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TRAGICOMICAI T Ö R T É N E T  SZERELMEM’ NAPLÓJÁBÓL.

FRANKENBURG ADOLFTÓL.

És mondja nékem valaki —
Megállj, vakmerő! ki látott elbeszélést 1837ben 

motlo nélkül kezdeni? Őrült vagy-e, hogy a1 mostani 
divatot halhéjas szoknyába akarod ölteni, miután a1 fel
séges párisi cul olly czélirányosan pótolja ki annak 
helyét? — A1 halhéjas szoknya azonban méltó helyet
tesre ta lálta1 párisi cul - ben, de hány eredeti elbe
szélésünk büszkélkednék elmés ötlet-pótlékkal, ha 
homlokán motlot nem hordozna! — Minden időnek meg
vannak bizonyos szakaszai, szellemhirnökei; minden 
írónak bizonyos1 sajátságai, mellyekkcl az okos olvasó 
legelébb megismerkedhetik. A1 szeretni kezdő leány1 
szivéhez hasonlít az időnek mostani szakasza, szép 
olvasónőim tudni fogják milly veszedelmes időszak e z ! 
*s a1 ki betekint írói világunkba annak fig> elmét a1 már 
közönségessé vált molto-láz el nem kerülheti. Minél 
ritkább kezd lenni Írásainkban a1 jó gondolat, annál 
inkább szaporodnak idegen jó gondolatok citátumai, ’s 
minél rövidebb és érdeketlenebb maga az eléadott tárgy, 
annál hosszabb és kikeresettebb aimak ajánlása, mely- 
lyel egy, néha több, hírneves szerző bevezeti elmesze
génységünket a'publicumhoz. Sokszor egész érdemünk 
csak abban á ll , hogy az ajánlót megtudjuk keresni, 
bár pygmaeus személyünkhez úgy illik, mint ököl a1 
szemre, vagy az iskolaport még czipőiről le nem rázott 
gyermek a1 tudósok1 névsorában! —

Balga szándék volna a1 folyam1 ellenébe úszni, ha 
elég erőnk nincsen avval megmérkőzhetni. Ki közszo
káshoz nem alkalmazza magát, nem közönséges ember;

de nagy elmének sem mondható mindegyik, ki túlcsapon- 
gást színei mindenben. Ez rövid kimentésem a1 mind
járt következendő Mottok iránt, ha kinek eszébe jut
na, mért én, az eredetiség1 ki kiáltott vadásza, épen itt 
az egész magyar-irói világ1 motto dühét követem ? — 
Szolgálhatnék itt ugyan az érdemes olvasónak más 
kedvencz homálymondásokkal is, mellyek felett őt, 
midőn teljesen soha ki nem világlanak , kétes tudat
lanságban hagynám, ha annyi időm volna, mint né- 
melly újságírónak az előfizetés1 beszedésekor, vagy 
ha az olvasó arczát, ki nem meri maga magának meg
váltani, hogy nem érti a1 mystic ti s mondáimat, még 
igen mindennapias tárgynak nem- tekinteném, hogy- 
sem élesebb gúnyomnak kitenni akarnám.

Egész mottosereget idézhetnék ide, hogy elbeszélé
sem hosszú és elmés legyen , mi nálunk nagyobb rit
kaság, mintegy elbeszélést írni: azonban csak ket
tővel vélem ez úttal kielégíthetni a1 finomabb izlés kö
vetelését; ’s ha ki már ezekből az egész elbeszélés1 
tartalmát föl nem fogá, vagy azt az elbeszélés1 végé
nél sem tudná, arrnl nem tehetek: az olvasó az. újsá
got megfizette, ön vétke, ha annak, mellyért pénzét 
kiadá, hasznát nem veheti.

Mot t o .  Láttam őt! — az ég monda: le
gyen s z é p s é g !  és ő lett! az ég monda: le
gyen világ! és s z e m e  lett! az ég mondá: 
legyenek rózsák és liliomok! és a r c z a  lett! 
az ég monda: legyen kelteni! és m o s p l y j a  
lett! az ég mondá: legyen zene ! és s z a v a 
lett! és az ég látta ő t ,  és mondá: jól van! 
és megáldá művét, és az egész világ köröskö- 
rúl térden feküvék előtte és az első i má d  ás  
lett, és fölszentele minden szívet a’ szépség’ 
religiója, és mennyet, földet és minden te
remtményt átrezge a’ kellenmek isteni jelentése!

E z  minden esetre hősnőm’ személyieirása; az el 
nem fogúit olvasó tudni fogja, hogy hősnőm, személy
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leírása szerint, csak egy ideál: mert élő leány után, 
ki tízezer férfiszemet elvakított, négyezer elmét, bár 
a' nyereség nem olly nagy, elrablóit, ugyan annyi szi
vet feldúlt és hamuvá égetett, illy nyomozó levelet kül
deni, nem egyéb mint őt biztosítani, hogy az egész 
világot beutazhassa a’ nélkül, hogy a’ reáismeréstől 
legyen mit tartania!

A’ második motto, mert kettőn alul meg nem sza
badul a’ türelmes olvasó,, engem illet: ebben kérem 
kegyeteket, hogy külhelyzetemről a’ belsőre következ
tetést ne tegyenek, ha csalatkozni nem akarnak. A’ 
legnagyobb képmutató vagyok a’világon: arczámmin
dig mosolyog, mint szép leányé, ki a’ tűkör előtt áll 
rút barátnőjével, viseletem sima és örökegyenlő mint 
az udvaronczuak, midőn belsőm — —

Lustig nennen sie mein Wesen 
W eil ich bunte Dinge schreibe!
Der Humor in meinem Herzen 
1st nur eine bunte Sch eibe.

Nach hinaus scheint er ganz helle 
ln des Lichtes bunten Garben;
Und es flackert durcheinander 
ln dem Spiel der lust'gen Farben.

Doch hinein schaut durch die Scheibe 
In des Herzens tiefe Hallen,
Da ist’s öd’ und todt und finster 
Und das Gottbild ist zérfallen.

idegen nyelvű, de rokon lelkű barátom, a’ cziprus 
és vadrózsák’ kellemes énekese, te szerelemdús szí
veddel révpartot nem talált hajós, ki vezérképem vol
tál egy nemes tett’ kivívásánál ’s a’ szerelem’ rózsako
szorúja helyett a' lemondás’ kínkoronáját tűzöd jutal
mát a’ küzdő’ homlokára; ime, baráti kezet nyújtok a’ 
megbékülésre. Te fölöttem állasz, magosán és elér- 
hetlen; de szerencsétlen vagy, szerelmed elismért és 
jutalmazatlan mint az en y é m a z  örömnek határszélén, 
a' búgazdag jövendő’ nyílt kapuja előtt, hol kielégí- 
tetleu vágyainkkal összejövünk, nyújtom baráti keze
met a’ megbékülésre. — Elméd gazdag kincstár, de 
geniusod gondatlan őrzője kincseidnek, elhagyja ra
bolni legdrágább ékszereidet, és kincsszomju és tel- 
hetlen a' világ, mert mindent magáévá szeretne tenni, 
bár minden gyémánttal kebledből, annak ugyan annyi 
életét is kirántaná: mélyen elrejtvék legbelsődben te

hetségeid’ ritka gyöngyei, mellyekért szerelmed" bú- 
várharaugjával leszállasz szíved’ fenekére, ’s felho
zod a" sokáig elteraetteket az éltető napra. Leszakasz- 
tád életfádról a" könyázott, csillámló zöld levelet, hír
nökül Hertádnak, hogy az még egészen el nem szára
dott. — Megbocsájtok , te nagy szerencsétlen! én igen 
szegény vagyok, elmém porszemecske, rnelly a" tiéd
nek fényében sütkérzik, de nem ismer rang- és ész 
különbséget a’ szerencsétlenség’ szellemi alkotmánya. 
Érzékenyebben szenvednek a’ nagy lelkek, hogy a" 
kisebbek ’s parányi hajakban elcsüggedők reájok si
mulván , azt könnyebben tűrhessék! —

És mondja nékem valaki, hogy a’ jótétemény gaz
dag kamatot hajt; a’ legbalgább ábráuy ez, mcllv egy 
szegény ördög’ fejében támadott, midőn a' gaz uzso
rás visszadobó néki rongyos ingét, mert nem használ
ható. Szerelem és jótétemény leginkább hasonlítanak 
egymáshoz; minél nagyobb , annál kevésbé ismertetik 
el, ’s minél kisebb, annál nagyobb lármát csinál.

A’ városnak azon környékén, hol laktam, igen kö
zönséges emberek laktak. Egy kapitánnő és én a’ leg
okosabbak voltunk közöttük, bár több tudósok is vol
tak szomszédaink. Az olvasónak, kinek szerencséje 
akad engem közelebbről ismerni, következést lehet 
tenni környékemre, a’ kapitánnőt ráadásul veheti — 
azonban majd elfelejtém, kiről mindjárt akartam szó
lam, ’s kiről egész elbeszélésemben fogok szólaui, 
mint kinek kedvéért az egész elbeszélést írtam, a’ ka- 
pitáuuö’ kellemteljes leányát, Mirabellát. Mirabella 
mindkettőnknél okosabb volt. Az igazságot, bár hiú
ságom’ rovására is —

's ezen hiúság, mit tagadjam, bennem is megvan —• 
Bajza, kritik  lap. VJÍ. f úr.. 138. 1

ki kell mondanom, 's tán nem annyi öumegtagadásom- 
ba kerül, mint ellcnimnek a’ rólam teendő jónak elis
merése.

