jótevőjével, majd ama’ barátjával 
lakot osztani; mert mindig azt hivé, hogy ez által füg
getlenségét veszti, vagy másnak terhére esik ’s igy 
csekély hópénzébül magát meghúzva élt kedvencz tu
dományainak, szeretve és tisztelteivé Pestbuda’ lelkesb, 
korosabb és fiatalabb Íróitól, barátitól és tiszlőitől mi
nők egy T «ss, Kulcsár, Yitkovics, Horváth István, 
Reseta, Helmeczy, Valther László. Különös kedve 
’s szivbeli öröme telt továbbá mindig a’ fővárosban 
tanuló ’s tanulást végzett ifiak közül azon jobb in- 
dulatúakat, kikben valami nemzeti jobb szikrát lap- 
paugi, észre vett, magához édesgetni elmebeli tehet
ségeiket utmutattással, tanácscsal ’s a’ t, mintegy fej
leszteni , lángra lobbautaui, kifejteni. — Altaljában az 
egész ember csupa nyájasság , szívesség vala. — 
Társalkodása kedves, tanúságos, ’s a’ maga helyén 
enyelgő és szeszélyes; melly derült, kedves szeszély’ 
typusát leginkább episztolái (levelei) viselik magu
kon. Ezekben Virágunk egészen úgy szól, mint volt' 
és élt.

így élt, ezen mint ember és iró egyiránt íiszteletes 
férfiú, szüntelen munkásságban, szűkös, szegény, de 
megelégedett helyzetben élete’ 78ik évéig t. i. 1830ig; 
melly évnek januariusa’ 23káu, kisded budai szobács-, 
kájában gutaütés által félholtan találtatott, ’s ugyanaz 
nap este tizenegyedfél órakor csendesen átszeredere- 
dett a’ jobb világba. Hideg tetemeit, miután Marich 
püspök, akkor a’ n. m. hétszemélyes főtörvényszék’ táb— 
labtrája, felettük a’ halotti szertartást végbe vitte vol
na, tisztelőinek nagy serege gyalog kísérő ki végső 
nyughelyükre, a’ budai ráczvárosi temetőbe, hol az 
egyszerű kereszt alig jeleli ki az egykor minden szé
pért, nagyért ’s jóért olly lángoló kebelnek hamvatag
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fekhelyét, mellyről Vörösmarty olly melegen, mint 
sejditőleg ezeket irá :

„Hamvait e’ környék fedi a’ szent keblű VIRAGnak, 
Sírja felett régen kis fakereszte bedőlt; 

Emléket neki egy jobb kor fog tenni, öröklőt,
’S  azt, hogy hű fia volt, a’ haza jegyzi reá.CÍ

’S ezen jobb kor előbb elérkezett; mint akárki közülünk 
hitte, ámbár mindegyikünk legszentebb óhajtásai közé 
tartozott. Már jun. 30kán ugyanazon évben £1830) 
indila meg Döbrentei, innepeltünk’ országos érdemei
ről meggyőződve, aláírást egy V ir  á g u n k n a k  á l- 
l i t a n d á  e m l é k  s z o b o r  r a ’s felszólítása rokon 
keblekre találván, elkészült a’ legelső emlék, mellyet 
magyar Írónak a’ magyar közönség’ pénze emelt. — 
Ez emlékszobor Pesten a’ nemzeti Muzeum teremé
ben 1834dik September’ 14dikén födeték le szá
mos de nagyobb részint csak literatorokból és tudósok
ból álló vendégek’jelenlétében Guzmies Izidor bakony- 
beeli apátur’ innepélyes magyar beszédje között. *') 

Mellyben a’ többek közt igy szól, a' lefedett már
ványhoz: „Állj századokon át, emlékül a’ hazafiui 
érdemnek, emlékül a’ hálás hazafiuságnak, és — em
lékül a’ dicsőnek, ki nekünk ébresztőnk, oktatónk, ve
zérünk vala, és sokáig leszen kevélységünk. Te pe
dig, megdicsőült lélek, kinek emlékét hazafiui szent 
érzelemmel szemléljük, fogadd a’ hálás hazafiuságtól 
érdemed koszorúját ’s a' t.! Te a’ hazát régen és so
káig és hoszú időkre dicsőitéd, most téged, igy eddig 
egyedül téged, dicsőit az íróinak érdemeikre fölébredt 
hazafiúság. így dicsőítve éljenek, ébresszenek , ser
kentsenek a’ hazafiui érdemek, ’s dicsőüljöu bennünk 
’s érdemteljes fiaiban a’ közauya, a’ nagy haza I“ —

Garat.

*) Az emtékszobor hazai, Ruszkabánj’án fejtett, fehérmár
ványból készült, F e r e n c z y  budai szobrász által.; ma
gossága 8, szélessége 4 lábnyi. A’ személyesített Pan
nónia Vi rágnak oszlopra helyzett képét koszorúzza. 
— Az oszlopon e’ felírás: Vi r ágnak .  T i s z t e l ő i .  
S z ü l e t e t t .  MDCCL1. Me g h o l t  1830. Bal oldalon a’ 
lanttal diszesitett lapon munkáinak czimeit: „ P o é t á i  
la u u k á k“ „M a g y a r  S z á z a d o kÍC láthatni.

A’ PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ’

IGAZGATÁSÁRA ÖSSZK ÁLLT RÉSZVÉNY-TÁRSASÁGNAK 
ALAPTKRVK.

Azon részvény-társaság, melly a’ nemes Pest vár
megye által több hazai törvényhatóságok , ’s egyes 
hazafiak adakozásával segittetve Pesten épített nem
zeti magyar színház’ igazgatását folyó 1837. évi 
augusztus lsőjétől kez dve 1841. évi húsvétig azon 
tiszta, ’s ön hasznát kizáró száudékbul vállalta ma
gára: hogy‘ ezen zsenge intézet a’ helyett, hogy 
egyes válalkozó csupán haszonkereső kezei közt 
mindjárt kezdetben össze törpüljön ’s el aljasodjék, a’ 
czélszerűleg csak egyesületi úton ébren tartható köz 
érdek által folyton emelkedjék a’ tökéletesbülés felé, 
e’ czélra 50 ,000  váltó forintot tart szükségesnek , ’s 
500  részvény kiadása és elkelése által ezen össze
séget össze gyülendönek biztosan reményű. Terve kö
vetkező :

1.) Nemes Pest vármegye’ Rendéinek, ezen inté
zet, mint ön keblük’ szülöttje mikép’ nevekedése irán
ti gondos felügyeletét a’ vállalati idő alatt is nemcsak 
kizárni nem kívánja, hanem azt mint legelső felté
telt maga kéri ki.

*0  Egy részvény áll 100 váltó forintbiil, ’s ezt 
akár egy adja, akár többen teszik össze, egy rész
vény csak egy szavazati-joggal bir.

3.) Ezen összes ég négy részben u. m. folyó évi 
julius Iső, augusztus lső, november lOik és 1838ik 
évi martius 16káu , melly napig az aláírás nyitva áll, 
lészen a’ társaság pénztárába béfizeteudő.

4 0  A’ részvényes az egész vállalati idő alatt 
csupán erkölcsi — morális —- osztalékba — dividend 
— részesül, mennyiben minden haszon az intézet’ 
emelésére foxdittatik; a’ tőkének 1841. évi husvétkor 
leendő visszafizetése felől azonban tökéletes biztosíté
kul szolgál az: hogy a’ begyülendő 5 0 ,000  foriutbul
30 ,000  ft. kamatra, ’s minden fél évi kamat ismét 
kamatra adatván, e’ felül évenkint 6 játéknak 4 0 0 0  
váltó forintra számított jövedelme az időközbeni ka
mat-szaporodással együtt ezen tartalék pénztár’ öreg
bítésére forditatván, illy módon 1 8 4 ük. évi húsvét- 
kor az 50 ,000  váltó forint tőke nemcsak egészen 
fedezve leend, hanem az intézet’ javára még némi 
fölösség is maradandó
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5. } A’ szinjmutatványok’ igazgatása egy a’ tár
gyat gyakorlatilag is értő személyre bizatik. Az egész
re egy a’ részvényesek’ nagy gyűlésén szavazat-több
séggel éveukint választandó 4 tagból állandó választ
mány ügyel fel, ’s annak ötödik tagja az igazgató leend.

6. ) Nagy gyűlés minden esztendőben pesti Jósef 
napi vásár’ vasárnapján, Pesten nemes Pest várme
gye’ udvar-háza’ nagyobb teremében délelőtti 10 óra
kor tartatik, ’s arra valamennyi részvényes hivatalos-

7. ) Minden esztendőben számadás valamennyi rész
vényesnek nyomtatásban megküldetik.

8. ) A’ vállalati idő’ eltelte után fen maradandó 
tiszta haszon az intézet’ tőkéjévé válván annak tu
lajdona marad ugyan, mire fordíttatására nézve azon
ban a’ részvény-társaság előre meghatározza: hogy 
a’ tőkének fele színészi iskola alapjául szolgáljon, 
’s annak létesülendéséig egy, vagy a’ körülmények
hez képest több személy művészeti tökéletesbités vé- 
gett külföldre küldetvén a’ kamatok e’ czélra fordi- 
tassanak; a’ tőke másik fele két részre osztandó, 
ennek egyik felével öregbittessék a’ színészi nyug- 
pénz-alapitváuy, kijelentetvén: hogy az ebbe része
sítésben a’ színház’ megnyitásakor jelen leendő ta
gokra mások felett tekintet légyen; másik fele pedig 
fordittassék a’ ruha, könyvtár ’s díszítmények sza
porítására.

T A L Á L M Á N Y O K .

Pápai Lajos a’ nagy-enyedi főiskolában, a’ gya
korlati földmérésnek helyettes professora , t. Szász 
Károly urnák csupán szóbeli magyarázatja után, egy 
olly szeglet-mérőt készített, mellyel többszeri próbák 
bizonyítása szerint akár vizfektü, akár csüngőleges 
szegleteket, egy pereznyi (minutum primum) sőt az 
ismeretes többszerezési módszert használva, tíz, üt ’s 
egy másod pereznyi (minutum secundum) biztosított hi- 
bátlansággal is, felmérni lehet. El van látva továbbá 
minden készségekkel, mellyek egy illy kényes hasz
nálatú eszközben a’ pontosságnak nemcsak előhozá- 
sára, de fentartására, ’s helyre állítására kívántainak, 
miilyenek egy csüngőleges és vizfektü arányban egy
aránt mozdítható, messzclátó, aprótmérő (mierometrum)

és igazító (rectificatorium), siófok, ’s a’ t. — Ugyan 
ez a1 művész, ki iskolában keveset tanult, ’s mechani- 
cusok’ müteremeikben sohasem forgott, készít és ké
szített, például, igen derék hangműszereket, kisebb és 
nagyobb vizfecskendőket ’s a’ t. ’s mindent csupán le
leményes esze ’s ritka jó kézfogása nyomán, többire 
leírás , ritkán rajzolat szerint, sokszor sajátságos tö- 
kélyesítésekkel. — Ila Ramsden, Reichenbaeh, Plö- 
sel Erdélyben születnek, tán egyik sem lesz vala több 
Pápainál, ha Pápai Londonban, Münchenben, Becsben, 
ő sem kevesebb amazoknál. (Ház. Tud.)

Egy new-yorki aranymives, mint mondják, olly 
készítményt gondolt ki, melly hasonló szolgálatot tesz 
a’ fülnek, mini szemüveg a’ szemnek. Találmánya 
két csigában á ll, mellyek a’ fülhez alkalmaztatva a’ 
hangot annyira szaporítják, hogy kétszeres, három
szoros erővel hat a’ fülbe. A’ velebánás igen egyes- 
szerűnek mondatik, czélirányosságát pedig egyetem- 
leg minden ottani lapok közegyezéssel dicsérik.

Lewy testvérek Prágában egy módot találtak fel, 
mellyel három, egymással kölcsönös összeköttetésben 
álló erőmű’ segedelmével bármilly papirosba, a’ leg- 
finomabtól kezdve a’ legközönségesebbig mindenne
mű lineázást, rajzot, czimert, koronát, felírást, hetü
ket vagy egyéb czifraságokat lehet edzeni, még pe
dig olly tökélyésen, hogy 100-200, sőt több év 
múlva is éppen olly tisztáknak és olvashatóknak fognak 
találtatni, mintha éppen ekkor készültek volna. Ezen 
papiros továbbá semmi némű kivakarást, vagy megha
misítást meg nem szenved.

Veroni ur az udvari hangászkar’ tagja Pármában 
legújabban azt találta fel, miképpen egy egyetlenegy 
sróffal a’ dobnak legott minden kigondolható hangu
latot lehessen adni. Minthogy ezen bánásmód által a‘ 
hang semmit sem veszt, e’ tálálmányt a’ hangitás mes
terségében minden esetre uj nyereségnek tekinthetni.

Mailandban bizonyos Pizagalli ur egy hygrometert 
(nedvmérőt) talált lel mellyről dologértő műbirák meg
váltják, hogy minden tulajdonságokkal bir mellyeket 
cgy nedvmérőben megkívánhatni.
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IHR- ’S DIVATLAP.

PESTI HÍREK.
1. ) Junius 7dikén adá második Academiáját B i n d o e c i .

niellj ben rögtönzésén kívül három hangászi dai’ab is adaték; 
— égj' hetesnüí, Ines de Castro-bóli nagy magánj7dal szint 
azon elragadtató remekléssel énekelve Carl  kisasszonj7 által; 
mint múltkor, ‘s változatok Winkler intól, játszva Merkl nr 
által. Bindoccitól részint elszavalt, részint elénekelt rögtön
zések közül a’ jelesbek „Az első fohász ’s első fájdalom; A’ 
hölgjek állhatatossága; A’ pénzeden tanuló’ panasza; Görög
ország föléledése,“ ’s az utolsó ismétlő szavalásba szőtt „Pom
peji végnapja ’s Petrarca’ emlékezete,“ valának. A’ művész 
ma is bámulatos ügyességgel de átalában mégis kevesebb sze
rencsével rögtönzött, mint minap, ’s előadására rekedtsége is 
kellemetlen befogással volt. A’ hallgatók szánta tón két an- 
nji mint első academiáján, ’s így most is csekély vala. — Az 
előadás végével minden kilépő az ajtón egy, színes papirosra 
njorntatott olasz ódával ajándékoztaték meg, melljet a’ rög
tönző Carl kisasszony tiszteletéül költött. N.

2. ) A’ harmadik lófuttatás junius’ 6kán tartaték ’s következő 
renddel ment végbe. 1.) A z  e r d é l y i  d í j r a  nem találkoz
ván kellő számú (hat) aláíró: a’ 100 ar. a’ jövőévi 100 aranj'- 
hoz leend csatolva. 2.) A s s z o n y s á g o k ’ b i l l i k o m a ,  150 
ar. értékű, az első lóé; a’ díjbul fönmaradt ar. pedig 50ig 
a’ másodiké; njeré L i c h t e n s t e i n  Aloiz hg. 3 észt sárga 
ménje. 3.) F e s te tic s -^ X á J io -d í j  100 ar. és 10 ar. tétel 
egy-egy lótul; njeré Hu n j  a d y  József gr. 5 észt. szürke 
ménje „Osman.“ 4.) P a r a s z t v e r s e n y ;  első lóé 30; má
sodiké 20 pengő forint. A’ versenyzett négy ló közül S p o n g a  
Márton örkénj i lakos’ lova első; H o f f e r János pesti lakosé 
második nyertes. 5.) A’ S z é c l i e n y i - k a r d é r t  a’ Lichten
stein Aloiz hg. által kinevezett „Tivawy“ egyedül pályázván 
a’ kard a’ hgnek mint kihívónak birtokába szállott.

HONI HÍREK.
B e r e g s z á s z ,  jiui. Íjén 1837. 

Ke d v e s  S z e r k e s z t ő  Ur ! — Szétküldözött hirdetését a’ 
„Rajzolatoknak“ olvasván, örömmel hajlom Kegyednek abbeli

felszólítására, hegy mi is, kisebb ’s nagyobb városiak,, kegj ed 
középponti lapját mindenről mi a’ társas élet’ ’s divat világ’ 
körébe tartozik, tudósítsuk. Levelezésemet*) valóban alig kezd
hetem érdekesb tárgygyal, mint mai tárgyam: h a z a  f i s á g  
és hal adás  ennek neve. Ugyanis t. Beregit vmegye’ RRei 
1836 évi őszutó5 öltén tartott közgj'iilésében megyei pecsétjü
ket újítani, azt leglehetőbb csinossággal kiváltak! A’ pecsét 
alárirás utján Radniczkyr József cs. kir. udvari czinter és 
pecsétmetsző által el is készült már, ’s ez az én újságom, 
melljet kegjeddel ’s a’ hazával — mellyel' ezen jeles újítás 
nem fog nem érdekelni, ngj7 vélekedént — közleni akartam.

Maga e’ pecsétnj ontó’ lapja aranyból van ; látható rajta igen 
szép és finom metszésben a’ megj'e’ czintere, mellj7 négy részre 
osztott mezőkön halak, medre, szőllő és makk* alakokat abrá
zol. Körülfolj-ja ezt inte körülírás: „Beregi t  v á r m e g y e  
p e c s é t j e  1836 ; oldalkerületén pedig imez :

„7  irxta kezek közzé juttasson a’ sort keze mindig.“ 
Fogantyúja elefántcsontból készült, úgy, hogj7 annak ide
jében pecsétsajtóba is lehessen srófolni, ’s e’ szerint kettős 
szolgálatot tehet.

Bezárom rövid soraimat azon szives óhajtással, hogy vajha 
e’ szép kezdet minél több követőket találjon! T. E.

° )  Köszönettel fogadjuk e1 valóban érdekei tárgyat, ’i újólag kérjük 
honfitársainkat hasonló szíves közlésekre. A’ S z e r k.

D e b r e c z e n ,  jun. 7kén 1837.
Örömmel közöljük, minek Örömmel valánk tanúi. Ba r á 

ti y i  L á s z l ó  ’s H i t v e s e ,  a’ szép emlékezetű Zenö
vi  c h Professor leánya, magános leánjnevelő intézetükben, 
melly jelenleg húsz, k;scbb’s nagj7obbkorú nevendékból áll, 
f. h. 5kén tartatott számos helybeli ésj vidéki szülék és hall
gatókból álló fénj'es gjiilekezet előtt, az intézet’ fenállása 
óta második nyilvános vizsgálat. A’ kedves leánykák délelőtt 
nemök’ szellemi mivelődését tárgyazó tudományok zsengéjé
vel , szépirási, rajzi, festészeti ’s asszonj i ékmű mutatványok
kal léptek föl; délesti órákon hangászati próbatételeikkel gj ö- 
njTörködtettek. Közbeszőtt lelkes szavallások magj ai- és német 
nyelven, a’ szépen rendezett egésznek bájos elevenséget ad
tak ; választásuk a’ nevelő nemes Ízlésére ’s szívére muta
tott. A’ szép előmenetellel koszorúzott sikeres oktatáson ki
vid, különösen ajánlja e’ nevelő intézetet, az egész felett el
terjedő ’s annak minden egjes részeit átható erkölcsi szel
lem , a’ szívképző nyájas morál, melly mindenütt lehel, min
denütt kitűnik: ’s ellenálhatlanúl érezteti velünk, hogy itt 
a’ jelszavak: erény,  mu n k á s s á g ,  t i s z t a s á g ,  s z e r é n y -  
s ég.  Emberi ’s hazafiúi kötelességünknek tartjuk , illy jóté- 
konj7 intézetre figyelmeztetni a’ szüléket, kik leánj*gj7erme- 
keiket jókká ’s boldogokká, nem pedig érzelgő regényhös- 
nék vágj7 kaczér divatnőkké akarják nevelni. L ...

E ' i y y e l m e a t t e t é  s*
T. Olvasóinkat a’ „Jelenkor,“ „Hazai Tudósítások“ és tulajdon divatujs águnk 

mellet megjelent előfizetési hirdetéseinkre utasítván, figyelmeztetve kérjük a’ t  Közönséget, méltoztassék 
lapjainkat szives pártfogásába venni. A’ „Rajzolatok4* ára: divatképekkel, nemzeti* 
képtárral és muzsikai m ellékletekkel, postán küldve, félévre 5 p. f., helyben 4 for. p. 
Helybeliek évnegyedre^ is előfizethetnek 2  p. forinttal. Előfizethetni a1 czimlapon jegyzett helyen.

Azon t. Pátfogóinknak, kik szerkesztőségi hivatalunkban fizetuek-elö , ’s nemzeti-képtárunk’ 
eddig kiadott képeit nem bírnák, liat finom rézmetszett! képpel i n g y e n  szolgálandunk.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .

NYOMAT1K LANIIKKKK BRTllIVKL
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Kloß/, et lief ni helyben a 
kiaitnuál uj-v iláv  liter.*- 
bim K e ia in i^ e r bá/lian 
554ik a/.am alatt. R riteu 
kívül pedig iiiindeii c*. k. 
po*(n-láva tálnál.

Pest.
J u n iu s *  l l 1-“

Megjelen e’ (livatiijaág 
lietenkint Ut/.er, er/.teudő 
alatt legalább f>4 képpel. 
Helyben félévi dija 4 fr., 
•gé>/. évi 8 fr. Puatóo 5 fr. 
éa 10 űr. pengő.

s j & 4 ? a ( D & & a ( s m

TÁRSAS ÉLET
KS

DITATTILAOBOL.

H a r m a d i k  e v * A’ dicsnaég fényingára 
Lengjen a’ IHagyarha/.ára

A’ VAMPYR.
TÖREDÉKE EGY NO VEI XÁNAK; *)

LORD BYRON UTÁN.

K A Z I N C Z Y  GÁBOR.

18.... d. évben,régibb határzatom’ következésében, 
melly szerint néhány kevésbé ismert tartományt vala 
czélom beutazni, e’ végre Darvell Auguszt barátom
mal elindulék. Társain kevés évvel vala nálam idősb, 
’s nagy birtoka, régi család’ sarjazata; — olly je- 
lcsségek , mellyeket személyes tulajdonai sem kevesb- 
re becsülni, sein magasbra nézni nem engedtek. Ma
gány élte’ némclly különös környtilményei őt tárgyá
vá tevék figyelmemnek, sőt tiszteletemnek is, meilyet 
sem elzárt lénye, sem az általam rajta néha észre
vett nyugtalanság, melly nem ritkán Iélektávolig ment, 
dőlni nem tadott.

En az életben, meilyet jókor elkezdek, niég ujoncz 
v.oltam; — de barátságom később eredetű vala. Bár 
iskolában ’s egyetemben együtt valáuk is, az ő elő
menetele messze hagyá hátra haladásomat, ’s mélyen 
volt beavatva abba, mit világnak nevezünk, míg én 
benne csak ujoncz valék. — E’ viszonyban sokat hal
lék beszélni az ő korábbi ’s mostani életéről; 's bár 
e’ beszédekben sok összenemegyezhető ellemnondás 
volt is, de az egészből annyit kivehetek, hogy ő nem 
közönséges ember, ’s olly férfi, ki, bár milly félénken 
vonult is el minden vizsgálattól, m.ég is mindig neveze
tes maradt. — Én később juték ismeretségébe , ’s ba
rátságát kerestem, de az kivíbatatiaunak lát$>zék; bár-

*) E’ nagy nemű regény, niellj be Bjron, barátja Dallas’ 
fols/.ólitására ke/.de (1. B.’ emlékiratait Mooretúl) ’s 
piflyiít liagj ott volna meghaladhatatlan képzőimének, 
fájdalom! az itt küzlött töredékben maradt. De ezt is 
csak égj’ Jljrou adliatál

1837

Első fele

milly szenvedélyek dnltak is hajdan keblében, azok 
most részint elfojtva, részint visszanyomatva látszot
tak lenni. Hogy érzelmei hevesek, arról meggyőződ
ni volt alkalmam, mert bár mennyire igyekszék is ő- 
ket őrzeni, egészen eltitkolni még sem vala hatalmá
ban; mindig teheté ugyan azt, hogy egy szenvedély
re másnak színét adja, annyira, hogy nehez volt azon 
fölizgatás’ nemét, melly lelkében küzde, meghatároz
ni; ’s vonalainak kifejzéso olly sebesen, bár lágyan 
változék, hogy hasztalan vala azt valódi kútfejére 
visszavinni. Egyszerre felötlék azonbau, hogy gyó- 
gyUhatlanság’ martaléka, de valljon dicsvágy teszi-e 
ezt, vagy szerelem, vagy lelkiösméret’ fuláukjai, vagy 
egyike ezeknek , vagy mindenik együtt, meg nem fejt
hetem ; hallék körülményeket, mellyeket mindeuikre 
vihettem. do a’ mint elébb megjegyzem, ezek olly 
ellenkező természetűek valának, 's annyi ellennion- 
dással telvék , hogy biztos alapnak egyikét sem néz
hetem. A’ pór’ emberei ott, hol egy titok vau, sza
bály szériát roszat álmodoznak; én tudom, hogy az 
lehető, de nála az egyik uiutatkozék, inig a’ másik’ 
nagyságát bizonyosan meg nem mondhatám , ’s azt 
hinni , mennyiben önmagát illette , undorodtam.

Közeledésem felé, pieglehetősen hideg elfogadást 
lele;de éuifjuyalék, ’s bátortalanná nem olly könnyen 
tétethettem, ’s végre szerencsém vala a’ szokott min
dennapi súrlódásokban bizonyos fokig azon egyszerű 
társalkodást ’s mérsékelt bizalmat elérni, meilyet e- 
gjeulő igyekezet ’s hoszabb társalkodás szül ’s erő
sít, ’s meilyet, annak gondolkozása szeret, ki e' ki
fejezésekkel é l , bizodalmasságnak vagy barátságnak 
lehetne mondani.