Meleg idők jártak, midőn előszer láttam őt: ,es war ein 
heisser Tag, der Tag des ersten Treffens4 a’szíuház töm
ve volt nézőkkel. Némelly udvariatlan színbirálóink a"
,tömött nézők4 kitételt is szeretik használni, ha sok nő
nemet látnak a’ zártszékek és páholyokban. A’ ,fran- , 
cziaországi tündémét4 adák, a’ számos müértö publi
cum’ ’s a’ finom ízlésű negyedik emelet’ tapsai szü-



iietleuek voltak; ámde én mindjárt az első felvonás' 
elején mit sem láttam és hallottam többé, midőn a' kö- 
zellévö páholyban egy gyönyörű leáuyfejecskét vet
tem észre holló setét hajfürtökkel és két szemmel mint 
az égi csillagok. A’ természet mindig a’ művészeten 
szokta nálam kivívni az elsőséget, ’s így történt, hogy 
mindent elmellőzve, a’ lármás hangászatot, melly fő
kép’ a' couplettek’ éneklésénél kitűnő , ’s a’ rósz moz
donyokat , nem válhattam meg ezen guidoreni leány- 
főiül: mint örökvirító, illatdús centifolia — ezer kel- 
lemeivel arczáján — emelkedett ki a’ többi igen kö
zönséges hónaprózsák és tulipánok fölött. Hófejér ke
zében csillogott a’ színicső, mellyel az alatta zajongó 
néptömeget, mint a’ fényes diadaláról már eleve biz
tosított tábornagy, vizsgálgatá, csakhogy ez készgyő- 
zödelemre vezeti embereit, midőn Mirabella, ki nem 
tudá még, hogy a’ gyönyörű fejecske’ és hófejér kéz
nek birtokosnője a’kapitánangvalvolt? tökéletes csata- 
vesztést hirdet a’ zászlója alá esküvőknek.

Sok gyengeségeim közé , kinek nincsenek még 
gyengeségei? egy színi cső és egy ebecske tarto
zik: a’ színi cső olly szép kézben mint Mirabelláé, és 
aggszűz’ ölében az ebecske. Mindkettő egyenlő foga
nattal bír reám nézve; az első szívemet, a’ másik 
gyomromat hozza mozgásba: a’ szívnek épen úgymint 
a’ gyomornak szükséges az emésztés, de ha szép ke
zek és ölebecskék nem volnának, valljon mit emész
tene el némelly szív és némelly gyomor mint az enyém? 
Tiszteiét minden aggszüznek és ölebecskéjének, mi
vel elősegítik emésztésemet. —

Szemeim mindig Mirabellán csüggtek, 's nem kis 
örömmel láttam, hogy a’ leány’ csillagszemei is a’ szí
ni csőn ált hoszabb ideig nyugvónak zártszéki szemé
lyemen. O sem látszék kedvetlenül venni, midőn nya
kamon fityengő lorgnetloma.t — (bocsánat ezen korcs 
kitételért az olvasónál, de a’ zsebszótárban a’ német 
,stecher‘-nek szúró bökő és döfő jelentését az Hie
delem’ tekintete végett itt ugyan csak nem használha
tom} — kirántám és egyenesen reá fordítám. Szemü
vegeink’ külön nemei kaczérkodának egymással ’s a’ 
francziaországi tündémő bizonyosan még senkinek sem 
tetszett olly rövidnek és mulatságosnak mint nekem; 
tanácsolnám is minden színjáték’, kivált szomorujáték’ 
írójának, hogy darabja' előadásánál ill yen leányt üb- 
tetue szemközt szigorú recenseusével és Heiuet adom

akármellyik verskönyvünkért, hogy lássák milly bi
zonyos vagyok felőle, ha a’ bírálónak nem leend a’ 
legkedvezőbb véleménye a’ nyomorult fééczműről.

A’ játéknak, mint minden szépnek és dicsőnek, 
vége volt. ,Nem mondhatná meg kegyed azon dámá
nak nevét ott a'harmadik páholyban ?‘ szólítám meg in
duló szomszédomat egy felforditott kérdőjegyet vio- 
laszínü ábrázattal és ízetlen köntössel. ,Lényai Bella!k 
monda ő , nem kevés szánakozással méregetvén sze
mélyemet, mintha Napóleonnak visszajötte után E l
bából Párisba, valamelly öreg gránátostól tudakoztam 
volna kit illetnének a’ nép’ örömkiáltásai ?

JVe esudálkozzauak a’ kegyes olvasók, ha néhány 
sor után már meg fogják tudni, mit sokszor egy három 
kötető divatromán’ végénél sem tudnak meg, hogy 
ezen Lényai Bellába nyakig szerelmes lettem; se 
rósz neveit ne vegyék ha a’ növekedő szerelem és 
viszonszcrelem’ minden óra negyedéről szoros szám
adást nem adok: a’ történet valamint igen mindenna- 
pias úgy fölötte unalmas is lenne. A’ szerelem hason
lít egy régi kedvenczdal’ thémájához , változatait csak 
az eléadási bravour teszi érdekessé: azonban a’ hall
gató egyedül a’ themát jegyzé meg magának, midőn 
a’ változatokról csak azt mondhatja hogy jól játszat
tak. — Tudós író nem vagyok, tehát nincs szabadal
mam az olvasót unalommal megölni: ez morális kö
vetkezménye a’ iró’ hatáskörének, mit az orvos phy- 
sice szokott gyakorolni: de olly szerencsés hitü em
berke sem vagyok, azt hívén, hogy szerelmes kalan
domból, mint melly az egész világot érdekli, egyet
len egy nádméz-édes ah!! vagy china-keserü oh!!! 
felkiáltást sem szabadjon kihagyni, mintha Europa’ 
súlyegyene veszedelembe forogna, vagy a’ baadeni ka
tonaság egy gombbal kevesebbet kapna formaruháján 
miatta. Eléadási bravourom épen nincsen, mert rósz hau- 
gász vagyok és magyar eredeti iró, a ’ magyar erede
ti írónak pedig ön kutjából kell meríteni, és hol van 
több szárazság, mint egy magyar eredeti írónak kut- 
jában? Vannak ugyan visszaállító intézetek, szívesen 
engednek bőségekből valamit, de a’ balga iró — Bür
gert követve — inkább kiszomjuhozni mint kikoldulúi 
akarja magát a’ világból. ,Igy nem sokra jövünk1, — 
súgja fülembe egy practicus író — ,nem illik büszké
nek lenni ha szegények vagyunk !k Igen is, ő lelki 
és testi szegény, mert fordító; életében még egy be
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csületes gondolatra nem tehete szert, mert mindig for
dított annélkül, hogy hírén és sorsán csak valamit tu
dott volna fordítani. — Nálunk a’ fordító practicus Író
nak nevezi magát ’s bizonyos elmeválasztások és osz
tályzásoknál annak is nézetik: de a’ kik annak nézik, 
azok két ege'sséges szemmel semmit sem látnak, mert 
egy majomképet Raphael’ madonnájának tartanak ’s 
a’ divatos szalmakalapos főre tűzött festett virágokból 
olly illatot várnak, minő az isten’ szabad ege alatt fel
növő ’s ezer nemű virágok’ seregéből kitündöklő dia
dalmi rózsáé.

Koromban és véralkatommal igen könnyű szerel
mesnek lenni, és mellyik férfi tagadja meg természe
té t , önszeretetét, hogy szenvedélye’ viszonzását nem 
reméllené? Elmetehetségeim’ fényes vitorláit felhuzám 
a’ remény és önbizodalom’ sima tengerén, teljes nap
pal elérni hivém azon veszélyes kikötőt, a’ leáuyszí- 
vet, mellyet olly igen szeretünk biztos kikötőnek te
kinteni, bár előle sok idő alatt gyűjtött tulajdonunk 
mentesítve nincs. Később egy bölcsnek vélt számolás
ra épült előóvás’ javaslata szerint a’ rablás ellen biz
tosítani akarjuk magunkat és megházasodunk : áruink 
most biztositvák ugyan, csak az a’ különbség, hogy 
azokat elébb inkább elhagytuk rabolni, mint később 
feleségeink által gondosan őriztetni. —

( F o l y t a t á s  k ö v e t k é z !  k. )

C Z I V A K O D A S
A’ RAJZOLATOK’ BETŰI KÖZT,

VAGY:

MIRE JUT AZ INVALIDUS ÚJSÁGÍRÓ ?

Egy vasárnap volt, ’s hogy nyíltan megvalljam, utó- 
só vasárnap a’ múlt félévben, azaz: ma egy hete. E’ 
vasárnap úgy érzém magam’, mint ki egész héten sem
mit sem dolgozik, ’s ráadásul a’ hetedik napot is el
heveri , mert úgymond; az Ur’ parancsolatja, hogy 
megülje a" hetedik napot, ’s ő e’ megülést heverésnek 
tartja.

Közel vala déli 11 órához, hogy hazulról a’ typo- 
graphiára ballagék. A’ hetük reggeli sétáról már mind 
haza tértek ; a’ typographiában pedig senki sem volt,

csak az öreg Berger, L a n d e r  e r ’ philosophus sze
dője. — „Jó reggelt, Berger ur,“ mondám; ő kö
szönő , ’s megszokván az egész világgal semmit sem 
gondolni, tovább rám sem ügyelt.

L ä n d e r e r ’ typographiája’ hosszában, az alföld 
felé, délkeletre, hol t. i. nekem csaknem valamennyi 
Előfizetőim vannak. Legelői állnak a’„ R a j z o l a t o k ' „  
betűi; utánok jő meghitt barátival, szüntelen munkás 
betűivel az öreg- Berger, a’ harmadik betű fiókhoz most 
magam álltain. Ki tudja, gondolám magamban , az em
berből minő szerencsétlen invalidus újságíró lehet, ak
kor jó ha ért a’ betüszedéshöz, ’s egy a* harmadik be- 
tüfiókon kipeczkelt munkából szedni kezdék.

Az óra épen tizenegyet ütött; kevés perczczel utána 
valamelly tompa zaj, érthetlen hangokban ömlengő 
hallaték. ügy  hivém, az utczán rajoskodó nép zajon
gása, melly lármájával felénk mindinkább közeledik. 
— Azomban az öreg Berger nem sokára felém fordult 
’smondá: „Uram! junius’ vége felé, egypár nap óta 
már gyakran haliám , hogy a’ „R a j z o l a t o k b e t ű i  
zajonganak ’s néha úgy tetszők, mintha czivakodtak 
volna is , de biz én rájok nem ügyelők“ ’s az öreg 
Berger ezzel tovább szedett.

Meghökkentem az öreg szedőtárs’ figyelmeztetésén, 
’s a’helyett, hogy tovább szednék, alig tudám ma
gam öszszeszedni. A’ zaj mindinkább nevekedék; kö
zelebb vonultam a’ „Rajzolatok“ be tű i  l i ö z ,  ’s most 
kétségtélenül haliám, hogy egymásközt czivakodnak.

*
. *

Először is a’ jól kihízott nagy B megrázta terme
tes vállait ’s boszonkodva imigyen szólt: „Legyen a’ 
szerkesztőnek bolondja továbbá is, ki akar, részemről 
nem leszek ! egész múlt félévben , Békát, Borjut, Bá- 
béltornyot, sőt Bolondot is csinált belőlem, egypár- 
szor Bakot is lőtt velem, ’s még csak annyi Becsü
lete sem volt, hogy legalább egyetlen egyszer hívott 
volna ebédre.“ —

„Oh, Oh! csak ne olly tüzesen édes B ur“ — 
mond a’ nagy 0 ; győzne is egy szegény szerkesztő 
olly két nagy hasú betűt mint ön, ebéddel tartani.“

B. „Csak ön ne beszéljen 0  u r; az igaz önnek 
csak egy hasa van, de felfújja magát mint a’ duda, 
’s ez egy has, csak vallja-meg ön, felér az enyeim- 
mel mind a’ kettővel.“
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Cz. „ Nekem a’ hasam szinte hátamhoz száradt, de 
azért még sem panaszkodom mint B ur.“

„Könnyű olly cziugár legénynek nem panaszkodni 
mint Cz uram,“ — mond a’ nagyhasu D.

Cz. „Kérem , csak ne puffaszkodjék édes D ur, 
önnél nincs nyomorultabb ember az egész betüvilág- 
ban ; hiszen ha jól megnézi az ember önt, ön csak 
abból puffaszkodott össze, — mi nekem a’ hátamhoz 
száradt.“

Most az egész betüvilág hangosan kaczagni kez
dett. —

„De már milly idétlen kaczagás ez!“ fölkiáltTur,’s 
mind a’ két oldalról keresztbe veté füleit mint az okos 
szamár ha a’ zápor bele csap. — „En csak tudom mi 
illik, én Tudósok feje vagyok, de nem állhatom,hogy 
e’ sűletlen kaczagást tátott szájú V uram kezdé, ’s 
kiért miért? — bizonyosan a’ szerkesztő kedvéért, 
hogy hizelkedhessék neki, mert azt gondolja, minden 
idétlen beszédben, mint V itz, ő tátottszájusága, V 
uram legelső betű s mi felettünk Tudós betűk felett 
áll.“ —

„Nem kellene az olly keresztbe vetett fülü tudósnak 
mint T uram, —- mond a’ nagy U — az én régi be
csületes szomszédomat megsérteni ’s őt tátottszájunak 
csúfolni; mert ha öt annak nevezi ön, minek fog ak
kor ön engem mondani? engem is tátottszájunak? Na
gyon korán tudóskodik édes T u r , —; tudjuk ám mi 
tátottszájuak is, mit ér egy olly keresztbe vetett fülü 
tudós mint ön. Vallja-meg inkább ön, azon boszon- 
kodik, hogy ha mind a’ két fülét összecsapná is leje 
íölett, még sem tudna egy Vitzet csinálni, mint az én 
vigszeszélyü szomszédom V.“

Most az öreg betűk után, a’ kis betűk, vagyi betű 
urfik kezdenek égymásközt szót váltani:

„Ejnye, szekeren ment gyalog jött! — fölkiált a' 
kis ö ’s az ablakhoz ugrott — be csinos leányka ment
ei itt az ablak alatt: (utána néz) a’ legújabb divat 
szerint van öltözve, bizonyosan a’ franciskánusokhoz 
megy déli misére; barátim! menjünk utána.“

„Hadd lám,“ — mond a’ kis ü ’s félretaszitja az 
ablaktól ö urfit; — „pajtás, nem tagadhatni, két sze

med van ugyan mint nekem, de kurta látású vagy, 
ugyan hová néztél? hisz az a’ kis lány olly egyenes 
mint az s.“

Hosszú ű urfi mondására a’ kis g tele torokkal kc- 
czagni kezdett.

„Amice g ,  — mond boszonkodva az s — csak te 
ne nevess! Nézd körül csak jól magadat, nimő id if
ién pápaszem formád van, ’s ha megkurtítnak, mahol
nap , magad is olly kusza lehetsz mint az Athenaeum’ 
S-je.“ —

„Csendesen, csendesen! — mond piszegeíve a' ki> 
á — „nézzétek csak a’ szerkesztő épen hátunk mü
géit áll.“

„Ejnye de buskomor képet csinál, mintha ma reg
gel a’ macska megette volna előle a' meleg kását 
— mond egy zugba vonulva a’ kis z.

„Ha egy szememmel jól látok — megjegyzi a’ kis i 
tán épen a’ kása égette-meg száját.“

„Ne csúfolkodjatok — mond a’ cs — hát ha meg
hallja“ . . . . . .

„No ’s hát ha meghallja! — felpattantak a’ betű ur
fik — aztán mi lesz? — Nekünk nem urunk, nekünk 
csak a’ szedő parancsol!“

„Szeretném még is tudni — kérdi gunymosoly- 
lyal a’ k — mi lesz egy illy előfizető nélküli ujság- 
íróbul ?“

„Mi lehetne m ás, mint invalidas ú j s á g í r ó — fe
leli az f. • *

„De csak felviszi mégis káplárságíg?“ — kérdi is
mét a’ k.

„Azt tartom — mond a’ t — éppen mikor káplár 
lenne belőle akkor belehal.“

„Hadd haljon bele!“ kiáltá most az egész betüvi
lág — „akkor legalább nem fog bennünket, hetenkint 
kétszer, a’ szedővel kinoztatni, ’s a’ nyomókkal, még 
a’ lelkünket is kisajtoltatui. Úgy akarjuk, haljon-mcg 
,Rajzolatostul* együtt!“

$

így akarják a’ betűk tisztelt Olvasóink, kérdés: „rá 
állának-e kegyetek is a’ betűk akaratjára?“ — A’ fe
leletet minél előbb elvárjuk. — Lehet pedig felelni 
minden postán 5 pengő forintért. —
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P E S T I  H Í R E K .
B e v e z e t é s .  Midőn az ember uj hivatalt nyer — beiktat - 

tatja, midőn pedig valamelly új házzal ismeretségbe akar lép
ni ̂  bevezetteti magát; kiváncsi vagyok már most , ugyan 
minő beiktatást vagy bevezetést Írandók én a’ pesti h í
rekhez . gondolám magamban, midőn a’ Rajzolatok’ májusi 
hirdetéséből megtudám, hogy ezek az én szakmányom leend- 
nek e’ félévben. Két hónap folyt el azóta, ’s biz én semmi 
beiktatást vágj' bevezetést nem Írtam, azon egyszerű okbul, 
mivel kegyetek , drága ..pesti hírek“ ! már a’ múlt éri nyár 
óta vannak beiktatva a’ Rajzolatokba, én pedig a’ Rajzola
tok’ nyájas olvasóinál új év óta bevezetve. ’S így , nyájas ol
vasóink sem kívánják, hogy magunkat újra beiktassuk vagy 
bevezessük, sót hiszem, hogy többen vannak, kik kegyete
ket a’ Rajzolatokból inkább kiiktatni, engem is inkább kive
zetni jobban szeretnének; teszem azt némelly újságszerkesztők.

Tehát minden bevezetés nélkül a’ legujjabbat:
1. ) L e g u j j a b b  uj s á g Pe  s t en. Ugyan kitalálnák e nyá

jas olvasóim, ezt a’ l e g u j j a b b  újságot ? Segítek egy kévéssé: 
„Ez a' legujjabb újság egyszers’mind l e g r é g i b b - . . . “ Mi
csoda : legiégibb 1 ’s mégis legujjabb ! Egy van , nyájas olvasó
im, régibb mint a’ Hazai Tudósítások, ’s mégis ujjabb mint a’ 
Hírnök, mert épen ma ujjait meg a’ — hold.

2. ) A ’ n e m z e t i  m u s a e u m u j r a f  e 1 é p i t t e t é s e. 
Újság az i s , hogy a’ pesti magyar nemzeti musaeunmak új
ra felépítése már nem ,álomc, nem ,kegyes óhajtás' többé. 
A’ pesti polgár’ épitó szelleme a’ korszellemet is , úgy lát
szik , megkapá, ’s rövid idő alatt egy Ludoviceát hozott ’s 
egy magvar színházat ’s egy mnsaeumot hozand létre. Ez 
utóbbinak alapásása tegnap , az az jól. Íjén kezdetett.

3) G ő z h a j ó i n k ’ j ú l i u s i  p á l y á j a .  Indul a’ N á d o r 
Bécsbiil Pozsonyba ’s Pestre egy nap alatt ju l.4 , 10, 1G, 22 ’s 
28 ; l ’estrül Pozsonyba ’s Bécsbe 6, 12, 18,24, 30. Ár p á d :  
Bécsbül Poszonyba ’s Pestre egy nap alatt,—• körülmények 
által határozva.— Z r í n y i  Pestrül Zimonba ’s Drenkovára: 
11 's 23; Zimonbul Pestre 5, 17, 29; Drenkovárul Zimonba 
3, 15,27. 1. F e r e n c z :  Pestiül Zimonba ’s Drenkovára 5 
17, 29. Zimonbul Pestre 11 ’s 23. Drenkovárul Zimonba: 
9 ’s 21, A r g o  Szkela-Glado várul Galaczba: 10 ’s 22; — 
vissza: 3, 15 's 27. P a n n ó n i a  Szkela-Gladovárul Galacz
ba: 4. IG, 2S, vissza: 8 ’s 20. V. Ferdinand Galaczbul Kon- 
stantinápolyba: 8 ’s 20; — vissza: 3, 15 ’s 27. M a r i a - D o 
r o t h e a  Konstantinápolybul Smyrnába, és vissza; hetenkint 
egyszer. M e t t e r n i c h  K e l e m e n  hg. Konstantinápolybul 
Trapezuntba es vissza: minden két hétben.

4.) A’ h i d ’ m e g b o m l á s a .  Tegnap, jul. Íjén hidunk is
mét kiüttetett tengelyéből, azaz gerendáiból, egy öl fával terhelt 
hajó által. Éppen jókor;-mert most ül együtt az állandó hid 
iránti országos kiküldöttség, csak most bomoljon, hisz majd 
kirántják alóla a' gyeként. Garay.

I
K U L H I R E K.

1. ) M a 11 i t z nincs többé ! — Dresdában jun. 7kén holt meg 
e lelkes iró barátjai szivének, ’s az igazságnak és nemeslelkü- 
ségnek sokáig pótolhatlan kárára, életének 43ik évében, rövid 
betegeskedés után. Temetési szertartása felette pompás volt. 
Was eh man , az ismert novellista, ki ót egész betegsége alatt 
barátilag ápolta, szép és megható halotti beszedet tarta ba
rátja fölött.