Daryell már nagy utazásokat tőn 's én hozzá folya
modtam, föltett utam' elrendelése végett. Titkos kíván
ságom vala: megnyerni úti társadul; ’s reményem 
nem is volt üres, i^ert azon sötét ny.ugtalauságon^Lu-

( 4 8 )
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palt, mellyet rajta láttam, 'a azon élénkségen, melly 
rajta illy alkalmakkor mutatkozék; ’s nyilvános hideg
sége mind az iránt, melly őt közvetlenebbül Illette, új 
röptét ada reményemnek. Kívánságomat előszer csak 
érintem, később kimondám, ’s felelete, bár vál tam, egész 
örömét nyujtá a’ meglepetésnek. Ő ráállt. — A’ szük
séges előkészületek után megkezdők utazásunkat. 
Déli Európa’ országait átkószáltuk, ’s aztán kezdet
beli czélunk szerint Keletre zarándokiánk. — Midőn 
mélyebben hatánk e’ biralmak’ belsejébe , történek az, 
minek elbeszélésem’ tárgyára lényeges befolyása van.

Darvell’ testalkatása, mint látszék, elébbi évek
ben szokatlan erős, kevés időtől úta látszólag tünede- 
zék, a’ nélkül, hogy valami észrevehető betegség sor
vasztotta volna; — ’s még is naponkint gyöngült. 
Életmódja mértékletes vala; nem vonult el, de nem 
is panaszkodék gyöngülési’ő l, ’s mégis szembetünőleg 
száradt. Mindig csendesebb , mindig álomtalanabb lön, 
’s végre olly feszült, hogy rettegésem minden veszély- 
lyel növekedők.

Smyrnába érkezve egy rándulást határzánk tenni 
Ephesus és Sardis’ romaihoz: mindazáltal erről meg
gyengült testi egéssége miatt le akartam beszélni. De 
hasztalan. Lelkét valami látszék nyomni, ’s viseleté
ben bizonyos ünnepélyesség, a’ mit kevéssé lehete 
türelmetlenségével összeegyeztetni, mellyel ezt, a' 
mint én vélem, mulatsági utat, megtenni vágyott, 
mi pedig beteges embernek nem használhata; de töb
bet nemellenzém; néhány nap múlva fölindulánk, csak 
egy seragdi’ és egy jancsár’ kíséretében.

A’ fele utat az ephesi romokhoz már megtevők; me
gettünk fekvőnek Smyrna’ dús kürnyei, ’s most a’ 
posványok’ és sivatagok vad és laktalan téréibe lép
tünk, azon kevés kunyhókhoz szándékozván, mellyek 
még Diana’ temploma’ szobrainak romáin állnak. 
— Láttuk födelezet nélküli lakait az elűzött keresz
ténységnek, ’s még sokkal újabban ’s tökéletesben
eldúlt moséek’ elhagyott düledékeit..........  ’S társam’
egyszerre növekedő betegsége megállni kényszerített 
egy török sirkert mellett, mellynek turbános sírkövei 
egyetlen jelek valának, hogy e’ sivatagot emberi nyo
mor laká. Az egy caravanserai, mellyet találtunk, már 
néhány órára volt megettünk; ’s semmi nyoma egy 
látható vagy csak hihető városnak vagy falunak, ’s 
e® a’ „holt város“ volt az egyetlen menedékhely szeren

csétlen barátomnak, ki azon ponton látszék lenni, hogy 
utolsója legyen lakosainak.

Illy állapotban helyt nézők, hol leginkább nyugod
hatnék. Moslemin sirkertek’ közönséges szokásaik’ el
lenére néhány gyárfa lerengeté el ágait a’ tér fölött; 
a1 sírkövek többnyire feldulvák, ’s az időtől elrombol- 
tatvák. Egyikére a’ legnagyobbaknak, ’s a’ legsűrűbb 
lombozató fa alá ült nagy fáradsággal Darvell, félig 
fölemelkedve. Vizet kért. Kétkedőm, foguánk-e lel
hetni. ’s remény nélkül indulók el . . . .  de ő kiváui, 
hogy maradjak, ’s jancsárunkhoz fordulva, ki nagy 
nyugalommal szívá pipáját, „Suleyman, verbana su“ 
(hozz vizet) mondá, ’s aztán nagy pontosággal leirá 
a’ helyet, hol egy kis tevekutaf lelhetend , kétszáz 
lépésnyire jobra. A’jancsár engedelmeskedék. „Hogy 
tudható ön azt?“ kérdőm Darvellt. ,Helyzetünkből/ fe
lele fiatja ön, hogy e’ táj lakott vala, ’s kút nélkül 
nem lehete; ’s ez előtt is valók itt.4

„Ön már volt itt ? — Hogyan lehete, hogy nekem 
soha nem mondá a z t, ’s mit tehetett olly helyen, hol 
senki sem maradna egy perczczel tovább, mint mul- 
hatlauúl szükséges?“

E’ kérdésemre nem kaptam semmi feleletet. — Az 
alatt Suleyman megtért a’ vízzel, mig Serudgi a’ lo
vakat itatá. Szórajának eloltása , úgy látszék, néhány 
perezre enyhületet ada neki, ’s én remélni kezdőm, 
hogy lesz ereje az’út’ folytatására, vagy legalább 
visszatérni ’s a’ próbára fölszólítani. O hallgatott.. . .  
úgy látszék, erejét szedő össze a’ szólás’ erőteté-
sére. Végre kezdő: „Ez útam’ és éltem’ czélja----ide
halni jöttem. Még van egy kérésem----egy paran
csom , mert ennek kell végakaratomnak lenni. Ön tel- 
jesitendi azt ?“

,Bizonyosan; de legyen önnek reménye — ‘
„Nekem nincs többé reményem, sem kívánságom, 

csak az egy: titkolja el ön halálomat minden emberi 
lény előtt.“

,Remélem, nem lessz rá szükség; ön felüdül, é s ...
„Ne szóljon; annak igy kell lenni; ígérje meg ön 

azt nekem.“
,ígérem ! ‘
„Esküdjék meg mind arra, a’ mi . . . . “ itt egy igen 

ünnepélyes esküt monda el.
,Az szükségtelen; én tcljesítendem ön kivánatát; 

’s bennem kétkedni. . .  .
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„Az semmit nem segíthet; önnek esküdni kell.“
Esküvőm; úgy látszék, hogy enyhületet ada neki. 

Ujjúról egy pecsétgyűrűt húzott le , arab jelekkel 
beirottat, ’s nekem adá. „A’ hónap’ kilenczedik nap
ján, monda, vegye azt a’ hónapot, mellyik tetszik, 
de a’ napnak kilenczediknek kell lenni, pontban dél
ben , vesse e’ gyűrűt azon sóforrásokba, mellyek az 
eleusisi öbölbe folynak; másnap’ ugyan azon órában 
jelenjen meg Ceres’ templomának romainál, ’s vá
rakozzék esrv órát.

,Minek ?‘ kérdőm.
„Azt majd meglátja akkor.“
,A’ hónap’ kilenczedik napján mondja ön ?6
Midőn megjegyzém, hogy a’ mai nap épen kilen- 

czedike a’ hónapnak, elváltozék arczszine ’s néma 
lön. — Midőn igy üle ott, ’s szembetünöleg gyön
gébb és gyöngébb lön , egy gólyát láték, orrában kí
gyóval, közelünkbe egy sírkőre repülni; martalékát 
nem évé, úgy látszék mozdulatlan néze bennünket.

i
Nem tudom, mi hajta engem, hogy elűzzem, de siker 
nélkül; néhány kört teve a’ légben, ismét azon helyre 
visszaszáll Darvell rá mutata, ’s mosolygott, ’s nem 
tudom, nekem-e, vagy magában mondá:„Jel van!6,

yMi van jól ? mint véli ön azt?6
„Sehogy. Engem ma este temessenek ide, ’s ép’ ar

ra a’ helyre,, hol most az a’ madár ül. Többi kérelme
imet tudja ön.66

’S aztán néhány intést ada nekem, mikint lehetne 
halálát legjobban eltitkolni. Midőn elvégző, fölkiál- 
ta : „látja ön azt a’ madarat?66

,Igen.6
„És a’ kígyót, melly orrában vonaglik?“
,Azt i s ; ’s én nem látok benne semmi rendkívülit; 

az az ő természetes martaléka. De különös hogy el 
nem nyeli.6

Erre iszonyatosan mosolyga Darvell, elgyöngülve 
mondá: „még nincs itt az idő!“ ’S a’ mint kimondá, 
a’ gólya elröpült, szemeim néhány perczig kísérők.... 
nem tovább, mint még tizet lehete számlálni. Válla
mon nehezedni érzőm Darvell’ súlyát, midőn arczá
ra tekinték, nem vala többé! ....

Elijedék az egyszeri bizonyosságon, — mellyben 
kétkedni többé nem lehete —  Arcza kevés perez múl
va egészen fekete lön. E’ hirtelen változást kényte

len lettem volna méregnek íulajdonítni, ha nem vol
tam volna bizonyos, hogy azt észrevétlenül be nem 
vehető. A’ nap hunyt; ’s a’ test sebesen változék; nem
maradt egyéb, mint kérését teljesítni. — Suleyman

*
Atagan’ kardja’ segélyével sirt fúrtunk, nem messze 
a’ Darvelltől kijelelt helyen. A’ föld könnyen engede, 
mert már egy mohamedfit rejte keblében. Olly mélyen 
ásánk, mint az idő engedő , rögöket vetőnk egyetlen 
maradványira a’ különös alig kimúlt lénynek, ’s egy 
pár zöld hantot szelve a’ nem egészen kiaszott föld
ből , sírjára tevők.

Ijjedés és fájdalom miatt, nem vala könyum........

K Ö N Y H E Z .

Köny! te folyj, ha sors - viharban 
A’ letört s/.ív vér ezik ,

’S hunyt reménynyel jobb jövőben 
Seminikép sem bízhatik.

Csöndes ár-folyásod a’ szem’
Medriből a’ szívbe hat,

’S ott a’ fájdalomnak enyhet,
A’ zavarnak nyugtot ad.

Köny! te folyj, ha kedv deríti 
A’ borús szív - éjszakát,

’S föllegén a’ báj reménynek 
Fénye szendén csillog-át.

A’ remény’ világa reszket 
Akkor a’ köny’ tükörén,

’S napsugárnak hét színével ,
Terjed - el a’ szív’ ölén.

Köny! te folyj, — de néma - búsan 
A’ hideg sír’ ormira,

Hogyha hervadási árnyék 
Ült az ifjú’ ajkira.

Visszatér mellébe béke,
Szíve egyszer még dobog;

Hogyha csöndes sírja’ ormán 
A’ baráti köny ragyog.

SUJÁNSZKY-

*
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A S Z E R E L E M  fcÉPEfcBÉN.
HÖLGYEKNEK SZENTELVE.

III. KÉP.
B o l d o g t a l a n  s z e r  elem.

Kis kutya, na'y kutya,
Ne ugass Inába’ ;
Nincs nekem szeretőm 
Széles e’ világba’. -—

Clementina! lealkouyult szerelmi álmaim’ angyal
szelíd képe; te, ki varázsmennyéből levontad az ifjút 
a’ földi ingatag: vágyók boldogságot nem adható éjsö
tét, örömtelen sivatagába: — Clementina! ha túlemelhet 
még a’ szent visszaemlékezés, mulékony iudulatok fö
leit, az ártatlan szerelem’ örökké borutlan egébe, füg
geszd e’ „boldogtalan s%erelemu képet telkednek azon 
titkos rejtekébe, mellynek édesömlengésü harmóniáját, 
a' földi boldogtalanság’hervatag képe néha fölrezzent- 
heti; hadd, álljon ott feldultan és összerombolva, de 
némacseudben, mint a’ lecsilapult zivatar; mint az ifjú
nak halálcsend borította keserve, feldúlt múltja’ és jö
vendője’ , szerelme’ és boldogsága’, soha többé ki nem 
virítható tavasza felett! —

Mit az élet ad, az élet elveszi. — Rövid percze a’ 
boldogító szerelemnek, élethosszu halhatatlansága a’ 
boldogtalanságnak. —

Láhyka! ki kiszakasztád, istenölt érzelmiben a’ keb
leden nyugvó szivet, önszivedből; — ki sírt ástál — 
egy élettel küzdő hideg sírt — a’ szerelmében fenhe- 
vülő szívnek, tűzd e’ sirvirágot — a’ „boldogtalan sze
relem“ képét kebledre. Kebleden hervadt-el ez égő
szerelem virág; hadd hűljön belőle a’ bánat’ harmat- 
könye, melly azt soha többé föl nem elevenítheti, keb
ledbe! —

Az élet’ leggyönyörűbb tavaszi reggelének szülött
je az első, a’ tiszta szerelem. Korán kél a’ tavaszi 
nap, korán hanyatlik-le, mint a’ megcsalatott szerelem’ 
legszentebb heve!

Oh lányka! örökhallgatásba borított szerelemvallást 
olvastál-e valaha a' legszentebb érzelemben hevülő if
jú’ sokat, sokat mondó szemeiből? Es ha igen, és földi 
boldogságod’ látád csillogni e' sokat mondó szemek 
tiszta mennyében, és el tudád feledni szent esküjét e' 
néma szerelemvallásnak, ne ejtsd-ki többé ajkidon ez

égtlézta sí ót,szeretlek^ hamis esküt esküszöl a'meg
csalatott szerelem' összeroskadt ege felett.

Keletről kél a’ nap, délről hanyatlik-le. Egy har
mad pereiét futjá-ki áz élet legédesb üröminek a’ bol
dogító szerelem, aztán hanyatlik, mint a’ fenségéből 
alkonyába szendergő nap; hosszú éj váltja-fel,hosszú, 
mint a’ boldogtalan szerelem’ keserve.

Oh lányka! te hervatag virága a’ pillanatnak; ne 
higy a’ csábító szerelmi szónak; a’ boldogító szerelem’ 
isteni heve, néma, mint a’ túlvilág!* lét; magábazárt, 
mint a* hallgató sír.

Az emberi szív' mély örvényéből kél-fel az első, a’ 
tiszta szerelem, gyönyörű időt ígér, mint a’ tenger’ si
matükréből ragyogón emelkedő nap. De zajlani kezd 
a’ kebel, ’s a’ nyugalmas szívörvényből emelkedő első 
szerelem’ önörvényébe süllyed-el örökre, ’s az emberi 
szív’ sima felületén, még csak a’ „boldogtalan szere
lem' képe“ lebeg, halványan, mint a’ tengersíkon úszó 
élettelen kép.

Bíborsjzinbe kél a’ nap, bíborsziube nyugszik, csak 
a'„boldogtalan szerelem’képét“ nem derítheti-fel bibor- 
pirosa. Jő és hanyatlik a’ nap; ah! de az éjsötét bo
rította boldogtalan szerelemnek, a' csillagdús egekben 
sem sugárzik többé örökre eltűnt csillaga.

Ki adja neked vissza, az életölő keservek’ örvényé
be süllyesztett szebb napjaid’ oh boldogtalan szerelem? 
— az emberek? — Hisz egy angyal, kit lelked' leg
tisztább hevéből imádói, taszított mennyedből a’ keser
vek’ sivatagába, ’s te az emberektől várod azt, mitől 
egy angyal megfoszthatott ?

Járd-el a’ nappályáját, oh „boldogtalan szerelem,“ 
kelettől nyugatig,és egyszer már elvesztett reményed*, 
hited’ és szerelmed’, nem találod ismét fel.

A’ földön kerested, mi mennyei volt, oh boldogtalan 
szerelem! egypár szem mosolygott rád,melegítő, mint 
fényözönben úszó nap, andalító sugara, mint borutlan 
éj’ legszebb csillaga. De nap és csillagok nem e’ kis
szerű föld' lakói, eltűntek, ’s eltűnt velük mennyei örö
möd is, Oh „boldogtalan szerelem!“

Szerettél-e valaha, mélyen, forrón, memiyeileg, te 
Oemeslángban hevülő &zív? — és mi lón jutalmad? 
Égi szent heved’ nem érté a’ földi ingatag vágyok 
szülöttje! —

* Aggfi
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NÉHÁNY

PÁRISI ÍRÓK ÉS íRÓNÉK'
ÉLETMÓDJA.

Valamelly belga író, ki nem régiben Parisban mu
latott, néhány ismeretesb párisi irót és irónét leirt* 
mellvnek közlését csak azért sem véljük feleslegnek, 
minthogy igen érdekes összehasonlításokra szolgáltat
hat alkalmat, ha netalán valamellyik nyájas olva
sónknak e' párisi Írókról olvasván, a’ pesti irók jutná
nak eszébe..........

Janin Jules — mond forrásunk — mintegy 30 
éves, kicsi, gömbölyű, joviális ember, ki igen fé
nyesen él, tulajdon equipage- t  ’s arauyhimes bar
na liberiás cselédeket tart. — Weimars Löwe, mint
egy 32 éves, kicsi, szőke, elegáns; fiatal, igen 
szép felesége (mint tudva egy orosz gróf kisasszony) 
’s gyönyörű equipage-a van. Souvesfre, ki „Gazdag 
és szegény“ czimü románjáról nevezetes, 38 — 40 
éves, 's felette egyszerű külsejű férfiú. Lucas Hyp- 
polit karonfogva jelent meg egy kicsi asszonysággal 
Epinay Mariával, ki a’ „Journal de Dames et de Mo- 
des-t szerkeszti; Lucas mintegy 30 — 32 éves fér
fin , kevéssé meghajolva jár ’s meglehetős pongyolán 
öltözik. Mery nincs több 28 évesnél, igen rút, de 
telidesteli van bohózatokkal ’s*furcsaságokkal. A’ töb
bek közt következő tréfát beszélik róla. Néhány ba
rátjával sétálni ment a' Boulevardokba, 's ott egy ezi- 
meren ezt olvasá: „Mors Secundo.“ Ezen Secundo 
feltalálója egy vaskantárnak, mellyel a’ leg szilajabb 
lovat is azonnal megszelídíthetni. Mery belépett az 
emberhez barátjaival; megmutattatá magának a’ kan
tárokat, de úgy tetteié magát, mintha az egész készü
letet nem értené. A’ feltaláló magyarázatokba boesát- 
knzék: Mery semmit sem fogott fel, de olly műértőleg 
szólt a' lovakról. hogy Secundo legnagyobb tiszte
lettel telék el iránta, végre kétségbe esve vevője’ bal
gatagságán maga tön fel egyet a' kantárok közül Se
cundo, ’s igyckszék magyarázatát mindenféle szájcsa- 
varitásokkal ’s tagmozdulatokkal világossá tenni. Ezt 
akará Mery; emberét mindinkább a’ nyílt ajtóhoz ve- 
zeté a‘ népes Boulevardok ellenébe ’s miután igy jó
darab ideig ott tartá a maga s mások mulatságára, 
végre kinyilatkoztató, hogy most már érti a' dolgot, 's 
megvett egyet. Gozlan Leon 32 — 34 éves, hajós

volt a’ közép tengeren "s Afrikában. Termetire nézve 
kicsi; barna, igen élénk, ’s noha nem csinos de tisz 
tességes öltözetű. Mindenkivel pörlekedést kezd , ’s 
ezért közönségesen rettegnek tőle, ’s egy journal sem 
meri őt korholni. Jakob (Jules Lacroix)  mint egy 25 
éves, igen egyszerű ’s keveset jelentő tekintetű. A' 
becsület rend szalagát hordja ’s csinos, lelkes felesé
ge van. Dumas Sándor mintegy 32 — 34 évesnek 
látszik, barna képű ’s négeres gyapjuszerü haja van, 
jókora magas termetű ’s mindig felette csinosan van 
öltözve. Egy szép színésznével él és nagy fényt fiz. Há
lószobája chamois-selyemmel van kipárnázva. Dol
gozó szobájának padlata egészen tiikör-üvegbül van, 
a’ függönyök kék bársonyból vannak. Szőnyeg he
lyett szoba pallója tigris-bőrökkel van beterítve. Sa
ját equipaget nem tart. De Vigny Alfred a’ szép Dor- 
val színésznét kiséri, ’s szép, szőke, csinos de egy-

V

szerű férfiú, mintegy 25 éves. Brot Alphons 27-28 
éves; nagy szőke ’s minden fesznélküli magavisele
tében. — Georg Sand e’ „Királyné a’ férfiak közt 's 
király az asszonyok közt“ otthon, szobájában, sok 
férfiak valónak jelen, pantallóid viselt veres c-ashe- 
mirböl, hálóköntöst barna bársonyból 's gazdag him- 
varratú sipkácskát görög idomra. Keztvűben volt 's 
cigarót szítt. A’ jelenvoltak e' hires írónét csak egy
szerűn: Georgnak nevezék. Desbordes Valmore köl- 
tőné igen szelíd arczú, mintegy 38 éves. A' színház
ban cashemir-turbam viselt "s egy granaNz nű herme
linnel prémzett felköntöst.— Vidor Hugo és Balsac- 
ról már szóltak lapjaink.

JOURNALJST1KAI ASSEMBLÉE.

Búsan melengető magát, a’ magyar pártfogás’ kály
hájánál, madame Regélő ’s rokkáját vévé elő; rok- 
kájárul pedig regéinek fonalát pörgeté orsójára. — 
„Ej! — hagyjuk abba’ — megszólalt kis idő múlva nagy 
kedvetlenül a’ madame,»— folytatása következik;“ — 
’s egy a’ rokkán font sinorra csakhamar fölfüggesztő 
az előfizető urak’ és dámák’ kiváncsi gondolat-menete
lét. — Honmürész, fia, a’ magyar részvét’ lyukacsos 
kályháját ügyekezék betapasztgatni.

Egy két pillanat múlva, szélsebességgel röpűle-be. 
az erdélyi Híradó, lihcgés között jelentő: mikint a-
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magyar Journal-család látogatóba jő. E’ váratlan hír
re szörnyűt sikoltott madame Regélő, mivel — roko
lyáját a' sajtó alatt ki nem mángorolhatván — igen 
boglyas állapotban, s z ó v a l :  pongyolán vala. Azonban
Honművész fia hirtelenében egy legújabb divatú ném- 
ber-öitözetbe burkolá a'madame-ot,—'s igy mentve Ion 
a’ kétségbeesés’ örvényéből.

’S ím megérkeznek a’ tarka vendégek! — kik tö
mérdek hajlongás és köszöutgetés után helyet foglal
ván, eleven beszélgetésbe erednek.

A’ könnyen röpülő Jelenkor, mit sem gondolva a’ 
múlttal és jövővel, az öt világrész' politikai viszonya
it kezdé hánytorgafni. O’Conell, Jackson, Van Buren, 
Lajos Fülöp, Don Carlos, Széchenyi, többszer fordúlt- 
meg szájában. Társalkodója pedig nemleges beszédét 
is igenleges „úgy van“-nal erősitgeté; majd az úri 
körbe egyeledvén a’ divatos madame Regélőt tüzte-ki 
ingerkedése tárgyáúl; — a’ többi között azt találta 
neki mondani hogy divatruhája a’ XIXik századhoz, 
maga pedig Noah’ idejéhöz hasonlít. A’ madame ezen 
fölpattant, — de még sem pattant-el.

Az Ismertető szótalan vala. Kis idő múlva egyik 
a’ társaságból fölállt ’s félre hívá a’ Jelenkort a’ vég
bűi, hogy megismertesse erszénye’ szűkét, ’s pénzt' 
kérjen tőle költsön. — „Bizony most — szól a’ Jelen
kor, politikai csellemével, kevés pénz van körülöttemu 
( 'b itt a’ körötte ülőkre pillantott.}

Az öreg hazai és külföldi Tudósítót, magasztalák, 
könnyen érthető magyarsága miatt. ,,A’ hasznos Mu
lattat ót pedig elannyira szeretem, olvasni — úgymond 
a’ házi asszony — hogy kész volnék öt olvasómra 
fűzni,“ Hasznos Mulattató ellenben oda nyilatkozék 
mikint ő „jobb szeretne pénzt olvasni, mint a’ házi 
asszony’ regéit.“ — A’ pénzt jólmagyarúl nem olvas
sák — megjegyzé Figyelmezö ur — hanem szám
lálják.“

A’ kedvébresztő Társasélet, nejével a’ piperés Di
vatvilággal, — ’s magzatjokkal a’ Rajzolatokkal sok 
mindenfélét összebeszéltek. Jelenkor ur beszéd köz
ben megszólítá a’ szülőket: miért nenvnevezik gyer
meküket Olajföstvények-nek. — „Hja, úgy igen sok
ba jőne neveltetésük — válaszolá apjuk a’ Társasélet 
— adjon csak ön előfizetőikül vagy két ezeret, mind
járt tílajföslvények-uek keresztelendjük, ’s önre, mint 
gyors-nevelőre, hálává! emlékezendüak.“

A’ d é m ó k r á t i k u s  vasárnapi Újság, — mivel 
ezen assemblée épen hétköznap’ esett — nem a’ leg
jobban amusirozta magát.

Szemlélő ur azon panaszolkodék, hogy már egyik 
szeméi kiszúrta a’ részvétlenség. „De azért félszem
mel is jól lát még bácsi I“ — hozzá veté pártatlan öcs- 
cse a’ Literatúrai Lap.