2. ) Scheffer lures párisi festő megbizatott az Orleans! her- 
czeg* menyekzójét ecsetével örökítni a’ festó-müvész azon pil
lanatot választá képjéiil, mellyben H e l eu e  herczegnó a" ki
rályi családdal találkozik.

3. ) Máj. 23kán Parisban annyira esett a’ hó mint marczi- 
usban esni szokott, ’s a’ nyilvános épületeknél dolgozó nap
számosok felette szenvedtek a’ hideg által. Egész déli fran- 
szia országban panaszkodnak a’ károkról, melly eket ez idén 
hideg és hó okozott a’ v etésekben. Mindenfelé azt gondolák , 
hogy tél közepén élnek.

4. ) Folyó hó 13káti ment végbe M ó l i e r e ’ karszékének 
árrverése; egész előtte való napon nyilván vala látható ezen 
sok félekép említett, leirt, elbeszélett, kihiresztelt bútor. — 
Mennyiért adatott e l, még nem tudhatni.

5. ) A’ déli tengerben, angol lapok’ bizonyítása szerint, las- 
sankint egy új szárazföld (continens) képezódik, mert egy 
másután kelnek ki szigetek az oczeaiv öléből s a' mindinkább 
kiemelkedő korál-csúcsok nem sokára össze foglalandják őket. 
A’ déli Neu-Galles bírása ez által nagy fontosságúvá válhatik.

6. ) Tudva van, hogy a’ franczia király T a y l o r  bárót 
küldte Spanyolországba, hogy* ott a’ festvényeket, főleg spa
nyol mesterekéit összevásárolja, mellyek a’ kolostorok’ elpusz
títása ’s elkótyálása után nagy számmal, ’s igen olcsón adat
tak el. A’ báró fényesen megfelelt követségének, mert n é g y  
s z á s z  f e s t v é n y  t vásárlott be, mielőtt spanyol ország
ban az illy művek’ kivitele megtiltatott volna. A’ párisi mu- 
saeumban most minden spanyol festő iskolákat feltalálhatni; 
köztük h ú s z  r e m e k m ű  Murilló - túl. Ollyak is vannak 
köztük, mellyek a’ külföld előtt egészen isméretlenek. A’ 
festvények a' 13, 14, 15, 16, 17, és 18 századból valók.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .
M  OÜATÍK; LÄNDERER BETŰIVEL.
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Nyolcz és kilencz óra fűzött estve, — midőn vilá
gosabb volt még, hogy sem két csillagnál többet lát
nék fölöttem, és setétebb hogy sem bizonyos itatópapi- 
ros-ujság’ jelt ütéseit elolvasni tudnám, — .tevém Mira- 
beila’ arasznyi lábára első szeielmi vallomásomat. — 
,Lábára? quell’ effronteries kiált lül a’ nevelőházból 
hazajött olvasóim és mamája’ parancsára gyengén el
pirul; ,lábára?í pattog egy morálhős az érzékeny 
Graudison-iskolából, ki tíz esztendő alatt csak kétszer 
csókolta meg imádottja’ kezét, de arczát még nem lá- 
tá és huszonnégy sonetben éneklé meg ezen kézcsók- 
párnak üdvteljes negyedperczét; , lábára^  sziszeg a’ 
kritikus és tollhegyével piszkálja fülemet: ,mi joga van 
kegyednek egy becsületes leány’ lábára?4 Igen is, ked
ves elpiruló olvasónőm, Grandison - korbeli huszou- 
négyesem és sziszegő bírálóm, lábára! ’s ha megkü- 
veztetném is, nem húzhatom vissza szavamat. — Mi- 
rabella a’ pamlagonült a! zsámolyon lábát, a’legkisebb 
lábat az egész világon,tartván. Szükségtelen említnem, 
hogy a’ szerelem, mellyet a’ lábnál kezdünk, gyor
sabban halad, bár nem mindig tartósabb is annál, melly 
a’ kéznél vagy szájnál kezdődik; a’ kéznél a’ szívhez, 
a’ szájnál az észhez esik igen közel, és szív és ész 
nem épen legjobb szomszédai azon szerelemnek, mely- 
lyet kedvező körülmények szerint a’ lábnál is lehet 
megkezdenünk.

Mirabellán ezen nevezetes órában igen szép liuon- 
ruha volt; ezüst forintjával vette rőfét Burgmaunál; raj
tam nauking nadrág volt a’ babérkoszorútól a’ váczi ut- 
czában. Ha varázsolni tadnék, szeretném azon festőt, 
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ki a’ babérkoszorút tartó Merkúrt olly kövérnek füsté, 
három esztendőre magyar költővé átvarázsolni, hogy 
nyúlánkabb fogalma legyen ő istenségéről.

,Es kegyed szeret engem?4 kérdeze Mirabella, ’s 
hajaimat borzongatá selyemujjaival.

,Mint életemet, mint jövendő boldogságomat,4 fe
lelék és olly erősen nyomául kezeimben megmele- 
gített kezét szívemhez, hogy a’ leány bizonyosan el- 
sil oltaná magát, ha mamája nem lett volna a’ mellék
szobában.

Ne csudálkozzék senki azon, hogy a’kapitánnö ma
gán hagyja leányát egy fiatal férfiúval nyolcz és ki
lencz óra között estve; ezen időpont a’ többinél sze- 
reimesebb és merészebb szokott közönségesen lenni. 
A’ szerelemnél és a’ népeknél mindig legveszedelme
sebb a’ félhomály; teljes világ és teljes setétség ke
vésbé ártanak mindkettőnek. De itt az anya maga ne
velte leányát és annak erényéről kezeskedvén gond 
nélkül adá á ta’ világnak, mint elmegyermekét az isme
ret. :s és jóhírii iró, a’nélkül, hogy homlokára egy hosz- 
szú élőbeszédét tűzne,melly a’ színlett szendeség alatt 
az ügyesen eipalástolt gőgöt mutatja. Mirabelía’ ne
velése nem volt úgy nevezett leányintézeti nevelés, 
mellyuek löléuyegét három idegen nyelv, klavír-csö- 
römpölés és különféle lábikra-gyakorlatok teszik; ha
nem életjózan, tiszta, asszonyi háznevelés, elfogúlat- 
lan és szabad; nem szorgosan féltő a’ kávéskör ’s a’ 
gyengefejű szomszédok’ világnézeteit, kik jajgató át
kaikkal szokják kisérteni a’ közönséges határon túl
menőt és kirekeszteni imádságaikból, mint bizonyos 
hétköznapi törpék csolekesznek, ha piszkos társasá
gukban egy vasárnapi köntösbe üilözütt óriáselme je
lenik meg. Mirabella’ lélektehetségei valának elöbi, 
mint az újjak’, nyelv’ és lábok’ mechanismusa kimíve 1-
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ve, ’s azért eszét nem is hordozd ujjhegyein, sem ide
gen nyelven szivét, és nemzetiségét lábában!
» ,Tudja-e, — monda két perczi csend után — hogy 

attó l, kit szerelmemre méltatok, igen sokat szoktam 
kívánni ?*

,A’ lehetetlent is csak gyermekjátéknak hinném, ha 
urném kivívni parancsolná/

Nem, lehetetlent nem kívánok* — neveteMirabella. 
— „Vitézemnek nem kell tüzes lidérczekkel küzdeni, 
sem tíz csatából mint győző visszatérni, hogy nagy 
hírével szerezze meg szerelmemet. Gyenge és hiú asz- 
szonyok szeretnek olly férfit, kit előbb az egész világ
nak kell csudálnia, mig tölök észrevetetik, valamint a’ 
képtárba belépő mü-nemértönek bizonyosan csak azon 
kép fog leginkább tetszeni, melly előtt legtöbb ember 
áll és fölkiált:„oh millyszép ! milly remek!“ midőn a 
valódi szép és remek festés előtt álló válogatottabb ki
csiny körön átszökik, melly érdeme szerint méltatván 
a’ ritka mestermívet egykedvűleg tekinti a’ tudatlan 
seregtől fölmagasztalt, néha igen közönséges álcsudát.

Ekkor íenyújtá kezét és pamlagra intett melléje 
ülni. —

,Szerelmet, igaz, valódi szerelmet kívánok,* suso
gd ö, szinte innepéíyes komolysággal: ,de ezen sze
relmet nem mindennapi kötelességnek, hanem szabad 
szenvedélynek akarom tartani, mellyet sem tűz- és viz- 
próba által bebizonyítani, sem gyanú és féltés között 
őrizni ne kellessék , mert hol illy szerekhez készülök 
folyamodni, ott szerelmem azonnal meg is szűnt.*

,Kötelesség? — kinek Mirabellát szabad szeretnie, 
ismer-e az kötelességet a’ világon? — Leányom, égi 
leányom! —.sohajték fel, és hónyakára tevém égő fe
jemet — én kimondhatatlanul szeretek: szerelmem és 
életem olly szorosan eggyé forr ottak, hogy kitépvén az 
egyiket szívemből, vesznie kell a’ másiknak is. Örök 
hűségem —*

Mirabella erősen köhögött. ,Örök hűség! monda mo
solygó gunynyal — ez a’ íatalis köhögés, melly min
dig a' férfihüség’ említésénél lep meg engem!* — A’ 
szerelemtelt, mély érzésű leány egyszerre dévajkod- 
ni és nevetni kezdett, mintha önérzelmeiből, mellyek 
előttem már jobban fölfedezék szivét, — mint ő maga 
óhajtotta volna, tréfát akarna űzni.

.A' férfiak' örök hűségéről csak álmodni lehet, a' 
való élet csak agyrémnek tekinti azt.*

,Az álom, drága barátnőm! mindig tűkörképe az
életnek; egész lehetlenséget nem mernék léteztetni a' 
világon. A’ mit képzelni tudunk magunknak , ha csu
dádat és rendkívülit is, annak a’ természet’ titkos mű
ködése által le'tesíthetőnek is kell lennie. És a’ férfiak 
hűsége nem épen a’ legérdekesebb ritkaság a' föld há
tán, mert Mirabella’ bája sokkal felül múlja azt, ’s 
iffy effy ritkaság ugyancsak megérdemli a’ másikat.*

* *  *

!Vem, — szót sem többé ezen boldog pcrczekröl 
nyolez és kilencz óra között, hol szerettem, és szeret
tettem. Szívem örömestét ünneple ’s minden zugát ki- 
világítá a’ magas és drága vendég’ méltó elfogadásá
ra. Engedjétek ezen szerelmet édes titkomnak lenni, 
mellyet magamba rejtvén a’ világ’ szeme és nyelve el
len gondosan őrizzek. A’ boldog szerelem hallgatni 
parancsol, mert szellemkéjü, és fölemeli az embert a' 
csillagok’ csudalakához: és nincs szava a’ szellemi 
kéjnek; csendesen és némán járnak fölettünk az örök 
csillagok, ’s szerető szemmel néznek keblünkbe ’s ki- 
kaczérkodják belőle szép titkunkat, irigyek a’ földre, 
melly azt bírja!