Kémlő ur csillapítani akará a panaszosokat midőn 
így szólt: „Nézzétek barátim tekintetes Hold urat, ó 
már világ’ kezdetétűi szerkesztet újságot; 's nem vesz 
előfizetőitől egy fillérnyi díjt is.“

„Épen azért olvassák annyin!“ fölzudúkínak uéhá- 
nyan az úri vendégek közül.

A’ mint ezek így folyának, Jelenkor ur mindenes
r

gazdája, a’ prózai Értesítő, egyszerre nagy ijedelem
mel nyitja-be a’ terem’ ajtaját, ’s harsány hangjával, 
„tüzet“ kiált, ’s jelenti hogy az Athenaeum ég. 

„Szörnyűség!“ — fölkiáltott Figyelmezö úr. —
„Ki gyújtotta-meg?“ — kérdék az Értesítőt mind

nyájan. — „Ki tudná azt — felelt nyugalmasabban, 
a’ sok szerkesztő közűi mellyik lobbantotta fel.“

Most a’ félelmet kaczagás váltá föl, ’s ̂ csudái kozá- 
nak a’ vendégek, mikint a’ prózai Értesítő is tud tré
fálni. —

Journal urak azonban — figyelmezve a’ pusztító 
tűzre — föltették magukban, hogy a’ jövő félévre, ’s 
továbbra is assecurálják magukat.

V ahotfalyv IifHE

GYÖNGYFÜZÉR.

Minden emberkor azt képzeli, hogy 5 az előment 
koroknak czélja, ’s rendelvényei soká fenállaui fog
nak , arról nem is álmodozik hogy ő hasonlókép nem 
egyéb, mint egy alappal több , jövő emberkorokra néz
ve, ’s hogy alapítványai is csak elenyészni fognak, 
így egyes ember is könnynen hiszi, hogy ő a’ sorstól 
különös ezélra rendeltetett, ’s csak élte’ fogytán látja 
által képzelgéseinek hosszú sorát.

A’ legegyügyübb embert sem kell a’ társaságban 
a’ beszélgetés’ gyönyörétől eltiltani; mert mindennek 
jobban tetszik a’ maga legbutább gondolatja is , a’ más 
legelmésebb nyilatkozásánál.
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A' helytelen öltözetnek éppen az a' foganatja a’ lé
lekre, mi a’ csiklandozásnak a’ testre — nevetést 
okoz. —

Ila valaki annyira beereszkedett valamelly pörle
kedésbe hogy győzni kivan, ekkor mindig felhagynia 
kellene a’ folytatással. A’ győzelemrőli gondolkodás 
annyira megzavarja őt, hogy alig lesz lehetséges, 
hogy az igazságot megismerje.

A’ szépség éppen úgy el tűnik a’ szerctetre-mélíó- 
ság mellett mint a’ rútság. A’ kedves színű rózsának 
éppen úgy el felejtjük formáját, mint a’ kis mezei bar
na estikéét, mikor kedves illatja kéjbe merít.

Az emberek nem olly nagyon szereti a’ különössé
geket, mint közönségesen rá fogják, hanem a’ szokás 
hatalma alatt közönségessel barátkozva igen hajlan
dók minden különösséget megvetni. Minden eredetihöz 
nem kapunk egyszerre kedvet, mi alatt a’ mindenna
pit tüstént felfogjuk. Azért eredeti nagy elmék híre 
csak lassan terjed, mi alatt a’ közönséges egyszerre 
számos kedvelőt talál. Rossz író 100 olvasó között 
9ore, jó alig ötre tarthat számot; paucis contentus 
lectoribus , mondja Horatius. Az úgy nevezett ked- 
vencz írók egy sorsuak valamelly köztársaság1 pom
palovaival, mert valamint ezek utoljára taligát vonnak, 
úgy amazokat is idő’ folytával csak szakácsnők ol
vassák.

F i g y e l m e z t e t é s .
Közelgetvén a1 második fél év a1 Szemlélő ’s literatúrai lapoknak folytatását 

ezennel jelentem, ugyan azon feltételek alatt a1 mint eddig, t. i. félévi előfizetés 4  f. pengőben, postán bo
rítékkal együtt. Azonban mivel minden hazafiság mellett sem lehet annyi áldozatokat hozni, hogy a kiadó 
tetemes károkat szenvedjen, azt határoztam, hogy csak azon esetben adándom lapjaimat, ha költségeim fedez- 
vék, annakokáért lapjaimnak minden eddigi pártfogóit, vagy kik jövendőben pártfogói kívánnának lenni, arra 
kérem, méltóztassanak becses neveiket az előfizetési díjjal együtt az illető postahivataloknál jun. végéig le
tenni, hogy így az érkezendő tudósításokból az előfizetők1 száma tudtomra esvén, a1 folyóirat1 folytatása 
iránt szükséges rendeletek tétessenek. Ha költségeim meg nem térnek, lapjaimat megszűntetem és azon eset
re, az előfizetési díjt mindenki a1 hol azt lefizette, felveendheti, azért a1 helybeli cs. kir. fő postahivatal 
pénzt nem, de a1 neveket kívánja mennél előbb beküldetni. — Szükséges és hasznos e a1 hazára nézve 
hogy felső Magyarországban folyóírás legyen, azt az olvasó közönség1 bélátasara bízom. Megtartóztatom 
magam1 szinte minden ajánlatoktól és meghívásoktól is , mert bár incfly sok beszédnek az lenne a vége, 
hogy mennél számosabban kegyeskedjenek intézetemet elősegélni.

Kassán, május lökán 1837. Kovácsóczy Mihály*

A1 P Á S Z T O R .
KOMÁNCZA.

Ködben borong az éjfél ,
Nincs égnek csillaga,
Gyászhalmon hó ’s viharban 
A’ pásztor ül maga :

Sötét kalap fejében 
Mélyen szemére hull,
Van barna bot kezében ,
Könyökkel rá hajul,

’S előtte mintha bóját 
Megosztaná ebe,
Némán és fejlehajtva 
Dűl a’ sír’ fölibe.

„Gyászhalmon illy magadban 
Oh pásztor mért búsulsz ?
Vihar borong az égen ,
Mert lakba nem vonulsz ? “

Búsan viszonz a’ pásztor;
„Nincs terhesebb vihar,
Mint az, melly e’ kebelben 
Csendet, szivet zavar/ 4

Ks a’ halmot mutatja,
Melly zárja kedvesét,
’S halóra fölött a5 fejfát,
Melly őrzi tetemét.

Garay.
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HÍR- 'S DIVATLAP.

PESTI HÍREK.
1. ) Vasárnap, az az IIkén gyönyörű szép nap lérén , szá

mos nézők jelenlétében egy léghajó ereszteték fel a’ Tárosli
getben.

2. ) A’ múlt májusban városunkban 162 fiú és 151 leány- 
gyermek született; házasságra lépett 65 pár.

3. ) A’ negyedik lófuttatás pénteken jun. 9én ment végbe 
délután következő renddel. 1 ) B tathiányi M íazitnir- 

d i j  100 ar.; nyeré H u n y a d y  Jósef gr. „Y\reightou‘£-e. 
2.) MAchtenstein hg. b illik o m a ; 90 ar. értétű; nyé
lé H unyady Jósef gr. „Figaró-ja. 3.) Som ogy t~dij leg
alább 100 ar.; nyeré L i c h t e n s t e i n ,  hg. „Furiosissimá- “ja. 
4 )  WJr-lovagok v e rse n ye , a’ pályát e g y s z e r  futtat
va körül; Forray Iván b. „Grimalkin“ - je ; üié maga a’ tu
lajdonos. 5 )  O sto r  d i j  10 ar. tétel. A’ tét-összeséget az 
ostorral együtt nyeré az egyedül pályázott „Jerta“ kinevezé 
S ä l e n  der Tamás. 6 ) S á n d o r -b ili tkom  (Wihór) 100 
ar. értékű: Lichtenstein A. herczeg „Twatty“-ja egyedül pá
lyázván a’ billikoin a" lig. tulajdona lön.

Az e’ napra hirdetett E s te r h á z y ‘k a r d  pálj'ázásra sen
ki sem jelentkezék. Az ugyan ekkor hirdetett kü lön ver - 
seny  is elmaradt.

HONI HÍREK.
L) Za l a  vmegyébül Írják miképpen m. h. I7kén a’ pará- 

di vágásban Sobi  i Józsi három czimborájára, kik essőtül 
ázottan egy kis tűznél ruháikat száritgaták, az ottani gyalog
ság közül 5 legény, egy pandúr vezérlete alatt, rá bukkant. 
A’ csavargók névszerint Itecze Marczi (máskép Fűmag, vagy 
Kalarábi) Csuha Anti ’s egy Laczi nevű szökevény katona, — 
félugiáltak midőn üldözőiket eszrevevék ’s futásnak eredtek. 
A’ pandúr Kalaráhira lőtt ’s fejet találta ; de ez vissza fordult 
’s amannak karját lőtte keresztül , mit, azonban a’ pandúr 
fel sem véve , Kalarábi után iramodott, ’s elérvén földhez súj
totta, a’ katonák segedelmével megkötözte; két társa elillant 
a’ sűrű vágásban ; de 24én Csuha Anti is kézre került egy 
malom’ padlásán álmában elnyomatva, llecze Marczi vallomá

sából az sült k i; hogy ó Sobri val jelen volt Lápafónél is 
(Szakcs mellett Tolna vmegyében lásd Rajz. 18. szám.) hol 
őket az üldöző katonaság megtámadj’ ’s hogy ó szemtanúja 
volt, midőn Sobri Józsi, elfogattatásátul tartva, magát egy 
pistolylyal szívbe lőtte. Illy formán nyilatkozott Csuha Anti is 
29kén. Ez újabban hitelesíti a’ Rajzolatok 18ik számában köz- 
lőtt hírünket, ’s igy S o b r i  cs ak u g y a n  ni ncs  többé. !

S z e b e n. máj. 30kán 1837.
2.) Tegnapelőtt, azaz 28kán az úgy nevezett fiatal erdő

ben vadászat tartatván felette különös tüneménynek valánk ta
núi , mellyet a’ hazával közleni nem lesz érdektelen. A* lelőtt 
madarak között t.i. több Gracula Rosea (C u v i e r) találta
tott , noha ezen madár különben csak A f r i k á b a n  és a* 
i n d i a i  tengermelléken szokott honos lenni. Nagyságáj a néz
ve alig nagyobb a’ seregélynél, színe fényes fekete; háta, far
csíkja , és hasa halavány rózsaszínű; csőre (Schnabel) kes
keny , kévéssé hajlott ’s igen hasonló a’ seregélyekéhöz. Fe
jén búbja van, szeme tájékát pedig kopasz kerület keríti. 
Ezen gracula seregesen szokott járni mint a’ seregély ’s a’ 
hévoiszágokban igen hasznos szolgálatot tesz a’ szöcskék fel
emésztése által, mi neki kedves eledele......... “

DIVAT.
A* legújabb párisi divat hírnök következő újságokat említ:
Sok négyszegű shawlokat látni sima casimirból, széles 

csipkékkel körözve , néha selyem-himvaratokat is láthatni szé
leiken. Hasonló módon vannak hímezve néha a’ mautillák is; 
következésképpen biztosan remélhetni, hogy a’ himvaratok 
a’ csipkézésekkel hasonló fényes szerepet játszandnak e’ 113 áron.

A’ legszokottabb lábtyú, topány, még pedig inkább bogom - 
bolásra mint főzésié készítettek ; a’ főszinek : fekete, geszte- 
nyeszin és sötétzöld ; a’ gombocskák gagatból vagy aranyból.

Egy csinos tavaszi öltözet rizsszalma capotból, egy mou- 
selin felköntösből, rózsaszalaggal ekitve es himvarva , ’s ha
sonló mantillából; vagy szürke selyem felruhából ’s fekete po- 
ult-de-soie mantillából.

A’ kalapok alatt jrpég igen gyakran láthatni fejkötócské- 
ket, mellyeknek körzete himvarratos.

DIVATKÉP.
17d. sz. Pái-isi divatöltözet.

f i g y e l m e z t e t é s .
T. Olvasóiukat a' „ J e l e n k o r , “  „ H a z a i  T u d ó s í t á s o k “  és tulajdon divaUtjságunk 

melLet megjelent előfizetési hirdetéseinkre utasítván, figyelmeztetve kérjük a’ t. Közönséget, niéltoztassék 
lapjainkat szives pártfogásába veuui. A’ „ S i a j z o l a t o k “  ára: d i v a t k é p e k k e l ,  n e m z e t i -  
k é p t á r r a l  és m u z s i k a i  m e l l é k l e t e k k e l ,  postán küldve, félévre 5 p. f., helyben 4 for. p. 
Helybeliek évnegyedre is előfizethetnek 2 p. forinttal. Előfizethetni a’ czimlapou jegyzett helyen.

Azon t. Pártfogóinknak, kik szerkesztőségi hivatalunkban fizetnek-elő , ’s nemzeti-képtárunk’ 
eddig kiadott képeit nem bírnák, f i a t  finom rézinetszetü képpel i n g y e n  szolgáiandunk.

S n e r k e s / . t i  M u n k á c s y .

NTOSiATÍK LANÜitUKtt ü li TŰIVEL







Pest.
J u n i u s *  8 3 kén

Megjelen e ’ divatujság 
hetenkint 2»zer, esztendő 
alatt legalább 64 képpel. 
Helyben félévi dija 4 fr., 
egész évi 8 fr. Postán 5fr. 
éa JO fr. pengő.

A’

TARSAS ELET
ÉS

DIVATTILÁCIBÓL.

ő O |ik s z á m «

Elofizetbetni belyben a 
kiadónál uj-v ilág  utcza- 
ban Ke i s  i n g e r  liazban 
554ik szám alatt. Pesten 
ki vili pedig minden cs. k. 
posta-liivatabiál.

H a r m a d i k  é v 9 A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a’ Magyarbazára E l s ő  f e l e

SZÁMADÁSOM
A’

R1JZOMTOKRUL.
Alles verzehrt ror sein. End,
Ist ein richtiges Testament.

Vannak az embernek — vagy hogy igazabban mond
jam, mivel a’ „R a j z ó  l a t o .. i u /“ akarok szólam -— 
vannak az újságíró - embernek jó barátai. Nekem is 
vannak jó barátaim.

Ezen jó barátok a’ nélkül, hogy valaha valamelly 
kolostorban együtt frátereskedtünk volna, fele - baráti, 
fele-\ilági szerétéiből, azt szokták prédikálni, hogy a’ 
„ R a j  z o l a t  ok egy krajczárt sem érnek.“ Megen
gedem, és hogy ezen jó barátimnak örömöt szerezzek, 
im nyilván megvallom, hogy a’ ,,Rajzolatok4'' nemcsak 
hogy egy krajczárt sem érnének, hanem ötvenkét fo
rint negyven krajczárral pengő pénzben, kevesebbet 
érnek mint egy krajczár; és ha a’ „Rajzolatok“ jövő 
félévben is újból egy krajczárt sem érnek, akkor két
ségen kivűl, két krajczárral fognak kevesebbet érni 
egy krajczárnál. — Ki tehet róla, ha az embert két 
krajczáros szerencse éri! — Egyik krajczár jó a' ré
gen múlt időre, másik krajczár jó a’ jövendő időre, 
harmadik krajczár jó volna a’ jelen időre, — de ha 
nincs? már biz akkor a’ philosophia többet ér egy 
krajczárnál.

Jó barátimmal illy formán, agy hiszem, számadá
som’ kiegyenlítőm, most már jóakaróim, t. i. Előfizető 
jó akaróim, legyenek olly szívesek, ha tán panaszuk 
van a’ „Rajzolatok“ ellen, ’s olvassák-el e’ rövid szá
madást. Tartozom ezzel tisztelt Előfizetőimnek, de tar
tozom a’ nyilvánosságnak is, hadd lássa a’ magyar 
Közönség, ehhez vetőleg, mint állnak a’ magyar jour- 
nalistika’ fiuancziái.

Nem szükség megmutatnom, hogy azon lapból, melly- 
nek, n é g y s z á z  egy  n é h á n y  tiszta előfizetője 
van, (mint e’ félévben a’ „Rajzolatoknak“ volt,) leg
alább is ötszáz példányt kell nyomatni, tized’, in
gyenpéldányok’, hiányok’ ’s a’ t. pótlásául.

A’ „Rajzolatok“ mellett, — a’ munkában lévő 18dik 
divatképet is ide értve, — megjelent e’ félévben 23 
rézkép; t. i. 18 színezett, 5 színezetlen. 500  pél
dányra számolva, ne sajnálják már most mélyen tisz
telt Előfizetőim az egésznek rövid számvetését átte
kinteni :

fr. krj. 
V• P-

23 rézkép’ metszése . . . .  Kerül 240 —
ugyanannyi rézlap . . . . 27 36

„ rézkép’nyom. 11,500 példányb. 62 52
„ „ papirosa „ V 115 12
18 ,, föstése 9 ,000 n 150 —
52 szám nyomtat.26,000 624 —
52 „pap. legk. 30 ,0 0 0 ív n 360 —
Ide vetve nem többet, csak 5 külföldi lapot 73 —

Az összes költség tesz 1652 40;
A’ lapokért eső 5 p. forint díjból 24 p. krajczárt le

vonván a’ fenséges kir. kincstár’ részére, 2 4 krjczárt 
a’ postai tisztviselő urak számára, 12 p. krjczárt pe
dig, a’ félívnyi boríték költséget egészen nem is fede
zőt, borítékra, marad tisztán 4 p. for. melly, 4 0 0  elő
fizető után, ad: ..................... 1600p.fr. —
ebből levonva ..................... 1652 „ „ 40 krj.

kihiáuylik 52 p. fr. 40  krj.
Láthatják ebből mélyen tisztelt Előfizetőim, hogy 

mindent, mit e’ félév’ folytában tettünk, ereink fölött 
tettük ; de nem panaszkép juttatjuk e’ dolgot a’ Közön
ség elébe, hanem azokért, kiknek tán ellenünk van pa
naszuk, hogy e’ divatujság’ magyar versenytársa, több

(5 0 )1837 .
*
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képét adott. De fontolast erdemel minden esetre, hogy 
azon lap (Honmüvész) egy pengő forinttal d r á 
g á b b ,  melly, 4 0 0  előfizető után, 4 0 0  pengő frttal 
ad többet; melly azonban távol légyen, hogy szerkesz
tőjének jutalmul maradna, csak számtalan apróbb 
költségei’ födezésére szolgál segítségéül.

„ M á s t  b e s zé l B o d ó n é  m ik o r  a ’ z s í r  á r á t  k é r ik .“
— Nekem ugyan nincs szerencsém Bodónét ismerni, 
hanem most egy kissé, magam is Bodóné asszony’ pél
dáján, mást szándékozom beszélni, csupa tiszta ártat
lanságba, hogy megfordíthassuk egyszer ű’ példabe
szédet ’s mondhassuk: „ M á s t b e s zé l  a ' d iv a tu jsá g író  
m ik o r  a ’ k é p e k e t k é r ik .“  —

Miért nincs nekem szerencsém Bodónét ismérnem?
— Oh minden Bodónék Bodónéja ! mennyi.hálával tar
tozom én kegyednek, hogy engem kegyed most Előfi
zetőimnél a’ legrettenetesebb zavarból kiment ?! Kérem 
édes Bodóné, legyen kegyed olly szives, és beszéljen 
kegyed velem most párbeszédet, hogy Előfizetőim a1 
képeket elfeledhessék.

P á r b e s z é d

B o d ó n é  é s  é n  k ö z t e m .

B odóné. Hallja ön!
E n . Tessék, édes Bodóné.
Bodóné. Ön egy rettenetes könnyelmű ember; ön 

mindennap három tál ételt eszik, pedig az philosophus- 
nak nem való.

E n . De kérem édes Bodóné, hisz én nem vagyok 
philosophus, hanem újságíró.

B odón é . Annál roszabb, az újságírónak még job
ban kellene koplalni tudni mint a’ philosophusnak.

E n . De csak gondolja-meg, édes Bodóné, hová len
ne az ember’ zsírja, és —

B odóné. Mit? ön tán vagdalkozik! azt gondolja, 
hogy én a’ zsír árával jnég most is tartozom? —

E n . De kérem édes Bodóné, hisz én kegyedet nem 
akarom magamra megharagítani; aztán gondolja-meg 
édes Bodóné, mrily nem szép volna, ha mi kelten a’ 
publicum előtt összevesznénk, bizonyosan azt gondol
nák, hogy házaspárok vagyunk.

B odóné. Ej, mit házaspár, ön egy csavargó agg 
legény!

En. Épen azért édes Bodóné, kegyed meg' egy ta
karos özvegyasszony, ’s ki tudja mit rejt a’jövendő? 
sok csavargó agg legénynek elcsavarta már az eszét 
egy csinos özvegyasszony.

.Bodóné. Na, hisz nem is azért mondom, édes fiská
lis ur; hanem látja maga, édes fekete redactorkám, mi 
szegény özvegyek nem őrizkedhetünk yléggé a' világ' 
gonosz nyelvétől.

E n . Minket pedig szegény újságírókat, édes Bodó
né , még a’ világné' nyelve is megszól.

Bodóné. De miért ir ön újságot ha megszólják? mi 
haszon belőle? én olvastam önnek számadását ’s abból
is világos veszteség tünt-ki./

E n . De kérem édes Bodóné, hisz én nen» vagyok 
kereskedő, hogy nyerekedjem.

B odón é. Igen, de nyeresség nélkül újságot irni ? —
E n . Látja édes Bodóné, nyerességgcl újságot írni 

nem mesterség, az ember írókat fizet, ’s ezek aztán 
az újságba dolgoznak.

Bodóné. Hiszen ön’ újságába is sok író dolgozik.
E n . Igen édes Bodóné , de ezek barátságból és a' 

közügyért dolgoznak. Az ember barátságból jót ír, 
-pénzért pedig od’.adja a’ roszat is.

Bodóné. Önnek szörnyű unalmas vitzei vaunak: 
Ön erőnek erejével magyar humorista akar lenni, pedig 
néha olly savanyu képet csinál mint a’ tormás csuka.

E n . Hja, édes Bodóné, a’ tormás csukának is van 
esze , hogy nem a’ legjobb ízűén nevet, ha megeszik.

Bodóné. Igaz, de látja ön, annak a’ tormás csuka 
az oka ha megeszik, miért úszott egész a’ hálóig?

É n . Megengedjen, édes Bodóné, azt már én nem 
tudom, mert még soha éltemben csuka nem voltam; ha
nem azt tartom, nem a ’ csuka úszott a’ hálóig, de a' 
háló úszott a’ csukáig, ’s igazán véve, az mindegy, 
akár a’ háló fogja-meg a’ csukát, akár a' csuka a' há
lót. Illy csuka-módon van, látja édes Bodóné, a’ do
log mi velünk is újságírókkal; mindegy, édes Bodóné, 
akár a’ publicum hagyja-el az újságírót, akár az új
ságíró hagyja-el a’ publicumot, mind a’ ketten vég
re is csak el vannak h a g ya tva .

Bodóné. Az mind jó volna, de mondja-meg nekem 
ön, ha az újságírónak nincs publicuma, hát kinek ír?

E n . S e n k i  urnák és S en k in én ek .

B odóné. S e n k i ur és S e n k in é ?  — Nincs szeren
csém ismérni; honnan ismeri ön őket ?
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E n . S e n k i  úrral a’ néhai budai magyar játékszín
ben igen gyakran találkoztam, Senkinével pedig a’ 
budai német „arénában“ volt szerencsém megismer
kedni , ’s megígérte, ha a’ pesti magyar játékszín ki- 
uyittatik, igen gyakran el fog bele járni.

Bodóné. Tehát Senki ur és Senkiné önnek pártfo
gói, és szorgalmasan olvassák a’ „Rajzolatokat?“

En. Még eddig ugyan nem voltak, hanem mint hal
lom, a’ többi mulattató, tudományos, művészeti és gaz
dasági lapokra már jó formán előfizettek ; azért ha 
megengedi, édes Bodóné, én mindenek előtt eddigi szí
ves Pártfogóimat kérem-meg, hogy a’ „Rajzolatokat“ 
továbbá is pártfogolják; mert Senki ur és Senkiné 
igen finnyások, nem egy könnyen lehet nekiek írni; 
és megvallom kegyednek, édes Bodóné, hogy csak két 
személy van az egész világon, kiknek legbajosabb 
újságot írni, és e’ két személy: Senki és Senkiné. —

A’ C S U D A  - GYŰRŰ.
I1U.ANOI KEGK.

níLLAUER UTÁN. — KATONA ANTAL.

I .

„Miért kerülik kék szemeid az ezer csillagokkal 
pompás ég' boltozatait? Miért nézsz olly hidegen, olly 
fásultan mint kőszobor a’ vitézek' dombja felé, — mi
ért a’ köd ’s homálylakta völgyek' üregeire?“ szólt 
Helgár gyengéden Mórához, Arngrimm' helgafelli her- 
czeg’ kecses leányához.

Kéj olvadva karolá-át, ’s reszketve szorítá hullám
zó kebléhez Móra a’ kedves ifiút, ’sbúskomolyan mo
solygott éj-szemeibe: könyűk ültek a’ barna pillákon 
's a' felhők’ setétjébül kilépő hold üdvözlé azokat. Te • 
kéntetel vad csatavészbe menni“ seppcgé „elesel — 
ah ! nem látlak többé tégedet; részvétlen ragadja az 
„éjszak’ szele sírod felett jajaimat a’ kietlen távolba“ 

„Űzz ki illy setét képeket elmédbűl“ viszonzá Hel
gár „karjaidba fogok ismét repülni , ellen-vérrel 's 
győzelmi babérral ékesen.“

„Vérrel, — igen — vérrel 's a’ halál koszorúval“ 
nyögő Móra feszült keble, ’s alétlan hanyatlott a' ko
pár szirtre. — Helgár’ tűz ajka’ érintése lassan visz- 
Bza adá az életnek; — szerelmet lihegő felpillantása, 
hasonló volt az ébredő reggel' gyengéd pírjához —

hangja bájló, mint az ügyes kezekkel érintett hurok
nak összezengése.J^Olly édes szendén voltam a’ durva 
szikla felett, miért ragadtad el Helgár édes álmomat?“ 

Helgár: Nézd édesem! mint int versenyt az ezüst-hal
vány hold a’ szürke fellegekkel,— nézd mint reszket
nek briliánt fénynyel a’tenger’ tükrén az ezer csillagok 
— tündér kéjben olvadoz a' természet, mint szerel
münk’ első estvéjéu“

M óra:„Nézd!mi borzasztó köd-oszlopok meredez- 
nek ki a’ sülyedt sziklavölgyekből; elvérzett hősök’ 
lelkei húzódnak keresztül a’ bérczeken, — ama’ re
pedezett üregből emelkedik vértül ázva a’ kedves’ 
hamv-vedre. Nézd! mint terjeszti utána karjait Hell- 
gafell’ leánya, — nézd mint akarja ölelni a’ setét éji 
homályt — Helgár! elmégysz ?“

Helgán,,En legyek e bátortalan nyul-szivü őz, ujoucz 
vitézek között, gyönyört szívjak e le a’ Ivánka ajkai- 
iról, — vagy én földi álmakai szunnyadjak a’ sze
relem’ puha karjain, mig ők harczívért izzadnak ? — 
Nem, Móra! te ezt nem akarhatod.— Azon örömmel 
szállók én a’ csatazajba, millyel a’ bérczekrül fel
szálló keselyű köszönti a’nap’első sugarait, — millyel 
a’ lángoló ifjú oltárhoz vezeti a’ szeretett hölgyet. — 
Szép vérzeni a’ hazáért, dicső oda hullni értté, ha azt 
java kívánja.“

Móra: „Fásultbaled minta' szirt lábaid alatt... Menj, 
a’ holnapi áldozatnál utószor látlak.“

Helgár elvált. — Móra az éjféF közelgő óráiban sebes 
léptekkel sietett egy a’ bérez kúpján elterült fenyves 
erdőbe. — Düledezett herczegi vár’ romjai közt lakott 
itt a’ varázs Rúna, utósó reménye a’ szerető leány
nak. — Borzasztó, ’s puszta volt e’ hely mint az átok’' 
lakja — a’ múlás’ jég karjai ölelék Rúna’ tanyáját el
fojtok minden élet-csirát; — örök hó didergett ki a’ 
sziklák’ repedezett mélyéből hasonló a’ sirmederbül 
ki fittyegő halotti lepelhez 1 bátor sziveket is megren
dítő hangon uhogák az éji baglyok ’s denevérek ha
lál nótájokat, — a’ remény’mosolygó angyala környe
ző Móra szivét, 's ő félelem nélkül volt.— Most a’ 
bűv-vár’ ajtajánál állott’s hatalmas karral rázá a’nyi
korgó érczeket — Rúna elébe döczögött; „Mit kíván 
tőlem Arngrimm’ gyermeke az éjfél’ óráiban ?“

Móra: Ismersz engem, Rúna?
Rúna: Azon -órától fogva mcllyben szemeid világot 

pillantottak meg. De, — légy rövid; drága az idő — a
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tak’ ideje.— Mit kivan? vissza borzadt Móra e’szavak- 
nál, ’s úgy tetszek mintha a' halál’ leheletet erzene ; 
— magasan lobogott Rúna fáklyája — rémképek hú
zódtak el a' kénköves sugarak körül, 's ő mint a’ 
halál asszonya állott szemközt a’ remegő herczegi 
gyermekkel. —“

,,Légy nyugott“ szólt rekedt hangon a' büvösné„tu- 
dom epedésedet 's ismerem szerelmedet — vedd e’ 
gyűrűt, ’s add kedvesednek, ha ő három nap ujjún hord
ja ezt, elválaszthaflan lesz tőled — de jól meg őrizd, 
mert ennek vesztésével veszve életed i s — Járj béké
vel Arngrimm’ leánya, 's emlékezz’ szavaimra. „Térd
re akart hullni Móra a’ jóltévőné előtt, de eltűnt az 
’s nyikorogva záródtak be utána a’ rosdás pléhek.

Vallhalla' ligeteit aranyfény kezdé világítni 's min
dig halványobban merültek a' csillagok a' hullámok 
közé mikor, Móra atyja’várába érkezett. „Kolma !“ re- 
besé barátnéja karjaiba rohanva „én meg vagyok ment
ve“ 's elbeszélé csuda teljes kalandját ’s édes öröm 
konyákét sirt barátnéja’ hattyú keblén. — Kolma szint 
azon hévvel szerette a’ szőke fürtű kellmes Helgáit, 
mint társnéja. — Szaggató fájdalommal fejlődött ki Mó
ra' karjaiból ’s felfedett minden titkot a’ dicsvágyó if
júnak. „Véled megyek én is csatába, melletted akarok 
elesni, unt előttem ’s örömtelen az élet —

„Köszönöm“ válaszolt a’ hősfi „érettem sokat tettél“ 
II.

Mint sebekkel fedett hős vérbiborban lépett fel a’ 
nap a’ láthatáron, szemlélni az ünnep' pompáját. — Ha
talmas szárnyakkal repdesék fényszomjazó sasok kö
rül a' hegycsúcson álló oltárt, mellynek tüze bá
gyadtan pislogott,' megtörve a' nap’ hatalmasabb suga
raitól. —

Disz-menettel húzódott a’ papi kar vezetve Jaz áldo
zatokat; — éneklő Ivánkák, gyermekek követék őket; 
csatarendben állottak a‘ hegy alatt figyelve vezér- 
jekre az érez sisakú harrzosok. — Utoljára érkezett 
a hatalmas Arngrimm országa" bátor herezegeivel, — 
köztük a’ karcsú Ilelgár "s a’ két hölgy Kolma , és 
.Móra. —

Mint vihar, zúgott a' völgyön tompa moraja a’ har- 
ezosoknak, — de csend lön mihelyt Arngrimm föl
emelő fegyverét, a" boszú istenének szentelendőt, ‘s 
igy szólt komor hangon: „Aragram, az égető jobbá
gyaim" csendes lakjait feldúlta — én elégtételre va

gyok kötelezve, 's ezt kész telyesitni — segéljenek 
isteneink. — A’ papok buzgó éneket hangoztak:

„Ki a' n.agas kékség felett 
Csillag palotáidból

Országiasz, — ’s minden a’ mi van 
Általad kelt a’ porbul

Odin Atyánk j 
Te hatalmas 
Halljad esedezésiink’.“

Lágy, ’s a' szíriek viszhangjaival összeolvadó 
énekkel szóliták a' szüzek a’ völgyi bajnokokat :

„Vegyétek el ti bősök
Csészénket, ép kezek’ ’s hfi 
Szivektől jött ajándék !“

Mély, rezgő hangon feleltek ezek raiut zúgó vihar:
„El a’ gyöngygyei ékes 

Arany szelenczével,
Meg töltjük csordultig 
Az ellen’ vérével.“

Utósót vonaglott most az áldozat az oltár zsámo
lyán ’g az áldozó pap igy szólt:

„Menjetek, — harczoljatok , vége a’ szertartásnak.“ 
Móra mosolyogva ragadó meg Helgár kezét — a" sze
relem minden bájaival ült e’ mosolyon: „Vedd kedve
sem e'gyűrűt emlékül.“ — Keblére hajlott a' hős, ’s 
balja olly hőn mint most soha sem dobogott — é g , föld 
eltűnt pillanat! elöl; mindent a' szerelem’ éde foglalt el.
— Kolma hideg merően nézé a’ jelenetet, — szemei 
a’ tengerbe nyúló szikla csúcson pihentek: minden hall
gatott, mintha setét angyala repdesné körül vészszár
nyakkal az élet' mezejét —

Késedezett Helgár elfogadni a’ gyűrűt, de a’ láng 
teli lyán tüzesebben szorító szivéhez. — Esedezve tört 
most egy k ö v e t a' tömegen át herczegéhez, ’s igy 
szólt siránkozva: „Szabadíts uram! Aragram ismét 
feldúlt három faludat — ősz csecsemő, mind áldozati 
levének dühének, — Helgár mint Odin’ mennyköve ra
gadó ki magát az ölelő karokbul. „Hazám! te akarod,
— tégedet, ’s magamat meg nem menthetem; — Mó
ra élj boldogul, —“ most bőszülten repité lángok kö
zé a’ könnyű gyűrűt. — Süvöltve kavarogtak ezer bag- 
lyak egyszerre a’ romok felett — láng sziporkázott a’ 
repedésekből — ingott a' föld. — „Jaj nekem“ ! sikol- 
tott Móra „ez Rúna szava, melly engem hiv le az.a- 
tok" országába“ — ’s eszméletlen rohant a’ meredek 
csúcsról a’ feneketlen habokba. —
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Elszánás foga el a’ bajnokok’ szivét ’s vad diihvel 
rohantak az ellenre. — Eolma elesett liliom mellével 
fogva fel a’ Helgárra szánt csapást, mint az éjszak’ 
szele által lerombolt rózsaszál. — Mint bőszült tigris 
harczolt Ilelgár — leveré a’ pártos Aragrámt ’s ezer 
vitézit ’s hősileg rogya össze. Arngrimm győzelmi 
pompával tért ősi várába, de keble minden édes ér
zésnek zárva maradt — kertje legkecsesb virága 
lehullt, ’s örömtelcn lett néki a’ tavasz. —

Kevés évek múltán teljesült kivánata,— fegyverek 
közt hánya el. — Sírja a’ meredek csúcson áll Helgár 
’s Kolma porainál. — Vitéz könyek omoltak le az ár
nyak’ honába a’ dicsőültekhez, kik nagyok voltak a’ 
béke’ — rettentők a’ harcz mezején.

EM LÉNYEK ÉS KÖNYVIBÁGOK

RÓZÁNAK

8ZERÉNTI GYULÁTÓL.

I.

Keblem’ szerelmén mik föl fejtedének,
Az érzelemnek sóvirágai,

’S szerény dijául e’ szív’ érzetének 
Dalokba zengtek a’ lant’ kúrái, 

Emlényfüzérűl a’ múlt’ édenének —■
Rár sirba tűntek istenálraai —

Mit néked itt nyújt a’ vesztes’ dala, 
Fogadd, fogadd, te, keblem’ angyala! —

És bár e’ szórnék hú imádatára 
Örök lemondás’ síri leple húll,

’S magas reményim’ ifjú hajnalára 
Szivbánatodnak éje föltorúl:

De a’ kebelnek örök bánatára
Szerelmed, ú lány, istenkint borúi........

’S eldúlt egén át a’ szív’ érzetének 
Örök szerelmet híven zeng az ének ! —

II.

Örök bú ’s fájdalom 
Eg eldult keblemeu,

Mint romba tört hajó 
Viluírzú tengeren.

Szívembe’ nem pirúl 
Többé öröm korány,

Letűnt egy csillagom —
Szerelmem, a’ leány í —

A’ meny’ minden hitét 
O benne hittem én,

’S az égnek üdveit 
Szerelme’ hív ölén.

’S ha vész keletkezék,
’S vihar zajongva dúlt,

A’ lányka’ hókarán 
Szívemnek ég virúlt.

Örök bú ’s fájdalom 
Eg eldúlt keblemen,

Mint romba tört hájó 
Viharzó tengeren.

III.

Menyvirágim, ah, nem itt kelének 
E’ hazának tar határain,

Vágyaim szebb honba röppenének 
Egy szerelmem’ szende vágyain.

Nem varázsol szerelem’ sugára 
A’ kebelnek itt örömtavaszt,

’S a’ mit e’ szív olly esengve vára,
E’ hazában nem találja azt! . . .

Ott az égnek kéklő távolában
Nyílt nekem meny a’ leány’ ölén,

E” szerelmem’ messze , szép honába 
Dúlt kebellel nézek vissza én !

Puszta kénye a’ meny’ istenének, 
Elrabolta e’ kebeltől őt!

’S köny, — egy dijja poklom életének, 
Köny kesergi a’ múlt, szép időt! —

’S nézek keblem’ puszta éjeiébe 
Eljajdidó fájdalommal én,

*S nézek, isten, arezod’ szép egébe, 
Esdve enyhet e’ bú’ éjeién . . . .

Oh, a’ búnak fölsiró imája
Elzendűl a’ bánat’ ajkain . . . .

Mennyvirágim ah nem itt kelének 
E’ hazának tar határain.

SZENTILONAI EMLÉKEZETEK.

EGY ANGOL HÖLGY’ NAPLÓJÁBÓL.

Azon két év alatt, mellyet Szentilonáu tölték, olh 
gyakran láthatóm a’ császárt, hogy eeész kötetet tölt- 

'hetnék el apró körülméuyekkel privát életéből, sokak 
előtt uagy érdeküekkel.— 1816’s 181? nem tclhete 

j meg a’ földteke a' szentilonai fogolyróli anekdotákkal;
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még: jól emlékezem . midőn Portsmoutban megérke
zésünk’ híre elterjede (septerab. 181 7}, hogy azon ez
red, melly a’ császár közelében két évig vala, kiszállt, 
mindenféle rangú személyek mint kértek róla! híreket,’s 
magam is alig valék két óráig a' koronához czimzett 
veudégházban, már egész rakás képeit hozák, megtud
ni, van e találva Napoleon. Ez a’ mámor most már 
meghűlt; tárgya nem él, ’s a' világot nagy változások 
érék , ’s a’ mi akkor annyira foglalatoskodtatá, az már 
most régen a’ multkorba merült. Tartalék nélkül szól
hatok hát néhány szót a’ fenséges fogolyról, kinek 
száműzését némi ideig én is osztám.

1815 decemberén láttam először Szentilonán a* csá
szárt. Még csak hat hete , hogy megérkezék, ’s a’ 
történetnek köszöném, bogy neki bemutattattam. Két 
barátnémhoz hivattam ebédre Briars’, azon hely' urá
nak lányaihoz , hol Napoleon lakott, addig, mig szá
mára Longwood elkészíteték. Midőn a ház melletti 
kertben sétálnánk, a’ császár sátorából jött, Las Ca
ses gróf kíséretében. Ruhája zöld kabát, fejér nad
rág , fehér selyem harisnyák , nagy arany csatokkal; 
gomblyukaiban veres szalag. Mihelyt a’ két lány, egyik 
13. másik 15 észt. ,• meglátá, hozzá szaladtak, en
gem magokkal húzva, ’s minden körülmények nélkül 
bemutattak: „Ez az asszonyság azon kis lány’ anyja, 
ki önnek a’ minap olasz énekek’ daliásával annyi örö
met szerze.“ 0  idvezle engem, ’s én néma meghajtás
sal felelék, mellyből kilátszék, milly zavarba teve, 
illy férfiú előtt állnom, ’s neki illy egyszerre *s szabad
sággal bemutattatnom.

„Asszonyom, mondá, ön’gyermeke kedves kis lány. 
Kitől tanulá a’ canzonetek’ daliását?“ — Mondám, hogy 
magam valék tanítója. — „Igen derék, feleié; ’s ön 
melly hon’ lánya?“ — Angol. —“ Hol nevelteték?“ 
— Londonban. — “Mellyik hajón jött Szentilonába ? 
Mellyik ezredben szolgál férje, ’s mi ő?“ — *s több 
illy kérdések, ’s mindig olaszul. E ’ beszélgetés alatt 
a’ két lány ’s az én gyermekem , mindig körültünk 
szaladgáltak ’s a legnagyobb embert gyakran vonák 
játékaikba, kit vidor bizalmas valójok igen gyönyör- 
ködtete. — Séta’ végivel folszólíta a’ császár, mennék 
be , ’s énekeljek néhány olasz dalt. Bementünk; ’s én 
zongorához ülék , ő mellettem vön helyt. Mint nyárle
vél reszkettem, ’s érzém a' perczet közelgeni, midőn 
hangom elhagy. De erővel összeszedém magam, V e’

dalt kezdtem : „ah, che nel petto !“ — „Igen jól“ mon
dá a’ császár, midőn elvégzőm. „Ez Paesielo’ müve. 
Ah! mikor ifjú valék, én is játszám a’ zongorán.“ ’S 
végig húzá rajta ujjait, mintegy megmutatásul, hogy 
valót monda.“ A’ világ’ első hangmüvészei az olaszok, 
aztán a’ németek , portugallok, ’s spanyolok, ’s fran- 
cziák, ezek után az angolok. De valóban nem tudom, 
mellyiknek van e’ két nemzet közül rosszabb muzsikai 
ízlése. Csak a' scottok’ népdalai érdemelnek említést.“ 
Ezt francziáúl ’s azon hévvel mondá* melly tulajdona 
volt. „Asszonyom, mondá, ön bizonyosan szívesen é- 
nekel ’s muszikál ? Igenelve hajlék meg. „Azt jól 
tudtam, szóla; a’ mit jól értünk, azt szívesen tesz- 
szük.“ ’S e’ compliment után könnyed bókolattal idvez
le ’s eltávozék.

Rövid idő múlva Bertrand grófné a’ császár’ ne
vében ebédre kérete. A’ jelelt napon a’ grófilé lakhe
lyére, Huts-gatéba mentem, honnan a’ császár’ négy 
lovas kocsija vitt Longwoodba. A’ teremben Montholon 
grófot és nejét, Fourgaud bárót, Las Casses grófot, 
’s George Bingham sirt lelök. Kevés perczekkel ké
sőbb megjelent a’ császár , idvezle berniünket, ’s 
asztalhoz egy sakktábla elébe ült; mert ebéd előtt szo
kás szerint egy parthie sakkot játszék. Engem szólíta 
föl, de én azt csekély ismeretségemmel mentögetőzve 
igyekszém elhárítni. Játszom-e triotracot? kérdé; ’s 
igenlő feleletemre:V„tanitson meg hát rá, mondá; én i- 
gen keveset értek hozzá.“ Zavarral ülék le új hiva
talomhoz, de szerencsémre, alig rendelők el a’ kö
veket, egy cseléd jelenté, hogy az étel föl van hord
va. A’ terembe mentünk. Mihelyt a’ császár helyt vön, 
cselédje egy pohár bort nyújta, mit, mielőtt valamit evett 
volna , kiivott. Az» ételek igen szép tálakban liordat- 
tak föl, minden edény a’ legszebb porczellán vala; a’ 
cselédek’ ruhája zöld, aranynyal. A’ császár jó étvágy- 
gyal ett több ételekből, és sokat beszélt velem Indiá
ról, ’s lakosainak szokásairól ’s erkölcseiről. — Az 
angolok, mondá, igen sok időt vesztegetnek az evés
re, ’s akkor is asztalnál maradnak ha asszonyaik 
eltávoztak. En ritkán maradok tovább húsz percznél,
’s néha még Bertrand grófnak ajándékozok ötöt,mert 
ö igen szereti a’ csemegéket. “ — E’ szavakra fölállt,
’s az egész társaság a’ szomszéd terembe követé, hol 
kávé hordaték körül. Nem hagyhatám szó nélkül a* 
gyönyörű porczellán-táczákat; ’s a’ császár fölvett 
egyet, *s a’ világra tartá, hogy annál jobban láthas-
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sam szépségüket. „Ez ajándék, monda, mii Paris vá
rosától kaptam, Egyptomból megfértemkor.“ Egygyel 
később Malcolm ladyt ajándékozd meg, sir Pulteney 
Malcolm admiral' nejét, midőn Szentilonát elhagyd.

( /  ege k ü c e t k e Z i k . ' )

DON PABLO OLAVIDE.
( l é g e . )

Ez vala az okozott ijedelmek’ következése; mig 
Olavide tömlöczben volt; közönségesen tompa csend 
után kerekedik zajoskodó szélvész; túlságos, borzal
mas veszélyeket képzelünk magunknak, ’s váratlan 
ütéseknél legerősebb lélek is elveszti egyensúlyát.

Az inquisitio’ látszatos szunnyadása minden elmét 
biztosságba ringatott; hirtelen ébredése mindenkitmeg- 
borzaszta, ’s ezen első benyomást még több körülmény 
is nagyobbitá.

Olavide pőrét legmélyebb csöndeségben fólytaták, 
’s végre sorsa egy év és hét napig tartó fogság után 
eldöntetett; ez idő alatt még csak valamellyik szolgá
ja sem közelitliete hozzá.

November’ Sióikén 1778ban az inquisitio’ épületé
ben gyűlés tartatott. Negyven személy hivaték-meg, 
kik közt spanyol nagyok ’s az inquisitioi törvényszék’ 
fejei is voltak. Az ülés negj^edfél óráig tartott.

A' vádlott sárgába öltözten, kezében zöld viasz
gyertya, megjelent az inquisitio’ két szolgájától kisér
tetve. A’ pör’ minden körülményét felolvasók, mellyek 
között önkészitette életirása legnyomosabb volt. Ola- 
t)ide megvallá, hogy utazásiban nagy elmékkel, ne
vezetesen Voltaire-tel ’s Rousseau -val társalkodóit; 
velők vallási tárgyakról beszélt; hanem elveik által 
nem hagvá magát elragadtatni.

Most hetvennyolez tanú’ vallása következett, kik őt 
vádolák, hogy a’ század’ erős nagy elméinek ábrán
dos beszédeit folytatta, istenkáromlásokat tőn, ’s a' sz. 
atyákat nevetségessé tette.

Olavide néhányat megvallott ezen panaszokból, ’s 
többeket tagadott; beszédei — mondd — soha sem vol
tak igazi érzelmeinek kifejezései.

Legnagyobb vétkéül tulajdouiták, hogy a tanukat 
meg akarta vesztegetni. Nyolcz évig kell vala bezá
ratnia, ’s az időt ájtatos könyvek’ olvasásával töltenie.

Ezekre a’ szerencsétlennek ünnepélyesen meg kel
lett eskünnic. Olavide az itélök bizonyítása szerint 
nem kétes jeleit nyujtá töredelmének.

Olavide-nek Ítéletéhez keile szabodnia, ’s Mancha- 
ban egy kolostor határoztatott börtönéül.

Romlott egészsége miatt engedelmet kapott, a szom
széd tájakon fekvő fürdőkbe mehetni. Ezek nem vol
tak rá nézve foganatosak,’s a' cataloniai fürdőkbe uta
zott. A’ kímélő mód, mellyel vele bántak, a franczia 
határ’ közelléte rá bírták ő t, hogy őreit megcsalja — 
Olavide örökös búcsút vett hazájától.

Szökését Francziaországban már jó híre megelőzte. 
Pilos gróf neve alatt csöndesen ’s vidámul folyt élte, 
tudományos társaságokban, biztos barátok’ köreiben, ’s 
a’ mulatozások’ mérsékes éldeletében, mellyeket a’ 
fővárosban talált. Itt vigasztalást nyert elvesztett bir
tokai 's főtisztségeiért, ’s csak kedveseitől ’s barátai
tól örökös elszakadása miatt vérzett érző szíve.

AZ EDDYSTONEI FÉNYTORONY.

Fény toronynak vagy Pharusnak neveztetik a' par
tokon vagy révkötőkbeni épület, mellynek legfelsőbb 
részében fatűz, vagy igen világos olaj — , ’s légszesz 
égettetik éjeken keresztül , hogy a’ hajók már a’ tá
volból feléjük irányozzák futásokat, a’ szírieket 's ho
mokzátonyokat kikerülve. Nevét Pharos szigetiül vé
vé , melly az alexandriai révkötőt védte, ’s keleti fo
kán álla a’ K. sz. e. 300  észt. épített híres, ’s a’vi
lág’ csudáihoz számított alexandriai Pharos , 500  láb 
magasságban.

Az eddystonei fénytorony a’ plvmouthi tengerszo
ros’ kezdeténél á ll; mostani formájában Smeaton ar
chitect épité egyikére a’ legveszélyesb eddystonei szik
láknak. E’ szirtek a’ torony’ építése előtt számtalan 
hajót tevének tönkre , mert a’ biskayai tengeröböl ’s 
az atlanti tengerrész nagyon ki van téve a’ hullámok’ 
dühének. — A’ tenger épen a torony mellett csaknem 
2001. mély, úgy, hogy a’ hullámozol! akadályzat- 
lanúl rohanhat rá délnyugat felől, ’s kimondhatlan düh
vei törik meg a’ szirtek’ csúcsain. A’ kereskedést 
’s hajózást olly szenvedélyesen űző népnél, mint az 
angol, természetesen azon óhajtásnak kellett támadni : 
épitessék e’ veszélyes helyen fénytorony, ’s volt, ki 
e’ veszélyes munkát fölválalni merészkedék. Wistau- 
ley Henry kezdé meg azt, ’s a’ roppant műt 1700 be- 
végezé. Építményét olly biztosnak hitte, hogy kijelen
té : „óhajtana, a’ legrettenetesb viharban, melly dü
hönghet rajta lenni. „Kívánsága teljesült. Midőn nov. 
26ikán 1703. a’ toronyban volt, olly iszonyú szél
vész kele föl, ínillyen még nem dúlt soha e’ partokon. 
A’ kimonnhatatlan pusztításokat tévő éj után elcsen
desült kissé a’ vihar, de a’ torony nem volt sehol. Né
hány vasdarabokon bivül, mellyek az épületet a’ szír
iekhez kapcsolók, nem találtaték egyébb nyoma, sem 
a’toronynyal veszett embereknek. 1799 Rudycrd John 
ismét fölépiíé , de más terv szerint. A’ lángész’ e’ mű
re 46 észt. daczolt az elemeknek, de akkor alapjáig 
ege. Smeaton művész bizaték még építésével. Ez nagy 
nehezen hitetheté el társaival, hogy egy az ő eszmé
je szerint épített kőépület biztosb a’ faépületnél. A’ 
torony 35 1. magasságig süni kőtömegbül áll, melly 
a’ szirtbe véseték, ’s műiden kigondolható szerekkel 
’s a’ legerősb czémcntekkel forrasztalék egybe. A' 
80 1. magas épület számtalanszor vívaték már az 
elemek’ dühétől, de legparányibb ártalom nélkül.
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fr ’0 DIVATLAP.