Csak a’ boldogtalannak szabad panaszolni, ki sze
relmét elveszté ’s rokon szívvel véli oszthatni búját.— 
Sértett kebellel énekel legszebben a’ fülmile, a’ költő, 
ha nem szerettetik. Bennünk ég olthatatlauúl s örökké 
a’ szerelem keserve, és lerágja mint Prometheus' var
júja életünk örömeit a’ nélkül, hogy elemésztené a’ 
szenvedő szívet. Nem tudni, mellyik nagyobb kín és 
epesztőbb fájdalom, viszon nem szerettetni, vagy már 
egyszer szerettetvén, ezen szerelmet ismét elveszteni?

Két hónapig; még sehol sem állottam ki illy sokáig, 
szerettük egymást; napról napra mindinkább növeked
ni érzém szerelmemet:

Von Liebe bis zum "Wahnsinn 
Gibt’s wenig Schlitte nur!

Mirabella tizenkilencz esztendős volt, én hattal idő
sebb. Tieck’ Faníasusát és Hoffmann’ Serapiontestvé- 
reit olvastam neki; a’ kapitánnő igen szívesen hallga- 
tá , ha olvastam. Órákig ültem itt sokszor a’ könyvvel 
kezemben; ha a’ nap szemembe sütött, Mirabella a 
zöldselyem gördfiiggönyöket félig leeresztő, 's ha a’ 
kanári madár czirpelésével alkalmatlankodék, darabka
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czukrot dugott a’ kalitka’ rostélyai közé. A’ kapitánuő 
igen szívesen hallgatta olvasásomat, szavamat igen ért
hetőnek és kellemesen csengőnek monda, pedig becsü
letemre állithatoní^ szavam minden inkább csak kelle
mesen csengő nem volt, nem lehetett tudni mit kelles
sék abból csinálni: darabos volt mint egy történeti ér
tekezés, elkopott mint egy béresiró' köntöse, mellyen 
minden szálat kivonni lehetett, ízetlen mint egy vasár
napi kalmárlegéay és unalmas mint két szerelmes egy 
nagy társaságban. — Azonban a1 mamának és leányá
nak tetszett, és szavamnak kellett kellemesen csengő
nek lenni. — Most, miután a’ legszebb leány' szerel
mét elvesztém, kétségbe esésemben Tieck' Fantasusa 
és Hoffmann' Serapiontestvérei helyett a’ kritikai lapok 
mind a' hét füzetét elolvashatnám, hogy hoszszu álom 
után elfelejtsem nagy veszteségemet!

Az alduna-soron, épen a’ gellérthegy’ átellenében 
lakott egy szatócs, — kérem a' minden rendű szóbe- 
tüzőket, tudósokat és tudatlanokat, kik az érintett sza
tócsot és lakását mindjárt ki akarják találni, hogy ez 
úttal megfejtő tehetségükkel ne hirtelenkedjenek, mert 
a' Duna' hoszában elég szatócs lakik 's a’ gelérthegyi 
vis ü vis alatt a’ margitai szigetet is érthetem. A’ sze
gény ördög különféle bal esetek és szerencsétlen nye
reségpróbák által egészen tőnkre „ütött. Munkás fele
sége halála után, kit a" rósz világ' állítása szerint még 
most is gyászol, üt vegyes gyermek maradott nyakán 
és mindennapi kenyerét kérte. Mellyik házi atya nem 
tudja, hány kenyeret emészt el öt gyermek! Áruit kín- 
telen volt leszállított áron elvesztegetni, hogy vevőket 
kapjon, mert a balgának senki sem monda meg, hogy 
mostani divat szerint az el nem kelendő portékák’ árát 
még inkább fölebb kell emelni. Példák vannak, csak 
a' magyarázat szülhetne rósz vért!

Jól ismertem én ezen szerenesétlen házi atyát öt 
gyermekével és egy agárral. A’ legidősbik egy alig 
tizenhat évii leányka volt, ritka fogaiból ítélvén, piros 
szemmel és kék arczczal; kedvező ajánlatok tétettek 
iránta a’ szatócsnak sok oldalról, kivált a’ főnemes
ségtől, az agár iránt tudniillik, de még eddig egyikét 
sem fogadá el, miután agarától semmiképT sem akart 
elválni. Valamelly titkos viszonynak, vagy különös

vonzalmon épült érzékrokonulásnak kellett itt fen- 
forogui az agár és a’ szatócs között, azonban ez 
nem tartozik hozzánk, hagyjuk minden embernek meg 
a’ maga titkait.

Mirabella is ismerte ezen családot, és szíves rész
véttel beszélé el nekem annak szerencsétlenségét, hoz
zá tevén milly igen kívánna a’ szegény embereken se
gíteni , ha tehetségei engednék. A’ szép leány ekkor 
kezét váll aimra tévé’s a’gyalogezred’hangászai esti ze
nével tisztelték meg a’ közel lakó Őrnagyot. Fejemen 
egy terv villant keresztül, egy gondolat-ötlet;melly azon 
pillanatban legalább többet ért, mint húsz hasonló, hi
deg órákban. — A’ szatócsnak isméti fölsegéllésére 
mintegy tizenhat félévi posta-előfizető kellett, azaz: 
kétszáz forint váltóban; ,Dem Manne kann geholfen 
werden4 mond a' haramia Moor, és én utána mondom 
’s az utánmondás egy nemes tettet előz m eg, mit az 
utáiuras, jeleimen egyike igen kedvencz szenvedélye
inknek , soha nem szokott kieszközleni.

Pénzem ugyan nem volt, ki is keresné azt magyar 
írónál, ez épen olly balgaság volna, mint egy kritikust, 
ki Lessinget választja mottónak, azonnal Lessingnek 
tartani. Szerelmem felülmulá gazdagságomat; átko
zott elintézése a’ mostoha természetnek, melly a' sze
gény ördögnek több szívet ad mint pénzt, ’s ki olly 
igen kívánna bőkezűnek láttatni kedvese előtt. — Azon
ban a’ felvillant terv agyamban, üres tehetségeim' éjé
be egy marok papirospénzt dobott, melly nagylelkíileg 
kezeskedék tervem’ véghezviteléről.

A’ tervet Mirabella előtt titokban tártául, mert egy
szerre hivém őt csudásan meglepni annak nagyszerű
ségével , ’s bár máskép’ tettem volna.! — Okos és 
meghitt asszonyuyal mindig közölhetjük terveinket: az 
asszonyi észnek keresztül kell menni minden müvein
ken, mint a’ szorgalmas javítnoknak, ki nem adja elébb 
az inprimalurt az iró’ munkájának, mig azt nyomtatá
si hibáitól teljesen ki nem tisztító. Sok nagy és nemes 
tettek’ főrúgója egyedül a’ lelkes asszony, valamint 
sok káros következmények’ elhárítója ia, ’s ha futá
sunk a' hír’ és dicsőség’ pályáján észrevétlen mara
dott, annak nincs más oka, hanem hogy asszonyok 
nem tűzték ki a’ pályabért!

(Folytatása következik.)
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Nem tudja más, szivemben 
Mint fáj a’ kin, •
Mint sír a* köny szememben ,
Az árva búcsúszónak 
Véghangjain.

Ki engem eddig üsmert,
5S most látna meg;
Szánná a’ bút szememben,
Látná az ifjú embert:
Minő beteg.

Fáradtan indulok - meg 
’S szerelmesen.
A’ szép leány honántul5 
E’ dalt viszem barátul —
Búsédesen.

ERDÉLYI JÁNOS.

A’ BUVÁRHARANG.

Ez a’ mód a’ víz alá ereszkedni, ’s bizonyos ideig 
ott maradni, a’ lég’ rugalmasságán alapul. Mivel az 
ember hosszú gyakorlat által is alig mehet rá , hogy 
csak néhány perczig maradjon víz alatt, több idő te- 
lék el, míg föltaláltaték azon mód, melly lehetővé té
vé a tengerek’ fenekére szállni, ’s ott több ideig élet
vesztés nélkül maradni. De az emberi elme előtt nincs 
semmi lehetlen. 153Sbankét görög merült a’Tajó’hab
jaiba , egy nagy, harangidomú üst alatt; ’s több idő 
múlva életben ’s szárazon huzattak löl. Mivel az a’mű
szer, melly búrárharangnak nevezteték, használha
tónak találtatott, javításáról gondolkoztak. Hosszas pró
bák után éretek el^ hogy most napokig lehet víz alatt 
maradni, falat épitni, sziklákat törni, 'stb. ’stb.

A’búvárharang’ legjobb eszméjét adja, ha egy po
harat szájára fordítva teszünk vízbe, 's egyenesen le
nyomjuk. ’S meg látjuk hogy a’ víz csak néhány vo
nalokig hat a' pohárba, 's többi ürege, a' benszorúlt 
lég’ rugalmassága miatt, szabadon marad, bár mi mé
lyen nyomassák.