PESTI HÍREK.
1. ) U r q u h a r t  angolkövetségi titoknok, kit a’ Cirkassok 

D a u d - b e y  név alatt tisztelnek ’s kit politikai újságokat 
tartó olvasóink alkalmasint jól ismernek a’ Cirkassok és Oro
szok közti háborgásokból, eg}' pár nap óta Pesten tartózkodik.

2. ) A’ 48ik számunkban emlitett ,Gracula roseac nálunk Pest 
határában ’s vidékén is láttatott. A’ Kémló többek közt ezt 
írja;, e’ tárgyról szólván: „Mi lehet oka hogy ezen b o g a r á 
s z o k  Ásiát ’s 'Afrikát oda hagyák, nem tudjuk ugyan— de 
hogy a’ természet’ munkálatinak következménye, tagadni nem 
lehet; a’ természetben elegendő ok nélkül semmi sem történik. 
Mell}' tartományt megleptek a’ sasok, dög van ott; ’s a’ g r a- 
c u 1 á k vagy bogarászok töméntelen seregeit sáska’ és szöcs
ke’ (szöcske) pusztításra alkotá a’ természet. Mi által koránt 
sincs czélom sáskajárást jövendölni: ellenben nem emlékezem 
még olly évre, mellyben junius’ közepéig legyet alig láthat - 
am volna mint az idén.“

HONI HÍR.
N á d a s ,  P o z s o n y  v á r m e g y é b e n .

El ső  Ró z s a i nn e p  hazánkban.  F. é. május lókén 
egy hazánkban még eddig nem ismert inneplésnek vala tanú
ja Nádas, t. i. egy rózsáinnepnek.*) T. T. S w e r t e c z k y  
lnne ur esperest ,’s posonymegyei táblabiró, mezővárosunk’ 
köztiszteletű plebanusa, azon kitűzött elvénél fogva, mellyel 
az emberiségnek hasznos és jótékony lenni mindig törekedett, 
’s mit leginkább ama’ gyászos időközben is bebizonyított, 
midőn hazánkban a’ pusztító cholera dühöngött, több évi ta
pasztalás által látván, hogy az erkölcsiseg és erényesség elő
mozdítását a’ pórnépnél leginkább jutalmak ’s kijelölések ál
tal lehet létesítői, 2,000 ezüst forintnyi tőkét alapított olly 
ezélra, hogy annak bejövendő 120 e. fr. kamatából 100 e. fr. 
azon hajadonnak adassék szó többséggel, ki a’ legerkölcsö
sebbnek ’s legjobb magaviseletéinek fog találtatni; a’ többi 
20 fr. pedig egy rózsakoszorú’ vételére, szükséges könyvek’ 
beszerzésére a’ falusi ifiuság számára; ’s a’ szegények közti 
felosztásra használtassák. Az innep évenkint mindig pünköst- 
hetfőn fog tartatni.

Ez innepek’ elsője az idén tartatott, a’ t. földesuraság, ’s 
több szomszéd uraságok ’s számos népség’ jelenlétében. A’ 
három kijelölt leány közül Rumanek M ári  a egy atyátlan 
árva, nyeré meg a’ dijt szavazat’ többsége által. Minden ház-

c) A’ ró/.saiimepekuek mint tudva van, első alapitója az. Medard vala
Fraucziaországban.

S z e r k e s z t i

birtokos szavazattal birt. A’ meghatározott jutalom e’ szerint 
az említett leányzónak nyilványosan átadatott, olly kikötés
sel azonban, hogy az férjhezmeneteléig a’ község’ pénztál ába 
tétessék le. Ha pedig a’ leány hajadonan fogna meghalni, 
szülei csak 20 e. fr. kapnak, a’ többi 80 frtot a’ második ki
jelölt nyeri, azon kötelezéssel, hogy a’ megholtnak sírján 
szüntelen rózsákat kell nevelnie. Isteni szolgálat után a’ rózsa- 
leány diadallal kiséi teték a’ helységen fel alá, ’s vidám falusi 
mulatság zárá be az innepet. Vajha ezen nemeslelkü innepala- 
pitvány minél több követőket találna!

KÜL HÍREK.

1. ) ,,A’ világ első tánezosnéja“ DI!e. T a g i i o n  i Paristól 
búcsút vett, Pétenárba menendő. Jutalomjátéka neki 40,000 
frankot hozott be: ezzel bizton elutazhat Pétervárig.

2. ) Egy Parisban lakó angol nem kímélte fáradságát vala
mennyi hangversenyt összeszámolni, mellyek e’ télen Paris
ban adattak, ’s e’ számolás szerint 133 nyilványos és 850 
magány-hangverseny adatott Parisban az idei télen.

3. ) Rég tudomásra jött, hogy T o r q u a t o  T a s s á n a k  
számos nyomtatlan költeményeit ’s írásait, nemkülönben más, 
az ó élettörténetével érintkezésben volt személyekéit bizonyos 
A l b e r t i  gróf bírná, Romában. Több évű töprenkedés után 
végre elhatái zá magát ezen ur, az emlitett irományokból egy 
történeti magyarazátokkal ellátott kiválogatott gyűjteményt 
nyomtatás .által a’ világ kezeibe juttatni, még pedig illy cziHí
méi: Manoscritti inediti di Torquato Tasso, ed altri prego- 
voli documenti per servire alia biográfia del medesimo, posse- 
dnti ed illustrati dal Conte Mariano Alberti, e publicati con 
incisioni e facsimili per Cura di R. Gentilucci.“ Az első tötet 
már megjelent Luccában nagy folioban.

4. ) Ejszakamerika egyesült .országaink „mérsékleti egye
sületei“ már évek óta hatnak sikerrel a’ népek’ javára. Német
országban is tétetett ez ügyben egyetmás.. Azonban legújab
ban a’ dolog új ösztönt kezd nyerni az által, hogy a’ lipcsei 
„az emberi jóllét előmozdítására“ öszve állott egyesület jóté
kony hatását a’ mérsékletességre is kiterjeszti. Megjelent már 
tőle az ,e 1 ső né me t  m é r s é k l e t i  j o u r n a b  első füzete. 
Ugyanezen egyesület már előbb is több hasznos könyveket 
adott ki ezen egyetemes czim alatt: „Ideale für alle Stände“ 
mellynek első kötete „Lebensbeschreibungen für Gewerbtrci- 
bende“ igen érdekes.

5. ) Nem régiben két angol egy parthie sakkot 5000 font 
sterlingben játszott, vagyis 125,000 váltó forüitban.

Mu n k á c s y .

NYOMATUK LÄNDERER HETEIVEL
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H ttrm u d ik  év9 A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a ’ 31 air var hazára Első fele

A’ SZERELEM’ SZESZÉLYEI.
NK.V1F.T U TÁ N

B. BARKÓCZY FERLNCZ.

I .

E l s ő  l e v é l .

Te neheztelsz rám, Alfons, nemde? haragszol, 
hogy olly rég nem irék neked, ’s még nem tudod egé
szen: mennyire bántottalak meg tulajdonkép. Te a’ sze
rencsét küldéd nekem , ’s én meg sem köszönöm. Bo
csáss meg, barátom; hat héttől óta csak róla gondol
kozóm, csak vele beszélők, csak neki irék. — De Ö! 
neked köszönöm őt, ’s egész életemmel sem fizethet
ném le neked ezen adósságom’! Mit sem tudsz állapo
tomról. Hinni lógod, hogy őrült vagyok, ’s vannak pil
lanatok midőn magam is hiszem. Hallgass meg hát: 
próbát akarok tenni egy kis rendet hozni elbeszélé
sembe. Te, kinek szive olly gyengédérzelmii, el fogod 
azt találni, a’ mit nem mondok; átfogod látni, hogy 
lelkem nagyon is tele van ürömmel, hogysem azt ki
fejezni tudhatnám!

Még nagyon ifjak valónk, midőn egymástól elvál
tunk, ‘s alig ismerők a’ világot; te azzá lenni látszó! 
a' mi azóta levél, nemes, és nagylelkű férfiú — az én 
szerencsétlen charaklcrem is már ki volt fesclve. Gyak
ran sajnálni; de most kívánj szerencsét, föllelem an
gyalomat, ő a' mennybe vezete.

Még tisztán emlékszem elutaztad' napjára; utósó 
szavaid kitörülhctlcn vouasokkal v-annak emlékembe 
vésve.

,,Emészt!“ mondád, „mi elhagyjuk az iskolát, az 
életbe lépendők ; hu szenvedélyeid’ nem zabolázod, ha 
nincs erőd tűrni, hoary helyedre föllépj, akkor mindig 
alárendelt rangot foglalandasz cl,’s még ezerszer töb
bet fogsz szenvedni.“

1 8 3 7 .

Ez jóslat vala! Akkor 20 évesek, most 30 vagyunk. 
Azon pillanattól óta, csak két nyugodt napom volt. — 
Tudod, hogy én gazdag, árva, időm’, ’s tetteim’ ura 
vagyok. Olly szépnek tartám a’ világot, hogy a’ bo- 
szúság ellen, nála keresők menedéket. Csak itt kelle 
őt ismerni tanulnom. Szenvedély Ivei szerettem egy ifjú 
lyánykát , össze akarónk esküdni; akkor egy gazdag 
idegennel elszökött. Kevés idővel ezután, egy, még 
tán szebb özvegy fogadá el hódolatimat. Képzelém, 
hogy szerencsémnek végre semmi sem áll utóban; — 
ő szeretett engem, vagy legalább hitte, hogy szeret, 
’s én is azt hivém. Elváihatlanok valánk, együtt -lo
vaglónk ki, ’s szerelemtől ittasodva, csak vele fogla- 
latoskodám. Egykor, midőn ismét egymás mellett vág- 
taránk, lovam valamelly kőbe megbotlék, 20 lépésre 
elhajitattam, ’s eltörtem lábszáromat; Amazonom másnap 
elutazék , ő egy bénáról mit sem akart tudni. — Csak
nem megörülök kétségbesésemben. Ezen idő óta utá
latot érzék az asszonyok iránt; vagy hogy jobban fe
jezzem ki magam , őket két hűtlenem szerint itélém; 
imádtam, de nem becsültem ; szemeimbe drága kövek 
voltak, mellveket eltörtem , mihelyt meguntam. Csak 
egyet kivánék tőlük; ’s az egy, szépség vala. Hacsak 
szép volt a’ hölgy, birt-e lélekkel, és charakterrel, 
kevés gondot okoza; csakhogy az egész város tudott 
győzelmemről, hacsak vágytársimtól irigyeltetém, úgy 
bár mi következők belőle, mindegy volt nekem. JVem 
engedtem soha semmit, de k Halált at ám magam. Mind 
ennek semmi más alapja nem volt, mint az önszeretet, 
’s csakhamar mégis úntam. Már nem költők többé, mert 
a’ divat’ hőse voltam, ’s az nekem elég volt; 's azt 
hiszem, hogy szemtelenségem, ’s dőreségem több dia
dalt szerző,mintha valóságos érdemmel birandotfam.

A’ múlt tél’ elején, testvérem cousined’ bátyjának 
neje lön, ’s ez a'cousiue volt az, ki által azon egyetlen 
levelet megkapám, mellyet olly rég óta vevők tőled*
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Nagynéném bált ada, mellyben halálig unatkozám; 
háromszor kószáltam át a' termet, a' nélkül hogy mu
lattam volna, és már távozni akartam, midőn nagyné- 
ném felszólita, hívnék egy dámát, ki székét még nem 
hagyá el, tánczra. E’ hölgy Orvius asszonyság, a’ te 
cousined vala. Vizsgálgatám; de a’ szemle npm volt 
részére kedvező. Arcza himlöhelyes, szemei kicsinyek 
de tüzesek; termete csinos, kis lábai; melle, ’s válla 
betakarva, semmi kirívó rajta; röviden öltözete illőleg 
választva. „Ez asszonyság nagyon rútu mondám ma
gamban ; arcza mégis jelentékes ’s bizonyos vagyok, 
hogy lelkes, ügy van öltözve, hogy alig ötlik szem
be ; ’s ennél semmi jobbat nem tehet. Azonban késedel- 
mezteui őt tánczra híni,mert féltem ízlésemet koczkáz- 
tatni; de nagynéném’ -ismételt felszólítása elhatározott.

Orvius asszonyság szives mosolylyal köszönt, mi 
nekem csudaszépségü fogak’ látását szerzé; szólt ’s 
én el valék ragadva hangja’ bájától. Mind elbeszéld, 
mit te gyermekkorod’ barátjáról neki mondái, leíesté sze
rencsédet, helyzeted’, szerétéire méltó nődet. A’ táucz 
végzetével mellé ülék, ’s mig a’ bál tartott, ott marad
tam,’s többé nem unatkozám. Tréfáltam hoszú mulato
zásomon , mert szokásomon kívül vala, nem szép asz- 
szonynyal igv foglalatoskodni; ’s azon vonzalmat, 
mellyet Orvius asszonyság iránt mutaték, henyeségem- 
nek tulajdoniták; senkisem képzeld, hogy ő engem ér
dekelhetne ; ‘s akkor magam sem hivém azt lehetőnek.

Engedőimet nverék, leveledet elhozni tőle. Másnap 
reggel siettem használni az engedelmet. Cousined pom- 
pás szobában fogadott e l ; tárgyat tegnapi mulatósunk 
ada: de kevesebbet beszélőnk rólad, többet magunkról- 
Testvérem’ férjhezmenétele gyakrabban ada alkalmat 
egymást látnunk;’s majd minden este találkozónk,’s e’ 
találkozás a' nagyvilágban csakhamar nem volt nekem 
elég; ismétlőm látogatásim’, jól fogadtatám’s három e- 
gész óráig maradtam. Oh! milly,szeretetve méltó e’ hölgy 
ha széptelenségének tudata nem teszi őt többé elfogulttá,

Egy hónap múlva ismerkedésünk után, már majd 
barátokká levőnk. A’ lelkes Athenaissal megismerte- 
tém életemet, tévedéseimet, ’s csalódásaimat; ’s ő is 
bizodalmasau közle holmit velem magáról.

Egy este, sohasem felejtem el! együtt valónk az olasz 
dalszínházban, ‘s lakába kisértem, férje ’s testvérem 
elhagyónak, ’s mi magunkra maradánk. A’ tolvaj szarka 
adatott. En még egészen el valék ragadtatva a’ bájos

zenc,’sMalibran kecses énekétől. Athenais szólt velem, 
’s én egytagulag felelők.„Annyira kedveli ön a’ hangát? 
Játszak valamit?“ — Szívesen fogadóm. „Én önt — 
folytató — legbizotlabb titkomba avatom, mellyet csak 
férjem, családom,’s néhány barátink ismernek. Párisba 
érkezve, hol minden tüstint tünemény, megkértem test
véremet, titkolja el e’ drága kincsemet. Az olljr asz- 
szonynak, mint én, a’ lehetőségig kerülni kell, figyel
met vonni magára. Az én jelszavam rejtettség. „Ho
gyan? — kérdőm meglepetve — ön énekel?“ — „Ki
csit — felele pajkos mosolylyal — meg hallgat?“ ’s 
ezzel fölnyitá zongoráját, ’s rövid előjáték után, el
kezdő egy darabot, mellyet a’ játékszínben hallónk 
— ’s tiszta tökélvlyel éneklé el azt.

Oily talentomot egy asszonyban, ki a’ nagyvilághoz 
tartozik, nem sejték.- annyi lélek volt e’ kecses hang
ban, hogy többé nem birék magammal. Érzőm, hogy 
imádom; ’s megvallám. Oh ha láttad volna, menynyire 
meglepő őt vallomásom! Soká nézett rám felelet nél
kül. Elsápadt, ’s elpirult, mig végre kezét kezembe 
eresztő. — En boldog valék.

E’ nap óta, éltem új ingert nyere, mert naponkint 
új erényeket födözék föl benne. Szive fülnyilt előttem 
meg tudóm szerencsétlen házassága’ viszonyait, ’s Or
vius ur méltatlan viseletét; kinek ajánlata az elválásra, 
mentegetni igyekszék; aztán bánatát a’ nagy betegség 
miatt, mellynek kegyetlen nyomait most is viselő. „Ez 
előtt szép valék — mondó szeretetve méltó nyíltság
gal — és sok fáradságomba került, magamat a' felett vi
gasztalni , hogy az többé nem vagyok. Tán gőgös, ’s 
gonosz levék, ha kevesebbé lettem volna szerencsét
len.“ Athenais ugyan azon szorgalommal rejtő talen
tumait, mellyel más tón nyilvánositotta volna. Csak ké
sőbb tudtam meg, hogy épen olly ügyességgel bir a’ 
festés ’s költészetben, mint a’ hangában. Mint a’ grá
nát szép biborszemeit közönséges kéreg alá rejti, úgy 
rejtő el ő is lelke’ kincseit. —

...... A’ tél eljőve, ’s vele a’ vigalmak’ ’s a’ társas
körök’ örömei. Mondjam e neked, barátom, milly bol
dog valék; ha bálba jövők, ha szemeim a’ gyülekeze
tei át futók , szeretett Athenaisomat keresendők. Föl- 
lelém öt, távol ülve, szomorúan, várakozva; és ő csak 
e’ pillanattól számláló az est’ örömeit. — Soha nem 
ismert gyönyört érzék ; annak büszkeségét, ki titok
ban egy drága követ bir, abban egyedül gyönyörkü-
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dik , ’s tudja, hogy mindenektől irigyelteinek , ha azt 
közcsudálat elcbe tenné. — Féltékeny valék e' birtok
ra, reszkettem, ha férfi közeledek hozzá, ’s féltem, ha 
megszólítja; ez előjog enyirn vala, egyedül én akarám 
öt mulatni, fölviditni; büszke valék parancsolónémra.

Érted e már most boldogságomat, Alfons? Egy év 
óta van ez így; viszonyaimat nem sejti senki. Ki is 
hinné, hogy engem egy nemszép asszony bilincselhet
ne le; — hogy titokban szeretek, ki hinné azt rólam! 
Hirem biztosb alapú. Elébbi csapodárságom leple alatt 
örülök mostani boldogságomnak. Magunkkal elégülve, 
boldog napokat élünk. Azt hiszem, hogy meg tudnám 
magam ölni, ha Athcnaist kitalálnák. Már a' gondolat, 
hogy ő nem egyedül enyirn, véremet föllázasztja. — 
Mennyire elváltoztatott engem ez az asszony! Isten 
veled barátom; ő jelen van, levelemet vállam felett ol
vassa; elhagylak, inkább vele beszélek mint róla. Bo
csáss meg, ’s fogadd igaz, ’s változtatlau barátságom’ 
bizonyítását. Soha sem fogom azt neked viszonozhatni, 
mit neked köszönök.

Emészted.

I I .

M á s o d i li l e v  t  l.

Kedves Alfons, siessen Beauvoirba, ’s készítsen el 
mindent előre megérkezésemre : elhagyom Párisi, há
rom nap alatt önnél vagyok. Ah barátom, ha tudná mit 
szenvedek; milly sok erő szükséges arra e’ veszedel
mes várost elhagyni, hol a’ szerencsét tanúiám ismer
ni, mellyet most olly drágán fizetek meg! ön tőle egy 
levelet kapott: olvastam: ő azt nálam irá, az egy sze
retettel, és örömmel telt levél vala. Alfons, fogja e 
hinni, azon öröm, azon szeretet eltűnt: egyedül vagyok 
’s viszatérek, kényeimet azon helyen elrejteni, mellyet 
sohasem kellett vala elhagynom.

Ö meg mondotta önnek, mint ismerkedőnk meg, lc- 
rajzolá csudálatom’, ’s örömrészegségem, midőn föl— 
fedezőm, hogy én, én szegény , bájaimtól megfosztott 
teremtmény, még szeretethetem. — De a’ mit önnel 
nem tudatott, mivel azt csak magam tehettem, az, azon 
leirhatlan elragadás vala, mellyet érzék, midőn ő, kit 
minden asszony imád, lábaimnál feküdt. Ezen Erneszt. 
olly szép, olly csábitó kecses, kinek ledérségét mind
nyájan csodálták, Alfons! ezen Erneszt ollyan volt 
nálam, mint egy engedelmes gyermek; ő kikémlelte

vágyaimat, mosolygott, ha én mosolygók, pedig én 
mégis olly rút vagyok! — Szivem megtelt kimond- 
hatlau szerelemmel, ’s tán épen olly nagy gőggel, e’ 
gőg romlásomra volt. Mindenki előtt eltilkolt szövet
ségünk , épen ezen titok által megfoghatlan kecsü vala 
Ernesztnek. Én képtelen balga nem láttam, hogy csak 
ezen újdonság bilincselte őt hozzám! Tudtam, hogy 
eddig kedveseibe fcüszkélkedék, ’s elpirultam e’ gon
dolatnál , hogy ő bizodalmas viszonyunkat titkolgatja; 
mert miattam szégyenli magát! Mire viszen bennünket 
a’ szenvedély! ön rég óta ismer engem; ismeri éltem’ 
minden körülményit.

Szüléim' parancsára , férjemtől elválva élék, ügyek- 
szém, magam visel étét, a’ szemrehányástól szabadon 
tartani; — eddig kikerülőm a’ rágalomnak még csak 
árnyékát is, most magam tevém meg azt, azon szán
dékból, hogy neki tessem. Megérti ezen eltévedést 
cousin? Ah nem, mert ön nem tudja, mint szeretem 
én őt, ön nem tudja, hogy bemocskolt hirem, nekem 
csak a’ kisebb gondot okozza. 0 maga az , kit sajná
lok, egyedül ő! ’s ha őt nekem visszaadnák, tehát 
nem hinném, hogy drágán vevém. —Egy este énekel
tem, verseket olvastam neki; egészen elragadtatva 
látszott lenni, midőn elhagyott. Elmenetele után még 
álmodoztam. Egy szava mélyen beoltaték képzelődé
sembe , ’s azt rósz útra vezető. „Ah ha önt ismernék !“ 
felkiálta — Ila ismernének engem! ő kívánja hát, hogy 
engem ismerjenek? — nem tudtam igazán magam
ba eltitkolni, hogy hangom , ’s talentomomuak elsősé
ge van; ha egy teremben énekelnék, úgy gondolám, 
büszke leend bennem. És miért ne tenném azt? — 
Fölkeltem, elhatározva: elégedetlenségem" legyőzni-, "s 
magamat a’ közönség előtt hallatni.

E’ tervnek előtte eltitkolva kellett maradni; megle
petésében akarék gyönyörködni. Meghivám tehát min
den ismerőseimet egy nagy hangversenyre; a’ leghi- 
resb művészek neveljék az élvet. Titokban tártára. — 
Azon mesterrel, kinek énekemet kísérnie kellet titok
ban tarték egy próbát, ’s azon pillanatban, midőn azt 
legkevésbé gyanítnák, kértem kezdjék el. Ernesztre 
egy tekintetet sem merők vetni; azóta mondta, hogy 
bohónak tartott, midőn a’ haugászhoz látott lépni; szi
vem olly erősen doboga,hogy roszúl levéstől féltem; ’s 
tarték tőle hogy balul sül ki ! Mivel élet- ’s halálról 
volt szó, az ő tetszéséről. Sikerült, tetszést arattam.

*
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welly lelkesedéssel végződött, annyival inkább, mivel 
senki sem gyanitá talentomomat.

Ön ismeri Parist, annak előítéleteit, és balgaságait; 
senkiről sem beszéltek, csak rólam, czivódtak a gyö
nyörön , engem magoknál látni, a’ tiszteleten, nálam 
lenni. Megvallom, Alfons, kéjmámoros valék. Midőn 
minden vendég eltávozék hangversenyemből, olly vi
dám’ , ’s örömfénylőnek látszék nekem Emészt, hogy 
nem kételkedőm, köszönni fogja, hogy annyi biztossá
got mutaték. „Ön ezen esteíelülmulhatlan v olt — monda 
nekem — sohasem hallék tökéletesebbet; én büszke va
gyok önre!“ Oh mennyire megjutalmazva érzőm áldo
zatomat ! szerelmem határtalan volt. Mi asszonyok, min
denütt merítünk táplálékot a’ szerelemből. Az egy foly- 
vásti gondolat, minden tetteink’ czélja, ’s mi egyedül 
’s elhagyatva állunk a’ világban , ha szerelmünk nincs 
többé.