A’ búvárharang egy vas — vagy faszekrény; kör
zetére elegendő súly tétetik, hogy a’ ben szorúlt lég
gel lesüllyedhessen, 's biztosítva legyen felfordulástól, 
hahogy, mint később látandjuk , a’ láncz nélkül emel

je föl a’ lég. A' műszer egyik oldala átlátható; belü- 
regét vízhatlan (wasserdicht) padlat két részre osztja, 
’s fenn a’ padlaton rovatékok vésetvék. Ha a’ műszer 
a' lánezon vízbe eresztetik, a’ harang’ két üregét lég 
tölti el, s ezért vízhatlan marad. A’ harangba helyzeti 
lóczán ülő emberek, kik fényt néhány sürü üvegnyi- 
láson kapnak, bár lehelhetnének a'beszorult légben 
némi idhig, de mivel a’ csekély mennyiségű lég csak 
hamar elfogyna, ’s a’ harangot íris lég miatt gyakran 
kellene a' fölületre húzni, e’ végre a’ láncz mellé egy 
vízhatlan tömlő eresztetik a’ legalsóbb üregig, melly 
által egy szivattyú segélyével mindig friss lég nyoma- 
tik be: a’ szerfeletti lég a' harang’alsó üregén,vagy a’ 
padlat’ közép oldalára helyzeti ventil által eresztetik 
ki. — A’ felsőbb részletben egy nyílás van, melly a- 
lól a’ vízben a' ventil által nyittatik fül. ila ez megtör
ténik a' lég felül kitolúl, ’s a’ víz a' rétezetek által 
behat’ ’s a' harang sebesebben süllyed alá. Ha a' csa
torna bezáratik,’s a’ventil által más nyittatik föl , melly 
az alsó üregből a’ felsőbe megy, a’ szivattyú által jövő 
jég’ egy része a’ felső űrbe megy, ’s a’ vizet a* ré
tezetek által ismét kitolja, ’s a’ harang fölemelkedik. 
Ha csatornát bezárják, a’ harang azonnal megáll, és 
sülyed és emelkedik, a’ mint az egyik vagy másik ven
til kinyittatik.

Már 1687 fölhozá a’ skot Philips, a’ még akkor 
igen tökéletlen búvárharang’ segélyével, egy részét 
azon kincsnek, 4  millió tallér becsüt, melly Mull szi
get mellett a’ spanyol armadia’ elrombolt hajóival el- 
sülyede. Később Halley a’ műszert igen megjavítá; 
de a’ leirt készületet Spalding találá föl Ediuburg- 
ban. Most a’ búvárharang többnyire egy hosszas ön
töttvas-szekrény, ’s oily nagy, hogy több munkások 
dolgozhatnak egymás mellett a’ víz alatt építendő fa
lon. Egy más készület is találtaték föl, mellynek se
gélyével a’ harangon kívül is mehetni egy darabon a’ 
tenger’ fenekén. Ez egy neme a’ sisaknak, vízhatlan 
szemüvegekkel ellátott; ’s vízhatlan kötelékkel a’nyak
ra kötve, veszély nélkül mehetni a’ harangból vezető 
lég csatorna’ segélyével.

Tiszta vízben ’s napfénynél a’ harang annyira vilá
gos, hogy kényelmesen lehet benne írni és olvasni. Hogy 
a’ fenlévők értesítessenek bizonyos jelek vannak; ezek 
határzott száma kalapácsütésekből állnak, mellyeket 
fenn tisztán hallhatni. Ha többet akar mondani a’ bú
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vár, mint mennyit jelek által tehet, ólommal irja föl 
egy fadeszkácskára, ’s a’ harang’ körzete alatt a’ víz
be ereszti, ’s az nyilsebesen föltűnik. Felülröli jelen
tések ugyan illy ólom,súlyú deszkácskákon siuoron 
eresztetnek le, melly a’ harang’ körzetén függ.

SZERKNVI GYULA.

L E V É L T Ö R E D É K .

................ Mint mikor valanielly tündéres melodrá
mában a’ kárpit felvonul, úgy nyílt ki egyszerre sze
meink előtt a’ gyönyörű latkor. Hazánk’ tengere, a’ 
háborgó Balaton, a’ partok’ szép koronái, a’ távolas 
szőlőhegyek, váltogatva az előttek fekvő dús rónával: 
mind ezek felségesen hátának reám egy olly kínos éj
nek sanyarai után, minőt Akarattyán vala szerencsénk 
kiállni. E’ regényes kilátást még az is igen emelé, 
hogy az út néha néha lejtőkön menvén alá: a’ Bala
ton el-elvész az útazó’ szemei elől, majd ismét kibuk
kan,  hasonlón a’ szemérmes de mégis kiváncsi leány
kához, ki be-behúzza magát ablakába, a’ vakmerő ura
csok’ szemüvegei elől; azonban más felől csak hamar 
ismét kikacsint ’s ragyogó szemeivel az elmenőknek 
kivilágit útjára. — Szóval a’ vidék felséges és bájoló; 
de mind ezek közt a’ kis vidám Füred  az , mellynek 
Párissal az aranyalmát minden habozás nélkül oda 
nyújtom.

Leereszkedvén egy csinos kis liget mellett ’s Kem- 
niczer’ házát jobbra hagyván, a’ Horváth-ház mellől 
egy csinos sétahelyre érkezém , mellynek közepette 
oszlopokon nyugvó fedélzet alatt a’ híres savanyú víz 
forr ki. Milly élénk ez a’fürdői élet! Milly változatos
ság ! Mennyi ember sürr forr itt együve! Itt egy csi
noska unokalnig, ki hon nagynénje’ leczkézéseit meg
unván az egésségi kút' ürügye alatt itt jövend össze 
— hadnagyával; ott egy mindennapi henye urfi, ki 
megúnta pamlagán az örökös ásitást; amott egy tudós, 
ki asztala mellett görbévé ülte magát ’s most egyene
sedni kíván; emitt egy fiatal özvegyke, ki a’ világgal 
tudatni akarja, hogy férje már — meghalt, ’s ki tudná 
előszámlálni mindnyáját! ’s ezek között a’ korsókkal 
és palaczkokkal fegyverkezett füredi és szomszéd fa
lusi pórnymphák, kik az istenitalt szemérmes hebei 
vagy hecubai tekintettel nyújtják a’ szomjas utazónak

— mig az alatt a’ hírneves Bunkó hévütötte barna ban
dája zengedezteti a’ szomorgó nemzeti melódiát, melly 
mellett egy pár neki türőzködött, barkós uracs han
gosan eléneklé :

,,E ’ szép szóra juratus ,
Oh, be ráillik a” tus;
Többet ér ez mint a’ jus.“

A’ Balaton felé mentem. Jobbra egy kis kápolnával 
’s a’ sétányon kívül az erdöcske szélén a’ — ha úgy 
szabad magamat kifejeznem — nemzeti játékszínnel 
találkozván. Ez utóbbi zárva volt.

Sötéten állt a’ népkerűlte színhely,
A’ nesztelen ház’ néma csarnoka,
’S halványan mint a’ művész’ kőalakja 
Nehéz keservben árva Thalia;
A’ barna fűl tök fátyolkint boríták 
Az istenarcznak halvány ékeit,
’S mint szirt-patak’ vizét a’ hús virányiéi- 
Heven nyeldeste keble, könyjeit.
Előtte dúlt lant, ’s a’ tépett C o t h u r n u s  
Sirjel gyanánt fekvék a’ színpadon,
’S hervadt borostyán ’s lankadt pálmaágok,
Halál ’s enyészet puszta kárpiton 
’S mint száraz ágon nyögdelő galambpár 
A’ szép magyar nyelv ’s nyelve’ pártfogója 
A’ kéthazának nemtó-angyala 
Rideg bujában hangosan sira.

Megborzadám a’ képtől, ’s szorúlt lélekkel siettem 
Balaton’partjára. Milly kilátás! Egy egész tenger fek
vék előttem haragos-zöld pompájában, mellynek ellát- 
hatatlan síkja, mint valamelly véghetetlen shakespea- 
re-i remek-gondolat nyult-el előttem egyik végével a’ 
poklokat nyomván, a’ másikkal a’ felhőkbe verődvén, 
’s közepette e’ tengernek mint valamelly két fejű fekete 
sas, felnyúlt nyakú két tornyával a’ méltóságos Tihouy.

Mikint az ujkorú lelkes festész midőn a’ képcsarnok
ban számos számtalan kontárzatok közepette reá bukka- 
nik Angelo’ vagy Corregio’ egyik remekművére, a’ kép 
előtt bámulva megáll, hogy annak minden egyes szép
ségeit , mellyet egy-egy más állás, más oldal, más 
világosság adhat neki, felfoghassa, miképpen ő kéjvá
gyát a’ levégső gyönyör’ pontjáig hagyja hágni, mig 
megengedi magának, hogy attól távozhassák — úgy 
álltam és késelkedtem a’ természet’ e’ gyönyörű táj
rajza előtt, igéző szépségeit minden fordulatban ipar- 
kodám felfogni, ’s mindegyiket csak egymás után
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szörbölém magamba, mig az egész benyomásnak át
engedhetem magamat.

A’ füredi vendégek csoportosan szoknak itt áthajó- 
kázni Tihonyba, ’s mint tengerhez illik, — mert hiszen 
már Virág mondta: „Festeticsünk1 Balatonja tenger ' 
— vitorla hajókon. Valódi öröm ez a' vitorlahajózás! 
A’ hajó olly sebesen halad, mint a’ kent prókátor pere. 
A’ vitorla’ szárnyán verseket pillanték meg; csak a 
nevezetes rímek végett is érdemes lesz, gondolám, 
hogy őket kegyeddel közöljem. A’ rigmus igy szól:

H a 11 o d - e k o r má n y o s  neked  mi t  mond j ak :
A1u vá s t , s zuny  a d á s t  t ő l e d  nem k í vánok ;
Hanem népe ime t  v i g s z í v v e 1 k o r m á n y o z d ,
Így k a p h a t ó i  tőlük egy k i s  a j ándékot . "

A’ kis félóra alatt, mellybe átévezésünk került, kor
mányosunktól , egy tenyeres talpas, félröf bajuszú Den- 
tumogertől, azt tanultam, hogy ez a Balaton igen-igen 
nyugtalan viz,  ’s kivált zivatar’ idején nagyon hábo- 
rog, ’s ki illyenkor az átjárást merészlené , az minden 
irgalom nélkül leszáll oda: „hol a1 harangok zúgnak.“ 
Itt is , t. i. mint hazánk több részeiben divatozik azon 
reg e , hogy a’ tó’ fenekén egy város vagyon, ’s fene
kéről a’ harang-zúgás máig is kihallatszik. Ezen zi
vatart— folytaié jeles kormányosom — előre meg le
het tudni, ha a’ mfentshelyi ’s balatonszentgyörgyi he
gyek füstölögni kezdenek; ellenben a’ jó időt,ha szél- 
csillapodta után a’ víz még is háborog: mert ,ekkor 
a’ szél bele vész a' balatonba.4 Illy beszédek közben a’ 
partra értünk,’s onnan felcsavarodáuk az ős Tihonyba.

Tihony, e’ mind kellemes fekvéséről, mint régisé
géről nevezetes félsziget , a' Balatonba egy és fél ó- 
rai térségre terjed-be. A’ kolostort még első Endre ki
rályunk alapitotta, ki itt el is van temetve, mint kegyed 
Virág’ századjaiból emlékezni fog. Hallott kegyed 
alkalmasint a’ hires,tihanyi viszhangról4 is. Ezt a’ tem
plomnak éjszakra fekvő oldala hangoztatja az „Ovár 
sánczairól,“ t. i. a’ félsziget’ legnagyobb része Ovárnak 
vagy Oroszvárnak neveztetik , honnan ? azt az autiqua- 
riusoknak hagyom megvizsgálásra. Különös mulatságul 
szolgálnak itt a1 falubeli gyerköczök, kik csoporto
san lepik el az idegent 's szolgálatjukat ajánlják az 
„Echó“ megszólítására,, mellyen azután különféle, 
sokszor legfásabb rigmusokkal szólítanak, 's ha a’ sze
relmes Nympha még kővé nem vált volna, ennyi fás- 
ságokra bizonnyára fabábbá kéllene válnia. Mind itt,

mind Füreden a’ Balaton olly formájú kavicsokat vet 
ki, mint a' juh vagy kecskeköröm. Az illy kecske kör
mökkel is annyira kedveskednek e" rigmusos Cicero- 
nek , ’s eredetükről olly csudálatos dolgokat tudnak 
elbeszélni széles-szároz-hoszasan , mint csak isten 
igazában egy unalmas Cicerone-töl várhatni.

Általánosan véve nézeteim Füredre nézve nem a' 
legkedvezőbben ütének-ki. A’ kis piszkos falu néhány 
alacsony házakból ’s nem szép épülelekből á l l ; de ez 
még mind hagyján, csak a’ fürdőházak volnának jobb 
karban,,mit az utazó méltán megkíván, miután annyit 
hallott a’ szép Füredről beszélni, ’s a' fürdők egész 
,Pannóniának4 legelső 's leggyakorlottabb íürdőjének 
nevét viselik. Azonban, nem mehet mindenki Badenbe, 
's minden helynek találkoznak látogatói. A’ nagy Pes
tet is le lehet egy körömre festeni, 's a' világ minden
hol világ marad.

GAKAY.

W A E R I N G I  HÁZIASSZONYOKAT NEVELŐ 
INTÉZET.

Dreger Therezia szül. báró Menszhengen assz. Bécs- 
ben egy intézetet állított fel, tulajdon Waeringi, la bel
le vue nevű házában, az 59-ik szám alatt, sétáló kert
tel, szölőhegygyel, szükséges majorral,ló és szarvas- 
marha istállóval, juh és disznó akollal, tyúkóllal és 
méhházzal: a’ ház belsőjében műszeres tűzhelyeket, 
mosó és sütő konyhákat, füstölő és pálinka égető ke- 
menezéket építetett, házában két teremet és számos 
szobát elrendeltetett, ’s azokat téli ablakokkal, fűtés
sel és kettős ajtóval, a' legzordonabb időben is lak
hatóvá tette, prést, bor és tej pinezét, cséplőpajtát, 
szekérhelyet, széna és gabona csűröket czélirányosan 
egyesített, és közelfekvő földeket is vett: hogy tanítvá
nyai a" házi és mezei gazdaságnak minden ágaiban 
gyakorlatilag és alaposan tanítathassanak , mclly taní
tást ezen intézet az asszonyi nemre nézve nagyon szük
ségesnek t ar t , 's azért azt az elmebeli miveléssel ösz- 
sze köti. A'tudományos oktatás: vallástanítást, olva
sást, számvetést, német nyelvtudományt ’s stylust, 
föld és történet leírást, természet vizsgálatot és esmér- 
tetést, olasz és franczia nyelvet foglal magában, melly 
utolsó mint egyedüli társalkodási nyelv házában tett-
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leg gyakorol tátik. Többen lé ven az intézetben magyar 
születésűek 's magyarul tanulni kívánók a’ magyar 
nyelv különös tanító és tanítódé által tauittatik ’s gya- 
koroltatik. Hogy pedig a felsőbb tudományokban a’ csu
pa száraz könyvnélküli tanulás számüzéssék, inkább a’ 
leányok gondolkozási tehetsége gyakoroltassék, ez a ’ 
tanítás Wilhelmnek természet tudományi képgyűjtemé
nye, ásvány ésphysikai gyűjtemények, továbbá össze
hajtható föld abroszok, és hogy mint egykori asszo
nyok minden a’ háztartáshoz szükséges tárgyak esmé- 
retével bírjanak, minden gazdasági szer ’s kézmüvé- 
szi tekintetben 3 0 0 0  számmal többre menő minden ké
szítményeknek ’s házi szereknek gyűjteménye által, 
legkellemesb módon mintegy szemeik elibe tétetik. 
A’ mezei gazdasági tanítás, a’ rét és mező mívelés- 
nek, gyümölcsös és virág növesztésnek, istállói do
lognak és marhával bánásnak ön látásból szerzendö 
tudományból á ll; továbbá a’ zöldség termesztésre min
den kisaszony tulajdon, az üres órákban mivelendő ker
ti ágyot kap , vetéskor és aratáskor pedig a’ mezőn a’ 
munkákat nézi és ismerni tanulja. A’ házi gazdasági 
tanítás végre a’ tettleg gjakorlandó főző mesterség, 
a’ kenyérsütés, húsfüstölés, szappan és gyertya, vaj, 
sajt, és zsir készítés, étel tár elrendelés, eledel fen- 
tartás mindennapi eléadás, asztali elrendelés és szol
gálat, minden ruha tisztító mód, házi számkönyv’ vite
le’, ’s a’ pinczére ügyelés’ isméretét foglalja magában, 
melly házi dolgok hetenkint a’ kisasszonyok között, 
gondviselés végett felosztatnak, ’s egy a’ bal karon- 
lévő tiszti szalag’viselése állal megjegyeztetnek. Éhez 
járul még minden közönséges s divat kézi munkák- 
bani oktatás, a’ miben főképpen arra ügyelnek, hogy 
a’ kisasszonyok magok készítsék fejér ’s egyéb ruhá
ikat. Ha inegkivántatik még a’ hangászatban, éneklés
ben , rajzolásban, festésben, ’s az angol nyelvben is 
alapos tanítás adatik, a’ leczkét 2 0  p. krba számítva.

A’ fenemlített osztályokbani kimivelésre 1 2 — 15 
esztendős leányoknál , három év tartatik szüksé
gesnek ; fiatalabb leánykáknál, ha az intézetbe adat
nak, több idő kívántatik meg. Ebből az következik, hogy 
ez az intézet minden rangú és idejű 5 — 19 eszten
dős leányokat, elöleges próbatétel útán felvesz, a mi
ből az osztályok kivilágosodnak.

VALAMI AZ ARCZKÉPEK’ RÉGISÉGÉRŐL S 
A’ FESTET ÉKNEK HIÚSÁGÁRÓL.

A’ romaiak szeretők nagy férfiak’ képeit bírni, az 
tudva van; de azoknak valódi mivoltukról, semmi bi
zonyost nem tudunk. Azon képmások alkalmasint pusz
ta vázolatból álottak. Atiicus, Cicero’ lelkes barátja, és 
Varró, e’ tudós polyhisíor jeles férfiak’ élet írásait adák, 
’s mindenki munkáját arczképekkel csinositá. Plinius 
a’ természet vizsgáló, e’ munkákat istenek’ játékszí
nének n e v e z i . A ’ költő Martialis, Virgilius’ muukái 
első kötete elébe a’ szerző arczképét tévé, ’s alá e’ 
következő epigrammot irá:

Quam brevis immensum cepit membrana Maronem! 
lpsius vultiis, prima tabella gerit *) **)

Némelly emberek minden érdem nélkül gyakorta há
g ják  magokat lefestetni; némelly érdemtelvék voua - 
kodnak tőle. Azoknál rendszerint mértékeden rúgója 
a’ hiúságnak, ezeknél ál szerénység, vagy nagjron is 
sok kevélység.

Midőn Montesquieu egy mivésznek nem akart ülni, 
ez végtére őt, csak e’ mondással inditá készségre:

„Nem hiszi, hogy vonakodása több kevélységet árul 
el, mint kérésem’ teljesítése?“

*) Természet története’ 35(1. könyvében.
**) 14d. könyve’ 18öd. Epigrammája.

HERSCHEL’ HANGÁSZATI AKADÉMIÁJA.

E’ hires csillagvizsgáló, eleinte hangász volt, ’s 
mivészetéből élt. Genuába tartózkodása alatt, pénz
szükségben látá magát, melly őt hátrálá, Angliába 
ezélzott viszautazásában. — E’ zavarban M. Lang- 
lehöz a’ genuai nemeség felálitott hangversenyek’ 
Igazgatójához fordúlt. — Langle megszerezte neki 
a’ heljre t : Herschel hallata magát, az egész orches- 
trát maga személyében egyesítve, egy trióval, mellyet 
ő egyedül, három műszeren adott elő, egy hárfán, ’s 
két francz tárogatón, melly utolsókat, válaira tartósí
tott. E’ külöhsége a’ liangászati előadásnak, olly 
számos közönséget hoza, hogy a’ lángeszű művész 
sokkal többet vett be, mint az utazási költségek fe
dezésére szüksége volt.
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P E S T I  H Í R E K .%

I.) A" in. s z í n h á z  k ö z e l  va n  az  e l k é s z ü l é s h e z .  
Czukor-édes újság ! Magyar színházunk közel van az elkészü
léshez ! Milly szépen hangzik! éppen olly ellenállhatlanul, mint 
a’ menyasszony’ fülébe, teszem e z : a’ vőlegény úton van már 
karjaid közé röpülni! De félre ne értessen, uraim ! a’ szín
ház nem röpülend kegyetek karjai közé, mert szárnyakat kész
akarva nem csináltatunk neki, nehogy tán valamikor eszébe 
jusson régi természete’s vándor szárnyakra keljen; hanem ö- 
nök repüljenek az ő ölelésére Pestre, minél számosabban. Az 
évrész kedvező , az idő bizonnyára, ’s az út hihetőleg jó , a’ 
színház pedig készen lesz, vásárkor, az az jövő augustusi vá
járkor. A’ kőmivesek ezen alap tudósok már egészen ki neve
lők őt ’s mondhatni szilárdabban áll lábain, mint sok ú g y 
n e v e z e t t  tudós. A’ doctorkalapot is féltévé már fejére az 
érdemes ács-czeh , ’s egyszersmind széket készíte neki a’ te
remben. Az asztalosok is megjelentek kritikai gyalujokkal, ’s az 
ácsok által készített székeket részint simára gyalulták már, 
részint bedeszkázták. Látni ebből, hogy nagyából a’ kisasz- 
szony’ nevelése be vau fejezve; ’s még csak holmi az elegáns ne
veléshez tartozó csicsomák, hiányzanak még rajta, teszem : a’ 
bemeszelés, a’ kifestés, a’ díszítmények; öltözetek, bútorok, 
hangszerek ’s több effélék. Már mechanikai mesterségekben is 
vészén leczkéket, még pedig bizonyos S c h ü t z  müncheni erő- 
művésztől , ’s nem kételkedünk, hogy nagy előmeneteleket 
teend a’ kisasszony e’ — nem-szellemi-tudományokban.