Egész Paris rólam beszélt. Néhány nappal a dia
dal után Erneszt szomorú , ’s gondolkodó lön. Kérdez
tem , a’ nélkül, hogy feleletet kapnék. — Semmi sem 
volt! E’ szó azt, ki igazán szeret, kétségbe ejtheti. 
Gyötrő búm’ okát monda ö, ön nem fogja megtudni. Szi
vemen ólom teherrel fekszik. — Elvakitásomban kép
zelem, hogy nem vagyok még elég hires. Egy rajzot 
végzők el, a' művészi mutatványba küldőin, hol azt 
szívesen fogadók. A’ közönség megismerő érdemét, a 
sokaság oda tódult -— á la mode vala. Erneszt örömét 
bizonyító nekem,’s igen elégültnek látszék. írántaini 
vonzalmát úgy szólván, kikürtölé , ’s én őt bohósá
gában segitgetém. Bizodalmas viszonyunkat' mindenki 
ismerő. Ez nel>i hízelkedni látszott, elébbcni Charak
tere megjött. És én! Ah én esztelen valék. Ön nem 
asszony, Alfons, ön azt meg nem foghatja. Ö kinek 
szabálya egyedül a’ szépség volt, engem mindenek’ 
szemei előtt választása’ tárgyává tön , miattam többé 
nem pirult; tehát bizonyosan n ag y o n  szeretett.— 
Fölnyitván házamat; sok embert láttam magamnál, ’s 
azt megmutatni mindnyájoknak iparkodám, mit ön olly 
udvariasan ritka szeretetreméltóságomnak nevez ’s 
minden sikerült nekem.

Erneszt,a’ tolakodók felett nempanaszkodék; ellen
ben, köszönő a’ költséget, mellyet csináltam. Tisztán 
kifejezett örömmel hallgata engem, ’s aztán hallga
tóiméhoz fordult,ítéletükben örvendeni; mint mondám, 
egészen kábult valék. Már rég titokban egy erköl

csös regényen dolgozóm. Szivemmel iriam; eszmék
ben dús valék — a' szív mindig kimerithetlen. Szen
vedélyt rajzolók ; az enyim vezette toliamat, a‘ rajzo
lás való volt, nyomtatni küldőm a' könyvet, 's nevem, 
a’ kiadót kivéve, mindennek titokban maradt. Szeren
csém nagy vala: munkám szokatlan tetszést nyert; az 
első kiadás 14 nap alatt elkelt. Néhány charaktcrt 
festék ; ön magokat akarók olvasnia

Erneszt egészen el vala fogúivá, a‘ regény, 's névte
len írója iránt. A’legtulságosabb találgatásokat hallóm; 
’s volt erőm, még előtte is hallgatni. Ah mért nem volt 
mindig ! legalább még most is csalódásomat álmodnám.
— Úgy látszék, mintha Erneszt nálam elszórt, 's ke
vésbé gyöngéd volna, ’s mulatósom őt többé ki nem 
eiégitné. E’ változás szivemet elszaggatá, 's csaknem 
bátortalanná tett; éltük ellem, utolsó próbát tenni. Köny
vem' második kiadásának elébe tevém nevemet; 's Pa
ris’ figyelmét magamra vonóm.

Ugyanaz’ nap’, tegnapelőtt, nem jött Erneszt, két 
szóval irá mentségét. Megbántottunk érzőm magam. 
Este a’ színházban alig beszélt velem, mialatt minden
ki bókolt; ő hideg maradt; e’ hallgatás bámulásba ho
zott. — Vissza kisért, ’s mihelyt egyedül valónk, hoz
zá közeledőm. — Nagy figyelemmel vizsgálgatott: — 
„Milly öltözködés , asszonyom! — mondó csúfolódva — 
ön bájai’ egyetlen egyikét sem akarta rejtve tartani— !u
— Erneszt,— félbcnszakasztám őt — honnan e‘ ke
ménység? miért e’ beszéd! Nem szeret már többé? —•• 
gúnyolólag mosolygott.— „Én asszonyom! én gyűlö
lőin azon asszonyokat, kik írónők, mivősznék, rövi
den, kik nyilvános nézés tárgyául teszik ki magu
kat; hogy akarja hát, hogy önt szeressem ?•• — szé
kembe esőm.

„ ......... Igen, tevő hozzá, ön a’ legédesebb köte
let szakító el ; feldúló álmomat, ön mindenkinek adó 
magát, tízért nekem többé nem kell. Én imádtam önt, 
midőn njagát szerényen, ’s félénken vissza liuzá; rész
vétlen- tekintetek elől; hogy nekem nyilatkozzék. Ön 
nyilvános hódolat után törekvők, mint szép vágytárs- 
néi: most, mint azok, üresen hagyá szivemet. Piru
lok, ezt önnek megvallani, mert meg vagyok győződ
ve , hogy az önnek fájni fog.......három nap ; a hír
vigasztalni fogja veszteségem felett; két erő együtt 
nem uralkodhat. Egy elég — én visszahúzom magam’.
— Valóban Athenais , ön igaztalanságot tesz, kék ru
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hát ölteni, az cgyátaljában nem illik önnek. — Iga
zán, ez egy barát’ tanácsa! — sóhajom, ’s zokogásom 
félbeszakiták ö t; ő reszketett. — „Könyck? — Sír
nak a'masak is? E’ szűz nötestvérek olly gyengesé
geket nem ismernek. Rajta, bátorság! Istenem ! ön 20 
szeretőt fog találni hire mellett. — Adieu, neheztelés 
nélkül, ugy-e ? Mitakar? a’ szerelemnek épen úgy 
vannak szeszélyei, mint a’ szegénységnek! —“

Ment a’ nélkül, hogy még egy pillanatot fordított 
volna rám.

Alfons, ismertem a’ férfit, kit ön nekem lefestett, 
kegyetlenül röpke érzeteivel. Nem érzék erőt, egy 
szót szólni: minden gondolat, minden bátorság el volt 
veszve. Mégis mindjárt átláttam, hogy esztelen büsz
keségem, visszaadá neki természetét, mellyet rövid 
ideig megtagadott. Kiváltkép átláttam, hogy tehetsé
geim’ nyilvánositása által, önszeretetét a’ helyett, hogy 
annak hízelkedném, megbántottam ; hogy ő inkább a- 
kará, hogy hódolata hireslét legyen kedvesének, a’ 
nélkül hogy annak e’ hireslétre más joga legyen, az 
olly mulékouy szépségnél.

Miért nem találtam én azt ki? Ah én nagyon is 
szerettem öt, hogy sem számíthattam volna! — szeren
csétlenségem enhibám. Most kétségbe’sésben, egyedül, 
vigasz nélkül, önhez fordulok. Könyörüljön rajtam; 
ne hagyjon cl engem. Ah, vissza megyek rejtekembe, 
’s ismét az egyszerű Athenais leendek. Miért voltam 
Orvius’ hites neje? — Oh, ö hamar elfog engem fe
lejteni. Meg próbálom őt többé nem szeretni; nem fo
gom öt többé látni. Imádkozzék érettem, megbüntet 
hiszen már azzal, hogy őt ismét nem látom többé. Tud
ja ön, hogy az roszabb a’ halálnál?— Nem sokára 
Beauvoirban leszek, majd olly hamar, mint a’ levél. 
Nem mondom önnek, hogy önt szeretem; úgy hiszem, 
hogy a’ világon semmit sem szeretek többé. En sírok, 
imádkozom, és gyászolok.!

Orvius Alhenais,

KÖRÖSIHEZ.
Mint a‘ büszke hajó hő révpart’ biztos öléből 

Elszáll ’s vészbe siet messze világ5 vizein; 
így te Lizád kertjét elhagyván, vészek’ honába 

Mentél puszta síkok’ szörnyei közt. hazafi 1 
Nemtőd őrze, örülj ! "s ne cserélj a' tibeti pappal , 

Félve imádják azt, téged honod szeret, áld.
TÓTH LÖUJMüS

ELMEFUTTATÁS A’ EOFUTTATÁSRÓL

G A R A Y-TÓL.

A' futtatás, nyájas^ olvasóim, legkönnyebb dolog a' 
világon, ha az ember ért hozzá; azaz ha van mit fut
tatnia.

Az ötvös elővesz egy karikagyűrűt ezüstből, ’s meg
futtatja aranynyal; most bejön boltjába egy darab úgy
nevezett narancs, vagy magyarabbul: liba, t. i. meny
asszony. »Szemét rövidlátó-előkelőséggel összehúzza, 
’s arezot ölt, mintha a' világ' első arany-ismerője vol
na, s megveszi a' karikagyűrűt; az ötvös pedig egy 
hamisat hunyorít ’s azt gondolja: ,na már ez igazi 
aranyfuttatás volt.4/

Az iró (névszerint a’ magyar iró) ezt nem mondhat
ja; mert ö az, ki a’ világon talán legkevésbé bánik 
aranynyal. Az iró a’ gyalog-állatok közé tartozik, 
’s ha valamit futtatni akar, az vagy saját lába, vagy el
méje lehet csak.

Az iró’ lába és elméje közt, nyájas olvasóim, nincs 
is olly nagy különbség, mint az ember talán első te
kintetre hinné. Az iró’ elméje, tudjuk, anno egytül 
kezdve mai napig csaknem mindig gyalog járt, azon 
egyszerű okbul, hűvel, midőn szüleit,,nem esett fejére4 
hanem (_habár csizmája per omissionem quiquaequod 
néha talpalatlan is) talpra; az emberek t. i. mindig job
ban ápolják a’ fejre esett embereket, mint a’ talpra 
esetteket; igen természetes! ki fejére esik, — igy gon
dolkoznak— az feje’ lágyát üthette meg; ellenben, a' 
ki talpára esik, odább futhat mint a’ macska.44

Vannak emberek, nyájas olvasóim, kik azt gondol
ják, hogy az iró’ elméjének mindig négyfal közt kell 
ülni, pennát rágni, ’s foliansokat forgatni — de ezen 
emberek sohasem láttak iróelmét. Az iró’ elméje ollyan 
mint a’ levegő, ha sokáig egy helybe van zárva, meg 
büszhödik, ha nyomatik, dörög és villámokat szikrá
zik; szükség azért, hogy mindig bizonyos légvonat 
lebegtesse az elmét hogy meg ne büszhödjék; ’s ne nyo
massák, ha azt akarjuk, hogy mindig majus-arczczal 
mosolygjon; meg kell futtatni a' gondolatok’ éseBzmék’ 
arany-fövenyében, hogy meg ne rozsdásodjék , meg 
kell néha néha futtatni, mint a’ jó lovat, hogy cl ne 
restüljön.

,Meg kell futtatni mint a’ jó lovat4 helyesl de ,mint 
a’ jó lovat4 ez a' bökkenő! Az írók nem futtathatnak
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lovat, annál kevésbé jót, azon úgynevezett ,kilencz- 
venkilencz okbul‘, mert közönségesen: 7iincs lovuk —  

’s azért nem csuda, ha ezen urak a' helyett hogy lo
vakon nyargalnának, gyakran, inkább egymáson nyar- 
galóznak.

Máskép tesznek a’ gavallérok, ezeknek nagyobb ré
szint : van lovuk — ők tehát a’ versenyfutást lovaikra 
hagyják, 's meg kell vallani, hogy e1 nemes állat’ tüz- 
vérűbben, dicsszomjasabban mutatkozik gyakran a’ ver
senyzésben, mint sok jutalomdijra dolgozó4 magyar 
drámairó.

A’ versenyzés nálunk mindenesetre rósz lábon áll, 
mind az életben, mind a' literaturában, kivevén az 
egy lóversenyt; meglehet talán azért, mivel itt négy 
láb vau egy-egy versenylónál mozgásban. A’ mi íróink 
pedig, ha versenyeznek, csak úgy íélkézzel írnak, fél
vállról nézik ellenfelüket, fél szemmel hunyorítnak reá, 
’s ennyi fél-elembül végre, azt gondolják, majd félelem 
’s pusztulás jön az ellenfélre.

Éppen az a’ baj, nyájas olvasóim, hogy mi mindent 
csak félvállról veszünk ’s nem látunk négykézlábbal 
a’ dologhoz.

Iía mi négykézlábbal látnánk a’ dologhoz, bizonyo
san annak is keze lába lenne; midőn igy' gyakran se 
füle se szavra, mint némelly eredeti ,elmefuttatásnak “ 
a’ mi azonban még mindig jobb, mint ha azt fülesnek 
vagy szarvasnak mondhatnák. —

A’füles és szarvas állatok az embert könnyen meg
futtatják ’s az emberfuttatás csak mindig veszedelme
sebb dolog mint az elmefuttatás. Ezzel azt akarom 
mondani, fiogy szívesebben futtatom elmémet a’ füle
seken és szarvasokon, mint, ha a’ fülesek és szarva
sok engem futtatnának, szalasztnának meg. De a’ leg
gonoszabb eset rám nézve mégis mindenesetre az le- 
endne , ha elmefuttatásomtól az olvasók futottak vol
na el. —

SZEXTILOXAI EMLÉKEZETEK.
F.GY ANGOL HÖLGY’ NAPLÓJÁBÓL 

{lége.)

Xapoleon később fölszólita engem, énekeljek egy 
pár olasz dalt. Utánam Moutholon grófné énckle egy 
pár íranczia d a lt,’s ő lassú hangon követé. Est felé 
játék következék ; a’ császár derült vala, a’ mi íyski, 
mint tudatik , mindig örömet tőn. 10 óra felé fölállt,

az asszonyok előtt meghajlék, ’s Las Cases gróffal 
szobájába ment.

Midőn a’ császárnál másodszor evék Longvoodban, 
maga hitt meg. Férjemmel ’s lányommal Bertrand gróf- 
uét látogatám meg, azon házában, mellyet a’ kor
mányzó Longvood mellett építette számára. Látogatá
sunktól vissza térve, a’ kertben a’ császárral talál
kozónk, ki Bertrand gróffal sétála. Midőn meglátott, 
felénk jött, ’s megszállta. Mikor távozni szándéko
zónk , meghitt. „A! kis leánya, mondá gyermekem
re mutatva, madame Bertrand’ gyermekeivel marad
hat.“ Ekkor kocsija ált elő; engem és Bertrand gróf
nőt egy sétára hitt meg Longvood körül. „Az alatt fér
je , mondá, elvégzi toiletteját, ’s az önéről is gondos- 
kodand “ — A’ császár, Bertrand grófné ’s én a’ ko
csiba ültünk; rendkívül sebesen hajtottak, ’s mivel 
az út igeuröges volt, elgondolám, milly könnyen meg
történhetnék, hogy a’ világ’ elfoglalójának társaságá
ban törném ki nyakamat. Xapoleon az egész út alatt, 
elszórt ’s néma volt. — Ebéd felett sokat beszélt a’ 
szentilonai nőnemről: a’ benszületett lányokat álta
lában igen szépeknek leié; egyiknek rózsabimbó ne
vet adott, mást nymphának neveze e l; ez a’ szép 
miss R .. . .  volt később a’ keletindiai társaság’ egy hajós- 
kapitányának neje. Midőn a’ mulatozás’ tárgya kifo
gyott, kérdeze engem, értek-e valamit a’ gazdaság
hoz. „Tud-e ön p. o. puddingot csinálni?“ Felelém, 
hogy mióta Szentilonán vagyok, kénytelen valék meg
tanulni. Később a’ cselédnek egy tányér csemegét ada. 
„Vidd ezt azon kisasszonynak, ki olly szépen énekel,“ 
mondá. Lányom örömmel fogadá az ajándékot, 's több 
évekig tartogató.

Midőn egyszer lányommal Bertrand grófilét meglá
togatóm , ’s a’ Longvoodi kerten térék vissza, ismét 
találkozóm a’ császárral, Bertrand gróf társaságában. 
Kevés szavak után, a’ vallásról kezde beszélni. „Én 
úgy vélem, hogy ön puritán.“ Miért?—„Mert némellyek, 
kik a’ tábor’ istenitiszteletén jelenvalának, puszta föl
dön láták önt térdelni.“ — „A’ táborban nincs zsámoly, 
mondám, ’s m'ivel megszoktam, az istenitisztelet’ né
melly helyeinél letérdelni, itt is tevém a z t, nem gon
dolva, csupasz föld-e az, mellyen térdelek. — „Jól 
van, feleié, de mondja meg, mit gondol ön rólunk, 
kathol.kusokrol ? HiszF-e, remélhetünk, egykor égbe 

jutni ?“ — Hiszem. — „Ah , Ah , monda nevetve , 
utójára ön még minmagunknál is türelmesb leend!“—

Kérdező , szívesen lovaglok-e , ’s a’ nélkül, hogy 
feleletemet bevárná, azon gyönyörrül kezde beszélni, 
mellyet neki a’ lovaglás nyújt. „Én sokszor früstök 
előtt húsz órányi utat tevék; de most, tévé hozzá, fé
lig boszúval, félig mosolygva, alig lesz helyem, 
megpróbálni.“ —

— Körülbelöl tizennégy nappal sir Hudzon Lowe 
megérkezése előtt, Wilks asszonyság, az akkori kor
mányzó’ neje, fülkére, kisérném el leányát, ki atyjá
val a’ császárt meg akarja látogatni. Miss Wilks, ak
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kor az ifjúkor’ kelteméinek egész teljéken, a’ legszebb 
lány volt, kit valaha láttam. A’ kormányzó’ lakából 
egy nagy kocsiban indulónk e l , mellyét hat ökör vont; 
mert a szentilonai lovak’ nagyobb része annyira rósz, 
bőgj húzásra nem használható. Az épen olly hoszu, 
mint fárasztó utazás után , Longvoodba értünk. Először 
Bertrand grófnéhoz mentünk; ’s ő sziveskedék bennün
ket a' császárhoz kisérni, kit teremében, ’s a’kormány
zó'elfogadására gondosan el készülve lelénk. Gróf Las 
Cases álla tolmácsul oldalánál.

Midőn Wilks úr lányát bemutató, mosolygva nézé 
a’ császár. Sokat hallék beszélni miss Wilks’ kelle- 
meiról, mondó, most magam győződöm meg, hogy csak 
igazságot mondtak. Ezután a’ császár ’s a’ kormány
zó közt hoszú, érdekes beszélgetés szövődök, 's csak 
két óra múlva távozónk.

Júliusban, 1817. vóltaték föl Szentilonáról az 53 
ezred, mellyben férjem szolgált, a’ 6<iik által, ’s pa
rancsot vön, hajóra ülni. Néhány nappal az indulás 
előtt, a'tisztikar Longwoodba ment, el búcsúzni a’ 
fenséges fogolytól. Igen elégüitek voltak elfogadások
kal. A’ következő nap a’ nős tisztek még egyszer 
visszatértek családaikkal. A’ császár észrevéve lá
nyomat , ’s közönséges kérdését iutézé hozzá: „Jó 
lány vagy te?“ 's hozzá tévé: „hány évű vagy most?“ 
— T íz. — „Úgy ön már nem gyermek többé, ’s okos
nak kell lennie,“ ’s egyik kezét fejére tévé ’s barát
ságosan mosolyga ró, azon szelíd mosolylyal, melly 
arczának szívesség’ és jóság’ kimondhatatlan kifejzé- 
sét adá.

’S aztán, a’ nőknek, fia' művészileg dolgozott fejér- 
márvány szobrát mutató meg, mellyet néhány nap előtt 
kapott. Mindnyájan csudáltuk azt, 's nagy hasonlatos
ságot lelénk a' császár’ arczával. „igen, mondó ő, de 
orra a’ császárnéé !“ —

Csakhamar aztán elválánk, ’s fájdalom’ és szánat’ 
mély érzetével távozónk el azon férfitól, kinek neve 
ezredek múlva is csudólattal emjítetendik.

*
SZERlÍNYI GVULA,

FIGYELMEZTETÉS.
E z  évi júliustól kezdendő '»"közeledő uj félévvel, a’ 
99& a j z o i a t o k ís létrejöttüknek h a t o d i k  évfelét 
érendik; melly idő alatti pártfogó részvéte a’ t. Közön
ségnek, bizonysága, hogy lelkes fiai- 's lányainál, tet
szést és helybenhagyást nyert nem minden küzdés nél
küli iparkodásuuk. E’ részvét lesz jövendőben is ösz
tönünk : még nagyobb és szüntelen nevekedő szorga
lommal, a’ t. Közönség’ tetszését mindinkább meg
nyerhetni.

Divatujságunk eddigi alakját megtartva, nevezete
sebb czikkelyein, mint: elbeszélések, regék, novel
lák, költemények, élctirások, humoristika, minden

magyar lapok {elett, lapjaink' egyedüli sajátja, or
szág-nép- ’s tájismertetés, természeti történet, tudo
mány, szorgalom, a’ szép művészet’ minden ága, "s 
több e’ nevezetek alá tartozó ’s különféle czikkelye- 
ken kivűl: — különös figyelmet forditandunk még a’ 
társasélet és divatvilágból a' legnevezetesebb ’s legú
jabb dolgok, események, hírek, tünemények, r e n d 
k í v ü l i  g y o r s a s á g g a l  adandó közlésére; melly 
sok oldalú érdekes munkát külön külön irótársaink va
lónak szívesek maguk közt felosztani, illy módon:

1) A’ két fővárosi élet' mozgalmait, minden érde
kes oldalával, napi történeteivel, K a m g .

2. j  A’ literatura’ egész kiterjedtségét, figyelemre 
méltó müveivel, híreivel, történeteivel, K i m o s s .

3. ) A’ hangászatot 's szépmüvészetet illető legne
vezetesebb újságokat, tüneményeket, egész nagysze
rűségével ,

4. ) Az egész nagy külvilágnak, a' társasélet és 
divatvilághoz tartozó rendkívüli, érdekes eseteit, tüne
ményeivel, találmányaival, JF ra iikeB ibu i'y . Végre:

5. ) A’ színészetet illető minden nevezetességek’ 
közlését és kritikáját, j í g g f i  vállalta magára.

Iparkodtunk magunkat olly helyzetbe tenni, hogy 
lapjainkat, „ d i v a t k é p e i n k k c l ,  n e m z e t i -  
k é p t á r r a l ,  ’s  m u z s i k a i  m e l l é k l e t e k 
k e l  ,“  jövő félévvel, a’ lehető legszebb, — ’s mint 
lapjaink' finom vj papirosa előre is mutatja —a’ legcsi- 
nosabb alakban adhassuk; de mindezen tetemes javítá
saink 's költséges előkészületeink mellett is, lapjaink 
eddigi lírát, melly minden hasonló lapoknál ö le s é ü l ) ,  
megtartjuk, fő gondunk egyedül az leven, hogy a'ho
ni elmeszüleményeknek, a’ külhoniak felett, egyszer 
valahára az elsőséget kivíjjuk.

Felszólítjuk tehát a’ t. Közönséget, lapjainkat szi
ves pártfogásába véve, méltoztassék az előfizetési dijt, 
írott vagy nyomatott czimmel együtt, egyenesen hoz
zánk, uj-világ utczába, dr. lleisingerházba 554dik 
sz. a. küldeni; lapjaink’ félévi ára jövendőre is postán 
küldve 5 p. fr., helyben pedig 4 forint pengő. Hely
beliek évnegyedre is előfizethetnek 2 pengő forinttal.

Azon t. Pártfogóinknak, kik lapjainkért az előfize
tési díjt, egyenesen hozzánk, a’ most említett helyen 
szerkesztőségi hivatalunkba küldendik, ’s a' lapjaink
kal adott ’s adandó nemzeti-képtár’ képeit nem bírnák, 
’s erről minket az előfizetéskor szívesen értesítende- 
nek, a’ nemzeti-kévtárból I ia t  finom rézmetszetéi 
képpel i n g y e n  szolgélandunk, ’s az esetre, hae’t. 
Pártfogóink nemzeti-képtárunk’ többi képeit is bírni o- 
hajtanák, (mig illyetén képek’ bolti ára e g y  ]) e  n -  
g ő  f o r i n t ) ,  mi e’ t. Pártfogóinknak egy egy kép
pel, 3  4  p e n g ő  k r a j e z á r é r t  szívesen 
szolgál andunk.

M unkácsy *Iános
a’ ,.I*aj zolatok“ szerkesztője.
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HIB- ’© ©IVATIjAJP.

HONI HÍR. M '
F i ii ni e jimins 8 kán 1837.

Becses lapjai' folytatását érdeklő májusi jelentésében tett 
s/.ives felszólításának megfelelendő , int közlöm az ide mellé
kelt czikkelyt azon meggyőződéssel, hogy honunk5 illy tás ól 
ridékérőli közlésem sem n. érdemű Crasagodnak , sem becses 
lapjai5 olvasóinak nem lesz kellemetlen. Ha tetszeni fog ezen 
czikkelyem , bizvást számolhat szerkesztő ur arra , hogy idő
ről-időre, nem csak a5 színészetről, de egyéb azéletet 5s di
vatot érdeklő tárgyakról is hírt adandók: minthogy mos
tani hivatalom töhb időt engedend a5 I iterator ával foglalatos
kodnom, 5s igy t. Uraságod szorgalmasabb levelezőjét fogja 
bennem találni.

Néhai Adamich A. L. buzgó honfi, 's Fiumének az 182.*/r 
országgyűlésén érdemteljes követe által , sok ’s nagy nehéz
ségek5 legyőzése után épített, 5s tavai}- , kir. kegyes engede- 
leni mellett a5 város által, a5 boldogult tulajdonos5 örökösei
től megvett derék színházunkban, már öt év óta olasz daljá
tékok szoktak a5 tavaszi évszakban adatni, mellyek’ fentartá- 
sát, minthogy csekély számú publikumunk egyéb segély nél- 
kiil elégtelen bár középszerű operát-is fen tartani (min senki, 
kinek az olasz daljátéki intézetekről v alódi 5s alapos fogalma 
van, nem fog csodálkozni), a5 városi pénztár, különösen e5 
ezé ha szánt jövedelméből, eszközli. Illy móddal R o ss i n i , 
B e l l i n i ,  D o n  i z z e t t i ,  V a c a j5 5s eg} eb jeles olasz szer
zők5 művei váltva gyönyörködteték eddig is az inkább olasz, 
mint akármi más szellemű fiumei közönséget.

Az 1837iki tavaszi szak, Bellini5 ,,S o n am b ul a-javai 
nyittatott-meg martins5 óikén. Ezt követte Donizzetti5 ,.E1 i - 
s ir  d5 Á m o r é “ czimű tréfás daljátéka, mellyekben első 
énekesnénk B e r t i  G e r t r u d  kisasszony a5 kivánhatósá- 
gig jelesen énekelte 5s adta, az elsőben A mi n  a5, a5 máso
dikban A d in  a’ részét és szelepét. Tiszta hang-’s erőteljes 
szava, kellemes, ’s minden erőtetéstő! ment előadása; szelíd 
igén} télén külsejével 5s helyes actiójáva! párosulva, méltó ked- 
vezest gerjeszte a5 publicumbau, melly őt fölléptekor mindig 
zajos tapsokkai fogadá, 5s május5 Gikán, m<dőu kiilöahaszná- 
ra bérszünet mellett „L a S t r a n i e r a “ adatott, koszoiúk-'s 
két külön nemű versezettel üdvözlő. Ezek5 egyikét, melly ke
vés soraiban oil}-- eltaláltan festi e5 derék ’s .még fiatal mű
vésznőt , itt közöljük:

„Alme snore di Pindo, o voi , ebe in seno **)
Ai Parnassii laureti , e ai sacri tempj 
i) 5 Apollo, in ríva d5 Aganippe a5 fonti,
La divina insegnate Arte del Canto,
Quaggiű scendite , e con benigne ciglia 
Costei mirando, che modesta in atto 
Tutta umiie rimaüsi nel suo trionfo,
Intrecciate al suo crin fresche corone.“

eaJ
Köszönettel és szívesen veendjük.

„Dies» leány! l ’inilusnak , ti-, kik 
Parnasz’ babéron berkiben , i  Apolló 
N/.ent templomában, Hyppokrene’ partján 
Ü tö k  tanítva a' ti Hasnak égi 
Művészetét , oh szálljatok-le, ' i  nyájas 
.Szemmel tekintvén e’ szerén színésznőt, 
K it vytízödelme nem tesz elM/.otíá,
Közért, virítót, fonjatok hajiba

----- r--------
S  7 .
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e r k e s z t i

„La S t r a n i e r  a55 Bellimtől, április’ 29ikén adatott elő« 
szer; de ebben B e r t  ink nem tolt oily jeles A I a id  a, mini 
Amina 's Adina vala; kellemessége azonban nem csökkenti 
az . . i s m e r e t l e u , “ igén} felen szerepében actiója igen jó 
volt, ’s az első szakasz5 utolsó magánydalában a5 kedves szí
nésznőn kívül, a5 derék énekesnőt ismét megtapsoltuk. — 
Mint N o I1 m a , elragadtatásig vitte szerepét az első szakasz' 
utolsó jelenetében, hol P o l l i o n e 5 elpártolását fölfedezvén 
„Oh non t re ni a r e , o perf ido‘ -t énekelte; hasonló erő
vel , 5s művészi jártassággal lépett-föl ezen darab5 második sza
kaszának JOik jeleneteben is; 5s általányos mély' érzést ger
jesztve a5 végsőben.— Kielégítvén e'képen publiciimunkat, eb
ben csak azon óhajtást hagyá vissza, hogy őt jövőre ismét 
hallhassa 5s élvezhesse

M » s i c h  Jenő  tenoristánkat, jelesnek sem E l v i  n o , sem 
Ne nt o r i n o’ vagy Art ur o5 szerepében nem mondhatni; leg
kedvesebb tolt ó a5 publicumnak mint P o l l i o n e  Normában ; 
de ennek is csak azon jelenetében, hol e5 szavakkal : „M e c o 
a l l 5 a l t a r  di  V e n é r e “ 5st. kezdődő álmát , 's utána e- 
zen erőteljes dalt: „Me p r o t e g g e ,  me d i f  e n d e “ 'st. 
éneklé, mert szép testalkotása, vitézi módon vitt actiója, kel
lemes és az ének5 szövegéhez alkalmazott erejű éneklése it* 
tökéletesen kielégítő azt. Egyébiránt Musichnak actiója 5s ének
lési módja jó, 5s kellemes, egy kissé fátyolozott szavát (vo
ce Yolata), sokkal kevésbé 5s jelesbe tehetné e5 még kezdő 
művész, ha annak tökéletesítésére több stúdiumot fordítni ked
ve jőne.

M a n ci n i E t e l k a  másod rendű énekesnő, L i z a ’s 1 s o- 
l e t t a 5 részét nein roszúl éneklé. Szavának tisztaságát ’s kel
lemetességét illető Ítéletében publicumunk megoszlott; abban 
azonban, hogy mancini kisasszony nem nnivészné, ’s hogy 
annak, mint a5 természettől nyert, kiművelésére kevés, vagy 
épen semmi studiomot nem fordítván, középszerűségből ki
vergődni solia sem fog, mindnyájan megegyeztek.

C a v i s a g o  V i n c z e comicus bassista, derék D u 1 c a m a- 
ra volt E li s ir  d5 Amore- ban,  jóllehet azon erő, melly 
e5 nemű énekesben leginkább megkívántunk, szavában még 
most nincsen meg. «p

C a r r a r o  A l a j o s ,  komoly éneklő basgii-jfii — basso 
cantante — nem színpadra, hanem vándoijp fázta énekesnek 
való. Nálunk orvosolhatlan szükségből léptj;t-föl az egész kö
zönség’ méltó boszúságára, erőtlen szaia5 recsegő modulatió- 
ival fölötte kellemetlen érzést gerjesztőén mindenkiben.

Említést érdemel még: Be i - t i  M a g d o l n a  kisasszony, 
Gertrúd’ testvére, ki T er gsAÁpiolnárné szerepét „Sonnam-  
b u 1 a“-ban a’ kiiánhatóságigjól vitte ; — azt a5 nyolc/, éne
kesből álló kar-is, melly magái a’ most említett daljáték „A 
f osco  ci  elő"‘-val kezdődő, s  úgy annak első szakasza5 vég
ső kardalában mesterileg viselő.— Ilangászkariink igen g} öli
ge volt; 5s bár a’ város költséget nem kiméivé tartja-fen keb
lében a5 liangásziskolát, ennek nüvendéki azonban cseke!} re
ményt nyújtanak, nem mondom tökéletesb . de a' középsze
rűnél csak valamivel is jobb hangászkarra: mell} et most na
gyobb költségén ülaszhon-’s Triestből vagy inásiinnau meg- 
hivott hangászok egészífnek-ki.

Folyó jiinius5 első napjaiban hag}ák el az említett dalno
kok városunkat, hol most egy b á b j á t é k o s  nevetteti a' ke
vés szánni hallgatókból álló közönségét; inig Thalia templo
mának bezárt ajtai September' első napjaiban egy szinésztár- 
saságuak ismét megnyittatnak. 1 hlSllt.ll 1 .

]M ti n k á c s y.

NYO.MATIK LANDEKEK BETŰIVEL
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H a r m a d i k  é v 9 A’ dicsőség fénysngára 
Lengjen a’ Magyarhazára Első fele

A’ T A L Á L K O Z Á S .
(IGAZ TÖRTÉNET.)

Rég- óta vagyok egy tisztes erkölcsű férfiúval isme
retségben. Pestre jöttémkor ez volt első, kivel mélyebb 
barátkozásba ’s lassaukint mindennapi társalkodásba e- 
reszkedém. Gyakran mulatgatánk együtt bizalmas be
szélgetésekben, 's a’ férfiúnak, edzett charakterébcn 
nem leíiete örömömet nem találnom. 0 szűkén, fölötte 
szűkén élt, de miveit lelke, érző szive, ’s azon élénk 
keseredés, melly gyakran beszédein elümlék, nyilván 
matatják, hogy a’ sorsnak erőszakos csapása által ju
tott mostani állapotába. — Mindazáltal szíve, melly 
belső busongással és szomorúsággal eltelve lenni lát— 
szék, sokáig zárva maradt e’ részben előttem, bárha 
egyéb viszonyainkat mindig közöltük egymással, de 
én sokkal mélyebben tiszteltem barátom’ titkát, mint
sem a’hoz csak egy kérdés által is közelíteni akarni 
nyilatkoztam volna. Tudtam azt, hogy köz bélyege, kö
zös szokása az emberi szívnek, mind azoknak, kik
től segédeimet remél, fájdalmait elpanaszolni; bará
tom bizonyosan nem várhata semmi segítséget tőlem, 
minthogy hallgatott. Azon kor felett pedig jóval túlha
ladt már, melly panaszait csupán vigasztaltatás végett 
előbeszéli. Vigasztalás ufa n esdekleni kis lelkek’ tulaj
dona : hős kebel, erős s z í v  magában talál vigasztalást.

Mit illy soká titokban íarta barátom előttem, azt ve
le egy véletlen eset kibeszélteté. Egykor délelőtt rend
kívül fölhevülvc szobámba rohan, ’s a’ fájdalom’ és re
mény’, keseredés’ és öröm’ némelly kitörései után, kö
vetkezőleg beszéle el, miután uyugottabb lön, egy 
kalandot életéből, melly charakterére mindeddig azon 
sötét szint öuté.

„Születésem helye Erdély. Atyámnak, ki semmi fek
vő jószággal nem birt ugyan, de ellenben annál több
re ment jól intézett hitelezés és kamatozás által gyüj- 
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tött kész pénze, egyetlen gyermeke valék. Halála u- 
tán vágyom külföldre vitt, hol a’ kellemes fekvésű Ná
poly’ városában két évet tölték. Egy nápolyi nemes’ 
leánya legtüzesb szerelemre bírta szívemet. Ő meg
hallgatott , ’s boldogságomat vele egybekelésem meg- 
alapítá. — Nem sokára fölébrede honvágyam, ’s sze
retett nőmmel hajóra ültünk. Áldás követe utuukra, ’s 
a’ kedvező szelek jó reménynyel biztatónak, hogy ha
zámat rövid időn megláthatom. De sorsom irigylette 
eddigi boldogságomat, és a’ mi kevés jót eddig nyer
tem kezéből, legnagyobb szerencsétlenséggel pótolta 
ki. Egy reggel rettentő szélvész lepte-meg hajónkat, 
melly a’ dühöngő haboknak nem sokára áldozatja lön, 
—• rémitő roppanással zúzatott egy kőszirthöz, ’s min
den, ki benne volt, halál’ martaléka lett. Bódultsá- 
gomban eszmélet nélkül ragadtam meg egy gerendát, 
melly széltül sokáig ide ’s tova hányatott, mig a’ csen
desülő habok vele együtt egy szigetre vetettek, hon
nan emberbarátok nem sokára szárazföldre tettek ál
tal , ’s igy — minden vagyonyomtól megfosztva honom 
felé igyekszéin. De Erdélyt, mellynek földjét az előtt, 
ha nem olly boldogságban is , minőiül megfosztatfam, 
de mér sem szerencsétlenségben tapodtam, nem akar
tam látni többé, ’s Pesten vevém lakhelyemet, hol egye
dül elvesztett hitvesem’ emlékének ’s némelly életadó 
munkálatoknak élve, mindeddig nyomorultan éldelém 
napjaimat; bizonyos leven a’ felől, hogy szeretett nőm 
a’ mindent leöldösött szélvésznek áldozatalőn.—Nyolcz 
éve élek már igy, ’s ma—gondolja ön!“ itt zokogv a nya
kamba borult — „ma láttam őt! De látása nem rég várt 
balzam volt e’ szívnek, — nem — mérget öntött be
lém tekintete, melly keblemben a’remény’ végső szik
ráját is előle. Nem! hajótörés által minden vagyonától 
megúsztatott igy nem pompázhat, — az illy fényt nem 
űzhet! — 0 már másé, ’s eddigi keserveimnek jutal
ma az, hogy örökké keseregjek!“

(5 3 3
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Barátom mély bánatba merült, ’s a’ részvét sorsán 
annyira megilletett, hogy öt vigasztalni feledem. Azon
ban kettős kétség szállta meg keblemet: hátha barátom 
csak képzelődés által ragadtatva beszéle így, ’s tán 
nőjét másban gyauítá. De ha látta is , és mint ő mon- 
dá szerföletti fényben — pompában látta, — követke
zik innen, hogy nője hivtelen ? — A1 dolgot minden 
esetre mélyebb vizsgálatra érdemesnek tartottam.

Barátomnak e’ napon nyugalomra volt szüksége, — 
Őt képzelődése valóban beteggé teve. Másnap azon 
reményben, hogy látott nőjét tán újra előtaláljuk, sé
tálni megyünk az utczákou. Egyik utczábau egy inas 
szólítja meg barátomat, azon kéréssel, hogy vele a’ 
legközelbi házba menni ne terheltetnék. Karonfogva 
együtt követtük kalauzunkat, ki első emeletben pom
pás szobákba vezetett bé. Egy asszonyszemély foga
dott. „Bocsássanak meg, uraim, — úgymond, — hogy 
merész vagyok tán sürgető foglaltosságukban önöket 
fentartani. Beszédem csak egy pár kérdés, mellyek- 
től barátném’ boldogsága függ.“ — Most barátomhoz 
fordult, ’s élete’ kalandai és szenvedett hajótörése fel
ől tudakozódott. — „Ugyan, mi volt önnek ez úttal 
legnagyobb vesztesége ?“ kérdé végre barátomat. „Ah, 
— felelt ez, — ott vesztek el minden javaim; de föl 
sem venném mind annak elvesztőt, csak egy kincse
met — szeretett nőmet hagyta volna a’ sors birtokom
ban.“ —- Az asszonyság mellékszobába távoza, hon
nan nem sokára visszajött, egy kecses, bárha szen
vedések által kesergő tekintetű hölgy’ kíséretében. 
„Itt önnek legfőbb kincse,“ mondá az asszony. Az ide
gen hölgy reszketve rogyott földre, barátom örvendve 
’s fájdalommal omlott térdére mellette. — Ők férj ’s 
nő voltak, kiknek elválasztott utjokat a’ sors legcsu- 
dálatosban egyesité. Az első pillanat’ elfogultságát 
vidor öröm ’s kedv cserélte föl, ’s az egymást újra fel
találók újra éldelék régi boldogságukat.

Leonora — ez neve a’ hív nőnek — azon szélvész’ 
alkalmával, midőn a’ hajó kőszirthöz csapatott, nem 
esett tengerbe; — a’ hajó’ hátulján szüntelen rettegés 
közt várta bizonyos halálát, — egy nap ’s egy éjjel 
volt e’ bizonytalan állapotban, mind untalan azon pil
lanattól rettegve, mellyben a’ roncsolt hajódarab ha
boktól fog elnyeletui. Azonban a’ sors szelidebb volt 
iránta: a’ hajó’ része, mellyen vala, homoktorlaton 
állott, ’s igy elsülyedés ellen tökéletesen biztositva

volt. Nem sokára egy idegen hajó által száraz főidre 
vitetett. Hat évig jára, hasztalanul keresve férjét, 
Olaszország’fővárosaiban. Két év előtt testvérével Ma
gyarországra jö tt, ’s fáradhatlanul fürkészte félje’ hol
létét. Bárha sokat járt hiába, de a’ sors mégis megju- 
talmazá végre. Azon hivsége, mellyel szépsége ’s aty
jának halálával nyert gazdag öröksége által szer
zett számos kérőjét ’s csábitgatóit kijátszotta, most 
megtalált férje’ forró szerelmében hőven jutalmaztatott.

Boldog barátom, olasz nőjével ’s ennek testvérével 
együtt Magyarországban maradott, hol — mint mond
ják — rajok nézve második OlaszföJd vilit Höpdes lel
kem midőn az idegen ajkakon a’ lágy olasz hangokat 
a’ férfias magyarokkal barátságosan hallom változgat- 
ni ’s áldom a’ gondviselést, melly e’ nemes szerető 
sziveket illy csudálatosán egybe vezérlé, ’s engem 
ismeretségükbe avatott, hogy a’ legszelídebb házi bol
dogságnak tanúja lehessek.

B. .. .

SZIVCSERE.

„Lányka, jég-hideg szived van,
Érzelemre nem hajol,

Míg enyim ah! aethnakiut forr 
Szenvedélyem’ lángitol.

Lányka, sziveserére hílak ,
Szívemet vedd birtokul,

Nem sokára tán reményem’
Holt virága fölvirul.

Add viszont fagy os szived te,
Nálanl az heviilni fog:

Mint a’ nap melly déli pontján 
Égetőbben fut ’s ragyog.“

Perczben egyezésre léptünk,
Meglön a’ kért szívesére.

És hideg keblében égett 
Érzetim’ tűz-tengere.

Most a’ lányka lett szerelmes,
’S nincs szeretnem őt Temeny —

Mert hajolhatlan szivével 
Jéghideggé váltam én.

SLJANSZKr.
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A' L Á B - B E S Z E D .

A’ nép szájában szólásmódok élnek, mellyek már 
rég arra mutatnak, milly nyomosság tulajdonitatik az 
orrnak az életben.—Úgy mondják p. o. finom orra vau, 
dologba ütötte orrát ’s t. b. Mind ez annyit akar mon
dani : mint tapintat, eszesség, ügyesség, ’s hol e’ tulaj
donok feltaláltatnak, nincs eott értelmesség? Ez való
ban nevetséges anomalia volna. Lehet ugyan előrelá
tás nélkül értelmességgel bírni, de hogy ki előrelátó le
gyén , szükségkép értelmesnek kell lennie. Illy ész
revételek után, az ember könnyen el csábittathatnék, 
bölcs] Plató’ mondásának egészen ellenére, ki a’ 
gondolatokat az agy velőben helyező, azoknak szék- 
jekül az on t gondolni.

A’ láb még isnémclly tekintetben, az orr' elsőségét 
elperli, mi annyival csudálatosabb, hogy a! kőz-hé- 
zag itt nagyobb, mint az orr, ’s agyvelő között. A’ 
lábnak is van t. i. maga sajátos nyelve; lehetne mon
dani, ha nem kellenék félni balértelemtől, hogy a’ 
lábujakuak magok gramatikájok, a’ sarknak maga 
szótára, a’ térdnek maga prosoiliája van. A’ láb mód
szeresen tud ejtegelni, és hajtogatni. De minthogy a’ 
lábbeszéd, tulajdonkép csak bizonyos telegraphi tár- 
salkodásúl használtatik, szerelmesek, vagy házasok 
között, nincs semmi orlographiája, — Egy szóval a’ 
láb , tolmácsa a’ szívnek.

Bálban vagyok: barátom udvarilag a’ házi ur’ elébe 
lép, ’s kifárasztja magát hízelgésekben, mellyek ked
vesen csiklandják annak rútságát, ’>s oktalanságát.De 
most már annak leikéről beszél, ’s egyszers’mind lába 
czipőm’ hegyét illeti ’s én tüstint megösmerem tehet- 
ségi fokát a’ bókoltatottnak. -

Később asztalnál ülök, a’ sors egy öreg ur 's fia
tal neje ellenébe helyez. A’ férj’ arcz ’s hajszíne, sár
garépáéhoz hasonló; én történetesen a’ barnákhoz tar
tozom. Kellemes eset által, hajszíneire fordul a’ be
széd. A* férj az elevenszög hajat dicséri, ’s nejének 
szemére hányja, hogy nagy előszeretettel van a’ gesz
tenye szűrnek iránt. A’ szegény nő, íegszorgosabban 
(igyekszik a’ lángolóveres hajak’ elsőségét vívni, ’s 
oily messze megy, hogy nyilvános utálatát, a’barnák 
iránt nap fényre hozza. Nem igen nagy hízelgésnek 
vehetem; akkor barátom’ lábhegye megilleti az euyi-

met, ’s mindjárt van kulcsom a’ szép asszony’ antipa- 
thiájához.

Titkos összejövetelről van szó. Rámnézve a’ legfon- 
tosb, a’ bizonyos órát megtudni. Egy árgus az össze
jövetelnél egyátalában jelen akar lenni. Hogy kell 
eltávozfatni? Mindnyájok előtt egy órára kéretem meg, 
míg, az asztal alatt háromszori nyomást érzek lábom- 
ra. A’ háromszori fájdalom, mellyet érzek, gyönyör 
tengerébe merit, tudom az órát, ’s bizonyosan nem 
fogom elhibázni.

Valakinek lábára hágni, még sem mindig szerel
mesek’, vagy barátok’ beszéde, hanem sérthet is.

Kevés férfiak vannak, kik nyugodtan hagynának lá
baikra tápodul. —Ez egy tag, épen úgy jelenti a’ becsü
let rendez-vousját;—’s már többször adának heveskedö 
fiatalok véres drámákat, mellyeknek kútfejük gyakran 
semmi egyéb nem vala, mint a’ czipőnek, vagy csizmá
nak némi elszórtsága.

A’ láb-nyelvészek csakugyan gyakrabban érzették 
a’ térdkalács, ’s lábuj beszéd’ szegénységét, ’s azért 
szótáraiknak bővítéséről gondolkoztak. Ekép’ támad
tak a’ könyök , ’s szemkacsintásnak neologismusai.

A’ lábbeszédet az ember örökli; ez valódi anya
nyelv, mellyet mindenki használhat, ki az érett kort 
elérte. —

Valóban, milly csudálatos, hogy épen azon a’ helyen 
hol Merkuriusnak szárnyai voltak, ’s a’ melly látszó
lag olly kemény bőrrel van fedve , fogékonysággal bí
runk magunkat udvarias mulatságokban, a’ legcsende
sebb módon érthetővé tenni! És mivel, mint mindenki 
tudja a’ falaknak fülök van, miért ne lehetne nyelv az 
embernem' lábhegyén ?

Németből.
B . B a h k ó czy  F e r k x c z

MINT ÁLLUNK A’ VILÁGBAN?

E’ kérdésre feleljen-meg e’ parabola:
„Az időben alakítá az Ur az embert agyagból, és 

lelket lehelle belé, és lön az ember élő állat. Az Ur 
pedig monda: míg az ember jő leszen, boldog napokat 
érjen a’ földön; mikor pedig az ember rósz fog lenni. 
boldogtalanok légyenek napjai; és nehéz küzdései 
közt juthasson a’ boldogság’ országába. —

«
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Ekkor vön az Ur két csészét, egyiket aranyiul, má

sikat ezüstből, ős csinál vala belőlük egy mérleget, és 
felfüggesztő azt a' menny’ boltozatába, ős &' mérleg 
csügg vala az ég ős füld között; az Ur pedig nevező
e’ mérleget bo l d o g s á g  mérlegének.

És most előjövének az angyalok, az emberiség’ őrei,
és imigyen szóidnak: „Jertek, és vessünk nz ezüst 
csészébe földi javakat, mellyeket az ember kezének 
munkájával szerez; az arany csőszébe pedig rakjunk 
mennyei jókat, mellyek a’ halhatatlan lőlek' tulajdoni. 
És ha a’ mérleg egyensúlyba fog állni, boldog löszén 
az ember a’ földön, mellyet az Ur teremte neki; mi
kor pedig az arany csésze nyomatékosabb lészen, 
szenvedni fog az ember, és az ö szenvedéseinek nap
jaiban fogja várni a’ jutalonmapot mindaddig, míg 
a’ test porrá löszén, miből lön. Mikor pedig az ezüst 
csészébe vetett földi javak többet fognak nyomni, ak
kor vigadni fog a’ föld’ fia múlőkony vigadásban, de 
nem fog lelkében nyugalmat találni, ős reszketni fog 
a’ jutalom’ napjától!“

ígyen szólánák az angyalok, ős vetőnek mindenféle 
nyomatékot a’ mérlegbe , és a’ mérleg egyensúlyt tart

r
vala mindaddig, míg Éva a’ tiltott gyümölcsöt lesza- 
kasztá, ős belőle Adamnak is ada. Ekkor pedig az 
ezüst csésze lesüllyedt, mélyen lesüllyedt, és nem 
vala senki, ki a’ mérleg’ másik részébe súlyt vethet 
vala. Evek’ múltával könyörűle az Ur az embereken, 
hogy csak földi javakra gondolnának, ős a’ mennyei
eket nem ösmernők meg, ős elküldő Fiát; hogy mutat- 
ná-meg teremtményeinek az örökkőtartó javakat, és 
tanítaná-ineg őket mennyei kincset gyűjteni.

Es az Ur Fia, a- mérleghöz lépe, és vön egy súlyt, 
többet nyomót mint minden súly , ős bevető azt az 
arany csészébe, ős e’ súlynak keresztalakja vala, és 
levoná a’ mérleget részére; de jövőnek az emberek, 
és hamis keresztet, fegyvert, kínpadokat, ős hamis 
írást vetőnek az ezüst csészébe, ős a’ mérleg erősen 
ingadozik vala; az emberek pedig nyomorúságban nyű
gének. És most előállott az emberiség’ vődangyala, ős 
egy nyomatékot tarta kezeiben, súlyosabbat mint hegy,
vala pedig neve szorgalom, és egyensúlyt akara ve- I *
le tartani, de nem tehető a’ föld'rest fiai miatt; ősszo- 
morkodik vala az angyal, mert az emberek ismét nyo
morúságban nyűgének, ős szétnéz vala, ha nem lát
na-e jőni valakit, ki más nyomatékot hozna neki, mely-

lyet a’ mennyei mérleg részébe vethetne. És Íme, ko
ronás fővel közeledők feléje egy király, ős három tör- 
veuytáblát nyujta neki, egyiken Írva volt: béke,  mási- 
komnép  név elé s, az utóson. pedig: b é k e h í r  óság.

Ürömmel vevő a’ király’ kezeiből az emberiség’vőd
angyala e1 törvénytáblákat, ős oda helyző a’ men
nyei javak’ mérlegébe, ős a' mérleg egyensúlyban ál
lana, ha más részről roppant nyomatékük nem volná
nak: békeháborító iudulatosság, kiirthatlan erkölcste
lenség , szeszes italu roppant hordók , töredőkeny 
mennyasszonyi koszorúk, irtóztató nagy pénzzsákok. 
Azonban mindinkább hajlik a’ mérleg a’ jóhoz, ős az 
emberek ismét remőlleuek: Az Ur pedig adja áldását 
hozzá! —

SZERENCSE A’ SZERENCSÉTLENSÉGBEN.
LKWALD UTÁN:

Merem állítni, hogy épen a’ hú legtisztább őlvtv- 
két szerez. Notabene felteszem, hogy e’ kis czikkelyt 
csak szerencsések olvassák. Iíogy az ember búsla
kodjék, gondolkoznia ’s őrzenie kell; hogy gondol
kozni, 's őrzeni tudjon , élnie kell, ’s nem szerencse 
e már az élet ?

Mondani szokták: a’ bú időnek előtte vénit. Annál 
jobb a’ fiataloknak; — kévéssé vén tekintet fiatalok
nak jól áll; komoly kinőzést ad nekik, megjelenésűkbe 
több nyomosságot helyez, röviden, eredeti szint ad.

Továbbá mondják: a’ bú gátolja a’ növést, sántá- 
vá, púpossá, mit tudom még mivé tesz ; azt neki tu
lajdonítják, mert a’ vőrforgását akadályozza, ’s a’má
jat megkeinőnyiti, ’s szemrehä»,4tl e ez ? Pittoresk 
volna e az , ha minden ember egyforma növésű lenne; 
’s az egész emberiség egyenesen és eziezomázva 
járna ?

A’ púposok egyébiránt elméseknek tartatnak, 's mos
tani időben az sem megvetendő, ’s ér legalább annyit, 
mintha egyenes tagjai volnának.

T i, kik a’ bút vádolni akarjátok, tudjátok e mit cse- 
lekesztek? tudjátok e , hogy épen a' bú az, mi társa
ságainkba legérdekesebb alakokat kever? azon szép
ségeket, [lesütött pillákkal, mindazon szép halováuy 
leányokat, mindazon búskomor tekintetű legényeket! 
most egész komolysággal kérdem tisztelt olvasónéim,



413

váljon azon hosszú halovány, czingár phantomok, 
mellyek mint eltörölhetlen árnyékok az estélyekben 
ide ’s tova lebegnek, azoknak nem épen a' legérdeke
sebb ékeik e? van e valami a’ világon, ini szerete- 
tünket, hajlandóságunkat, megadásunkat, jobban igény
zené , mint egy szenvedő arcz.

A’ dámák is — merem bátran a’ dámák jelenlété
ben , az ő nevükben ki mondani — legjobban szeretik 
azon ifjakat, kiknek homlokaik csendes b ú , ’s elmél
kedés jeleit hordják. E’ bélyeg bizonyítja hogy szere
lem uralkodik fejükben, ’s hogy sziveik az1 istennek 
áldoztak. Továbbá a’ bú, külünüssé, szeszélyessé, bi- 
zarrá, ábrándozóvá, eredetivé tesz, ’s ez valóban nem 
regényes e ?

De a’ bú gyanússá, epekedővé, gorombává, önzővé, 
néha ostobává szokott tenni; de nem furcsa e , gya
núsnak, epekedőuek, gorombának, ’s ostobának lenni? 
Akkor az ember még is valami, ’s az minden esetre 
jobb, mintha semmi sem volna, miilyen jelenkorunk’ 
emberei közt ugyan csak sok találkozik.

A’ bú, mondják tovább, ellopja az álmot, szemein
ket megveresiti, mint egy mókuséi de azokkal jól le
het kaczérkodni; mert a’ mit nem mindenki bir, az 
kaczér.

’S most még valamit béfejezésül: ha egy öreg tá
vollévő nagybácsit öröklünk, eleinte reszketünk, hogy 
ő nem halt megválóban, tán ismét felébredhet, ’s ké
sőbb e’ gond szerencsénket kettőztetve érezteti, ha bi
zonyos lop, hogy nagybácsi valóban meghalt. — vég
re birtokába vagyunk az örökségnek, ’s ekkor.ismét 
tolvajoktól félünk ; új gond szerencse. Egy házat ve
szünk falun, d^jfegondolatunkban, lángtól megemész- 
tettnek látjuk : bú gyönyör. Pénzünket státus papiro
sokba verjük: háborúnak legkisebb látszata borzadás
sal tölt el: szüntelen gond, szüntelen kéj.

Bérekesztésűl megjegyezni kérem, hogy tanításomat 
maga a’ sz. irás is helyeslé, mert benne áll. „ki it
ten sokat szenved o’ mennyekben föl fog magasz- 
taltatni“ Tehát csak sokat sírjanak tisztel/ olvasónéim, 
hogy egykor, teljes boldogságnak örvendhessenek.

B. Bakkóczy F kkkncz.

GONDOLAT FÜZÉR.

Ki jó barátját a’ rágalmazók ellen védi, annak be
csületes és férfias lelke van. Ki a’ rágalmazók ellen 
ki nem kél, sőt tömjénez is nekik, az alacsony cha- 
rakterét, és embertelenségét nyilvánítja.

Mennyivel szerencsésebb azon ember, ki minden
napi egyszerűségen kivűl soha jobbat, szebbet ’sgyö- 
nyörködtetőbbet nem látván, arról fogalma sem lehet, 
azt tehát még óhajtani sem képes, mint a z , kit a’ lé
lek ébredés ’s külső tökéletesedés a’ szép, jó és bol
dog lét ágaiba, valamint a’ természet kellemeibe 
csalhatatlan beavatott, de azt a’ mostoha körülményei 
szülte ezer megezer akadályok közt nemcsak nem 
Ízlelheti, sőt attól még önmagát örökre el is zárva 
lenni látja.

Fel válalt hivatalhoz nem elég egyedül éles elme, 
ahhoz még férfias erő ’s indulat kívántatik.

Mit hajdan hét bölcsek összevetett vállal épitének, 
azt most egy agyafúrt kénye szerint szokta szét dúlni.

A’ bölcseség már maga egy csalhatatlan fény; el
lenben az eszteleuség sürü homály, mellyben vezér 
kezek nélkül csak tapogatunk.

A’ szerencse életünket boldogítani szokta; a 'jó  hir 
pedig — ha arra érdemessé tettük magunkat — még 
hamvainkat is körüllengi; ez a’ feledékenység’ örvé
nyéből von ki, amaz pedig sápadt irigyeinket mesze 
űzi tőlünk.

Valóban különös, és az emberi torkosságot elég
gé bizonyító szokás, hogy ha ők egymásnak tisztele
tet vagy barátságot akarnak mutatni, semmi jobbat 
nem tehetnek, mint lakomára hívni. — Két harmad 
része az embereknek nem azért eszik, hogy éljen, 
hanem é l, hogy egyék. Enni ’s inni egyetlen legfőbb 
életkéjök az embereknek. Az étizlésben és éldeletek
ben gazdagok de lélekre nézve ezek közönségesen 
szegények.

KüKiilKTL MIKLÓS.
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'&  DIVATLAP.

HONI HÍR.
F i ú m é b ó l  a’ közelebb lefolyt évnegyedben 896 hajó tá

vozott  ̂ mellyeken 530,592 e. fr. értékű árúnem vitetett ki; 
érkezett pedig a’ kikötőbe 865 hajó 329.055 e. fr. értékkel; 
lehúzván tehát a’ kiszállottból a5 behozattak’ összeségét, ki
tetszik , hogy a’ kereskedési mérleg a’ második évnegyedben 
is tettleges volt részünkön ’s pedig 201,537 e. forintban.

KÜLHIREK.
1. ) Parisban nem sokára S o b r y  zsivány színpadra fog 

hozatni.
2. ) Parisban biztositni lehet magát a’ kocsi feldiilés ’s t. eff. 

ellen, miután egyesület állott össze, melly minden e’ féle sze
rencsétlenségről jót áll. A’ díj, mint mondják, mellyet éven- 
kint magának fizettetni kíván, csekély.

3. ) P o 1 a r i , ki ama’ nagy gyémánt-lopásért, mellyet az 
oraidai herczegnétől elorzottak: Hangban börtönben ül, mint 
mondják, egy értekezést szándékozik kiadni e’ nevezetes lopás
ról’s ígéri egy számos nagyságos és méltóságos gazemberekből 
álló iszonyú nagy társaság felfödözését, mellynek végetlenhet fo
nalai egész Európában sőt az új világ’ egy részében is elágoznak.

4. ) Brasiliában 183öban Afrikából 90,000 rabszolga szál
líttatott ’s eladatott (!!).

5. ) Lloyd jegyzékeiből kitetszik, hogy 1793tól 1829ig, te
hát 36 év alatt általánosan fölvéve évenkint 557 angol hajó 
szenvedett hajótörést. Az utóbbi években szinte SOOra szaporo
dott ezek’ száma, ’s mint hiszik, e’ szám egyre szaporodik. 
Több mint két ezer angol tengeri hajós találta évenkint sírját 
a’ tengerben.

6. ) Az Angolországban ten ben előterjesztett vasútak , hozzá 
értvén több készek’ oldalágait, ’s toldásait, hetven ötre men
nek , de a’ mellyek körül csak 48 van a’ parlamentnek be
adva. Ezek koszában 1233 angol mérföldet tesznek, ’s épí
tésük 125 millió 792,719 tallérba kerüjend I Ezen út vona
lak húzásában 25 (angol) mérföldnyi tunnelt kell ásni, hi
dat pedig 2825öt, vagy is egy egy mérföldre kettőt. A’ sin- 
gekhez megkívántaié vasat 193,500 tonnára, ’s az alapköve

ket 2,670,000 tonnára becsülik. Csak a’ földi munkálatok 
fognak ezen vasutaknál 50,000 embert és 1500 lovat egész 
három évig foglalatoskodtatni.

7-.) A’ szajnai kerületben 1836ban 568 menyekzővel 29Q 
szüléssel és 716 halállal kevesebb vala mint az 1835ikében.

8. ) Ge o r g e s  Sand (Mad. Dudevant) a’ hires franezia i- 
róné egy könyvárostól ki az asszonyságtól akart valamelly élő
beszédet magának Íratni, ezen e I ő b e s z é d  é r t 5000 fran
kot kért!! Mennyi k ö n y v e t  kellene egy magyar írónak 
vagy irónénak összeírni hogy 5000 forintot kapjon '< Alig le
het kiszámítni!

9. ) Parisban egy öt éves fiú igen nagy figyelmet vont ma
gára. E fiú 4'/t lábnyi nagy 801/* font nehéz ’s tökéletesén 
hasonlít egy 15 éves suhanezhoz. Felső ajakán már mohodza- 
ni látszik bajusza. Elég erős is e’ fiú, fát vágni, vizet hordani 
’s egyéb munkák végbeviteléré. De ez a’ kis óriás alkalmasint 
nagy róka, ’s magát pénzért mutogatja.

DIVATOK.
A’ divatvilágban Adámtól e’ mai napig még mindig legszebb 

volt, ha az ember párjával járt: az üreg ur nagy mái nival, 
az uifi a’ kisasszonnyal, mint mai divatképünkön láthatni.

Képzelhetik édes szép olvasónéink mennyi sok bajunkba ke
rült, inig ez egymáshoz illő párt összehozhattuk, mert a’ 
hölgy Párisból való, az urfi meg pesti. Hogy pedig még egy 
szót sem szóltak egymáshoz, azaz oka, mert egymás nyel
vét nem értik: A’ pesti urfi t u d n i i l l i k ,  nem t ud  ma
gyarul , a’ párisi hölgy pedig t u d n i i l l i k  nem tud né
metül; mi pedig t u d n i i l l i k  azt nittuk  ̂hogy egy házas
pár a’ l e g c s e n d e s e b b  házi életet élheti, ha egymással 
b e s z é l n i  nem tud.  Ez is a’ divathoz tartozik, és mindig 
szebb, mint ha a’ házaspár, melly egymással beszélni tud. 
egymással czivakodik.

Ez a’ házi divat. Az utczai divat, vágj’ sétadivat, mint is
mét divatképünkön láthatni, az uracsoknál barna kaput, egy7 sor 
gombbal, keskeny gallérral, fehér angol szövetű nadrág, fekete 
nyakravaló, inggomb, ha az uracs visel, egy lencse nagyságú 
rubinkövecske aranyba körítve, fehér kalap, magas sarkú sa
ru. A’ hölgyeknél selyemszövetü ruha színes szegély zette!, 
a’ ruhán végig futóval, melly en könnyű szalagbokrok lebeg
nek, rizsszalma kalap, a’ haj fodrokra.

DIVATKÉP.
18. Férfi 5s hölgyi divat mint feljebb leírva.

f y  Mai számunkhoz vau mellékelve divatujságunk’ 
félévi borítéka.

F i g y e l m e z t e t é s .
T. Olvasóinkat a’ „ J e l e n k o r , 44 „ H a z a i  T u d ó s í t á s o k . 44 és tulajdon divatujságunk 

mellet megjelent előfizetési hirdetéseinkre utasítván, figyelmeztetve kérjük a’ t. Közönséget, méltoztassék 
lapjainkat szives pártfogásába venni. A’ „ R a j z o l a t o k 44 ára: d i v a t k e p e k k e l ,  n e m z e t i -  
k ó p t a r r a l  és m u z s i k a i  m e l l é k l e t e k k e l , postán küldve, félévre 5 p. f., helyben 4  for. p. 
Helybeliek évnegyedre is előfizethetnek 2 p. forinttal. Előfizethetni a’ czimlapon jegyzett helyen.

Azon t. Pártfogóinknak, kik szerkesztőségi hivatalunkban fizetnek-elő , ’s nemzeti-képtárunk’ 
eddig kiadott képeit nem bírnák, I t a t  finom rézmetszetü képpel i i i g y y e n  szolgálauduuk.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .

NYOMATIK LÄNDERER BETŰIVEL







T A R T A L O M .
A9 s » a m o k  a9 d i v a t u j  s ág9 l a p j a i t  j e l e l i k .

I .  E l b e s z é l é s e k ,  novellák, le
gendák, regék ’s a t.

A’ vetélkedők (Gaal) 4, 9, 25.
A’ szép angol hölgy. 17.
A’ csontkeresztes ház 57, 67.
A’ halászleáuy (Kunoss). 74, 81, 

89, 97.
Tátra csudája (Nagy Ignácz). 106, 

113, 121.
A’ szép fülek ('Frankenburg) 129, 

137.
Oklevél (Teszéri) 145, 153.
Sziklakirály (Katona Antal) 162 , 

170, 177^
A’ rengeteg’ hollója (Szabó Dávid) 

186, 194.
A’ piros tojások (Nagy Ignácz) 201
Decebal (Sólyom) 209, 217 ,225 , 

235.
Nagybátyám’ elsőszerelme 241.
A’ barna férfi 249.
A’ szurok álarcz 257, 265, 272.'
Az eredeti fordító (Frankcuburg) 

281.
A’ hontalan leány (Teszéri) 289 , 

298, 305.
A’ karácsonyi zsemlye (Ney) 313, 

323, 329.
A’ tatai hajdukisértet (Kunoss) 337.
11a 346, 353.
Korsóföld (Garay) 361, 369.
A’ vampyr 377.
Sobri (Nagy Ignácz) 387.
A’ csudagyürü 395.
A’ szerelem’ szeszélyei 401.
A’ találkozás 409 .

A’ szerelmetlen (Garay) 268,
A’ boszúcsók (Garay) 350.
A’ pásztor (Garay) 383.
Szívesére (Sujáuszky) 410.

2 ) Dalok.
Az ámított (Ivuuoss) 9.
Óhajtások (irmay) 9.
Magány (Tóth Lőrincz) 50.
Öröm és gyász (Gaal) 63.
Hajdan (Földy) 77.
Bucsúcsók (Ilegyalji Emil) 95. 
Bohó kertész (Garay) 118.
Bájéuek (Ilegyalji Emil) 143. 
Népdal (Ilegyalji Emil) 148. 
Óhajtás (Bérczhavi) 4 59.
Kis és nagy leány (Földy) 179. 
Földi szerelem (Gaal) 204. 
Áprilisi ibolyák (Garay) 237.
A’ leányok; boszú (Bérczhavi) 254. 
Néma szerelem (Sujánszky) 274. 
Távolban (Pajer Antal) 294.
Vén tölgy (Tóth Lőrincz) 307. 
Vigasztalás (Sujánszky) 355.
A’ távol kedveshez (Kis Pál) 366. 
Ilódolás (Pajer Antal) 372. 
Könyhez (Sujánszky) 379. 
Emlények és könyvirágok (Szerényi 

Gyula) 397.
3 ) Oda 321.

4 ) Epiyramma.
Körösihez (Tóth Lőrincz) 405.

I V .  B e l l e t r i a l  m i n d e n 
f é l e .

I I .  D r á m a i  m ü v e k .

Az első április vígjáték (Franken
burg) 33.

Dienes, szom. ját. mutatvány (Szig
ligeti Eduárd) 93, 101. 

Szerelemféltő szóin. ját. mutatvány 
(Szabó Dávid) 384.

I I I .  K ö l t e m é n y e k .

O  Balladák és románczák.
A’ szeretők (Garay) 33.
A’ lajtai csata (Szabó Dávid) 109.

íj) Uumoristikai elmefuttalások.
Ujesztendei szép kisasszony vasár

napi köntösbe rajzolva (Aggfi) 3. 
A’ diótörő emberke (Frankenburg)7. 
Tréfa és valóság (Garay) 63.
A’ humorista és tudós (Aggfi) 123. 
Czirogatások a’ „Karczolatok’ kézi

ratban heverő második kötetéből 
149, 156, 190.

Áprilisi ibolyák (Garay) 237. 
Kritikai tördelékek 246.
Vízözön (Vahotfalvi-Imre) 293.

Vázolatok egy leánykalendáriomhoz 
(Garay) 302.

Nyílt levél (Romvay) 342. 
Homoeopathia és előfizetés 345. 
Journalistikai assamblée (Vahotfal- 

vy Imre) 381.
Számadás a’ rajzolatokrul 393. 
Elmefuttatás a’ lófutíatásról (Garay) 

405.
A’ lábbeszéd 411.
Szerencse a’ szerencsétlenségben 

412.
2 ) Alakrajzok (Genrebilder j

Az anekdota-kisértet 58. 
Divatregények (Szabó Dáv.) 75,85. 
Szájasi ur (Garay) 140.
Mindig ! 204.
Egy játékszini közönség’ alkatrészei 

(Szerényi Gyula) 2,j(5.
A’ setétség fiai’ osztályozása 222. 
A’ southami clubb 237.
A’ házkiadás 261.

3j) Elmélkedések.
Az asszonyi szem (Garay) 6.
A’ táncz 12, 20.
Az asszonyi szépség (Garay) 19. 
A’ szerelem képekben (Aggfi) 51, 

83, 380.
Látogatás a’ sírkertben (Aggfi) 71. 
Férfiul szépség (Teszéri) 84, 90. 
A’ böjtről 108.
A’ csók (Garay) 124.
Gyengeségek (Teszéri) 141.
Nagy hét 189.
Mint állunk a’ világban 411.
V .  P l i i l o s o p l i i a i  é r t e k e 

z é s e k .

Valami az első emberi társaságról 
(Mózes iratai után Schillertől.) 
31, 37, 53, 60, 69.

Az élet titka (Dr. Clemens után) 
117, 125.

V I .  É l e t l r á s o k .

Mentelli, magyar Diogenes 99, és 
166.



Heine ön életleirása 116.
Whitfield 118.
Börne’ halála 148.
Garrick Sterne’ haláloságyánál 353. 
Cid 376.
Pilatre du Rosier 263.
Ilik Gara Miklós 355.
Virág Benedek (Gai;ay) 365, 372. 
Don Pablo Olavide 388. 399. 
Szentilonai emlékezetek (egy angol

hölgy naplójából) 397.
V I I I .  O r s z á g -  ’s  n é p i s 

m e r t e t é s .

A’ szegények Európában 14. 
Valami a’ régi Egyptomról 18, 27. 
Statistika 31.
Statistikai jegyzetek 47, 1 L9. 
Különböző emberfajak Maroccoban 

*31Oxford 135. C*
A’ világ’ vallása Vhi'tej 138. 
Bárczaság 164. 4<?2.“ *
A’ pénzügy’ jelen állapotja angol
honban 186.
A’ nyomorúság Irlandban 229. 
Chinai igazság szolgáltatás 254. 
Barczellona 262..
Görögország’ új katonai rendszere 

389.
V I I I .  Ú t i r a j z o k .

Honi utazás (Teszéri) 52. -61. 
Töredékek egy franczia utazó leve
léből 213.
Bukovina 294. 308.
Vannak sejtések (Nagy Ignácz) 315 
Egy rajzvonat Éjszakamerika’ va-’ 

donjaiból 341.
I X .  T e r m é s z e t t ö r t é n e t  ’ s  

t u d o m á n y .

Az éjszakiféuy 150.
A’ paradiosom-madár 1 75.
Orvosi statistika oroszhonban 182. 
A’ knaresboroughi forrás 359.

X .  K ü l ö n f é l e .

Királyi kihívás. — A’ kikötők’jöve
delme angolhonban. — Jutalom és 
büntetés 15.

Szép és rút 22.
Green ur léghajózása 28.
A’ színésznő megboszulása 79.
A’ papi kabát 87.

Napolepn és titokuoka 94.
A’ huszár 9».
Napoleon az őrtűznél 117.
Kávékészitésmód keleten 135.
A’ gyöngy 175.
Egy titokteljes kaland 179.
A’ színház Mexikóban 199.
Legenda a’ kairói pestisről 175.
Egy város’ szenvedései. — Némely- 

lyek a’ sok lehetőségek közül — 
Az alamizsnaszedönö 207.

Különös félelem 223.
A’ névtelen pálinka. — Két koporsó 

kalandja. — A’ három akasztott 
3 2 9 —30.

A’ török vakhite 239.
ízlések’ különfélesége az asszonyi 

szépség iránt 262.
Különös összeesküvés 274.
A’ tánczmester 275.
A’ szalmafonónők Boboliban 303.
Keresztelő János’ feje 340.
.Öt európai nemzet’ eharaktervonása 

343.
A’ két festő 358.
Londoni lapok 391.
Néhány párisi irók ’s írónek élet

módja 381.
Az eddistonei fény torony 399.

X I .  I n t é z e t e k ,  T a l á l m á 

n y o k ,  É p í t k e z é s e k  ’s  a ’ t .  
i s m e r t e t é s e .

Sanskrit collegium Benaresban 134.
A’ milánói székesegyház 183.
I A’ sevillai székesegyház 191.
iUjjan feltalált hangszer 247.
Nevgate 317, 326, 333.
Találmányok 375.

X I I .  U i t e r a t u r a .

O  M a g y  a r l i t e r  a t u r  a.
Árbocz szom. játék Garay-tól (Lu

kács Lajos) 13.
Aurora, alapitá Kisfaludy Károly, 

folytatja Bajza 1837 ( Koltay)29.
Hajnal almanach 1837 szerkeszti 

Garay (Morvay István) 55.
Figyelmeztetés Jósika Miklós mun

káira (Nagy Ignácz) 111.
Rényképek irta Stancsics Mihály, 

(Nasry Ignácz) 127. (Hazucha) 
269“ 277.

Nyiltlevél (Jósika Miklós) 127.
A’ könnyelműek, irta Jósika Miklós 

(Aggfi> 309.
2 )  Külßldi literatura.

Külföldi literatura 79.
Talfourd parlamenti beszéde az irói 

tulajdonról 366, 371.

X I I I .  S z í n é s z e t .

Budai játékszíní előadások 22. 78. 
A’ pesti magyarszínház igazgatásá

ra összeállott részvényes társa
ság’ alapterve 374.

X I V .  M ű v é s z e t .

Szeutpéteri’ csudaműve (Ney) 256. 
Az egri székes egyház belseje 349. 
Schiller' emlékszobra 341.

X V .  ü S a n g á s z a t .

Hangversenyek 159 , 254  és a’ 
pesti hírek közt.

X V I .  A p r ó s á g o k .

1) Gyöngyfűzér 295, 382, 391. 
413.

2 ) Anekdoták 7, 207 .
3) Aphorismák 23.
‘4 ) Semmiségek 23.
5) Hírlapi furcsaságok 233, 303 

359, 391.
6) Emlékkövecskék mozaiktáblába 

rakogatva 351, 363.
7) Egyveleg 23, 47, 49, 119, 

135, 150, 199, 207, 223, 
230 , 239, 247, 279, 311, 
359.

X V I I .  A ’ k i r -  é s  d i v a t 
l a p o n  v a n :

123 Pesti hir.
4 Budai hir.

20  Honi hir,
189 Külhir. ‘

9 Divathír.

X V I I I .  M e l l é k l e t e k :

18 divatkép.
4 aiczkép.
1 hangműd arab.
1 tájrajz.
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