2 )  N a p i  j e g y z e t e k .  Múlt vasárnap egy öreg kisasz- 
szony unalmában, — ölebeöskéje t. i. a’ szobalánynyal a’ sváb
hegyre ment sétálni, — míg a’ kis kutya ’s szobalány oda
jártak , Pestről illy' statistikai számadást csinált.— Pesten 
életunt és zscmbes agglegény van: ,11)99., elcsigázott fiakker 
ló 45G. — fiatal ugrifutó (Springin'síeld) legényke, van: 
555., mindegyikre, egybemásba véve, két paripát vetve, 1110 
ló. — Desperatus iró van : 13. — (Megengedjen édes kisasszony 
ez egy kissé’ kevés, mert 13 éhen halhatna, ’s még is ma
radni másik 13.) — Desperatus szerelmes: volt egy szabó le
gény ’s azis agyon lőtte magát. Boldog szerelm es\an: O.

3.) S z e r e n c s é t l e n s é g e k .  A’ tisztes kisasszony által 
említett szabólegény nem agyon hanem oldalba lőtte magát. 
E’ szerencsétlen tiihős t.i. szerelmesével-a’ városligetbe ment. 
Czélja volt e’ vékony czcruáju világból előbb szerel mesét, az- 
tán magát kivégezni -, egyik pisztolyát, mellyre azonban elfe- 
lejte kapcsot tenni, kedvesére elcsattantá, de az el nem sült,

Szerkeszti

’s a’ leány szaladásnak eredvén ’s lármát ütvén a’ bősziüt sze
relmes másik .pisztolyát oldalának szegezé ; ’s a’ lövés belse
jét összeszaggatván, csérnaszálon függött szerelmének undo
rító öngyilkolással vete véget.

Ugyanaznap hárman fürdés közben, a’ Dunába fúltak ; egy 
őrmester pedig a’ Duna’ hullámaiba ölé magát.

K Ü L H I R E K .

Cochinchinában egy keresztény missionaries, nem regiben 
olly kínos vértanú-halált szenvedett, minőt a’ kereszténység 
első századaiban szenvedtek a’ hitükért buzgók. A’ rajta el
követett kegyetlenségek azon kínokra emlékeztetnek, millye- 
ket egy Diocletian ’s a’ t. alatt a’ proconstilok gondolának ki. 
A’ jámbor missionaries, kiről szólunk, egy kis kalitkába zá
ratott, mellj ben sem egjenesen állnia, sem lábait kinjujta- 
nia nem lehetett; e’ helj zetben két hónapig sinlődött. Tüzes 
fogókkal szaggatának ki húsdarabokat testéből; megholt sze
gény 1836 novb. 30káiu

2. ) A’ nűdlessexi (francz. orsz.) törvényszék előtt égj' fia
tal leányzó panaszoltaték be, nüut ki Savéi lane Tamásnak or
rát harapta el. A’ dolog igy történt: Saverlane a’ bevádlott’ 
nénjénél vala. Ez nevetve elbeszélő, miképpen ma megígérő 
férjének, hogjr semmi férfi által meg nem csókoltatja ma
gát. Saverlane ezt serkentésnek vevő ’s a’ menj ecskét nieg- 
csókolá, mit amaz elszívelt; de húga, a’ bevádlott, annyira 
felpattant az illetlenségen, hogy Saverlane hasonló csókkal fe
nj egeté őt, ha el nem hallgatna. A’ leánj- védelmező magát, 
’s midőn már máskép nem lehete, a’ csókrablónak orrához 
kap, ’s abbúl egy darabot elharap. — A’ törvényszék a’ be- 
vádlottat azonnal szabadnak nyilatkoztatá , ’s a’ vádlónak ér
tésére adá, ha máskor rózsákat akarna szedni, legyen elké
szülve reá, hogy a’ rúzsának tövisei vaunak, melljek az őr
zőt megszórhatják.

3. ) A’ franczia consul Odessábol francziaországba több fiatal 
olajfát külde, melljek 14 foknji fagjot kiállnak.

F i g y e l m e z t e t j ü k ,  azon tisztelt Előfizetőinket 
kiknek nemzeti-képtárukból hat képpel szolgálandunk, 
hogy e’ képeket f. hónap vég-e felé, midőn nyomás 
alól kikerülnek, meg fogjuk küldeni.

M u n k á c s y .

NYOMATIK LÄNDERER BETŰIVEL.
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MIKEP- VESZTÉM EL SZERELMÉT ?

(Folytatás.)

A1 múlt esztendőben Becsben lévén, meglátoga- 
tám Saphir’ felolvasását, és tanúja voltam, mikint an
nak mindinkább növekedő érdeke illő méltánylással és 
szép sikerrel jutalmazza magát. Egy kétes asszonyság' 
zörögő ruhában, hamvadó szemekkel és vasúti nyelv
vel ült mellettem, ’s miután csak igen hamar kitudá, 
hogy idegen vagyok , — még akkor somogyi lakos vol
tam ’s a’ somogyiak homlokukon hordozzák útileve- 
löket — szives készséggel ajánlá magát az összegyűlt 
kiszemeltebb közönséggel engem megismertetni: azon
ban jobban, és, mint most sem vethetem szememre, il
lőbben valék elfoglalva a’ szokatlan újság’ kellemé
től, hogysem a’ véletlenül nyert bemutatónénak néha 
feleletet is adnék. Különféle gondolatok szöktek ke
resztül fejemen, ’s már akkor veté homályos előér
zetem alapját azon tervnek, mellyel esztendő után Pes
ten nyilván föllépjek: egy magyar felolvasásnak!

Felolvasásom: az ,álló hídról, és az emberek’ lég
várairól , a’ nemzetiségről és a’ harlequinnok’ eltörlé
séről,4 a’ szükséges lépések már mindenütt megtétet
tek , a’ város’ néhány lelkes és jelesebb művészei se
géd kezüket nyujták, Mirabella’ angyalképe, a’ fényes 
dicsőség’ reménye, és hálaérzete a’ felsegéllett, sze
gény családnak édes-csudásan vegyültek össze keb
lemben, mint három  német iró egy magyar költemény
ben : igazi kéjgyönyörbeu úsztam, vagy jobban mond
va bőrömbül kiugorhattam volna.

Azonban ezen bőrömbül kiugrás nem volt állandó, 
még estvéig sem tartott azon napnak, mellj en a’ fel
olvasás történt. Nem gondolám meg, hogy nem közön
séges tehetségűeknek kell lennünk, ha szokatlant me-

1 8 3 7 .

Második fele.

részelünk , ’s hogy Saphirnak, ki egyedül bírja csak 
ama titkot minden dolognak legérdekesb oldalát kie
melni, és a’ mindennapinak is különös újságot adni, 
sokkal könnyebb egy annyira mívelt és finom ízlésű 
publicumnak felolvasni; mint nékem, az ő színetlen 
déli árnyékának, ugyan-azt Pesten, mellynekközön
sége korántsem hasonlít a’ bécsi-vagy párisihez, meg
kezdeni akarni. — A’ pesti közönség’ Ízlését elkényez
teti gyermeknek mondhatnám, ki maga sem tudja , mit 
akar; egy viselős asszonynak , kinek minden órane
gyedben más kivánatai vannak; kielégíthetlen mint a' 
tudós gőg: európai hírűnek és elszántnak kell lennie 
a’ művésznek, ki egy maroknyi ember előtt itt bátran 
föllépni kíván, nem mintha tudja isten! inilly műér
tőkből vagy dologhoz tudó szigorú bírálókból állana, 
mellyek’ ízlésének olly igen nehéz eleget tenni, ha
nem inkább azért mert ezen különös szeszélyeivel köny- 
nyen felszólíthatná őt, hogy előadását, a’ helyesebb 
foganat’ kedvéért, majomöltözetben adja, sőt Pagani
nit és Saphirt magát is előbb rézdróton szeretnék tán- 
czolni látni mielőtt meghallgatnák. — Vannak ugyan 
emberek, kik ha könnyebb testtel és hajlékonyabb ta
gokkal birnának, valamellyik színpadon becsülettel vi
hetnék a’ mostani divat’ kivánata szerint a’ majom’ sze
repét; ezeket többnyire az írók és magyar piperöczök 
között lehet keresni: de vannak rézdróttánezosok is, 
kík a’ súlyegyent bekötött szemekkel, azaz: arcznél- 
kül is mindenkor megtartják ; ezek a’ sima padlaton 
kövérré hízott tálpeszérek ! — Kalapot föl előttük ti ne
mesebb lelkű embertársaim, a’ kalap a’ szabadságnak 
jele, és ki akarna ezekkel rab lenni ?

A’ városnak és embereinek rövid művész-vázlata 
után szükségtelen lesz említenem, milly fölötte merész 
gondolat volt gondatlan magamtól magyar felolvasást 
tartani; bizonyára merészebb vállalat, mintakármellyike 
nagyszerű vállalatainknak a’ színház’ építésétől kezd-

( 6 5 )

A’ dicsőség fénysugár« 
Lengjen a’ Magyarlia/ára
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ve, a" lófutatási páholyok" kibérlésén keresztül egé
szen le a' ,KigyelmezőÉ megindításáig. IJjabb tünemény 
volt, mint magyar divatujsdgra képek nélkül, előfizet
n i, szokatlanabb, mint a’ harminczat túlhaladó gőgös 
leány, és czéliránytalanabb, mint pártfogást keresni 
a’ tudós világban úgy mint a" közönséges életben, ha 
csúszni és hízelegni nem tudunk.

Es ezt mind a’ szerelem okozd. Nem volt szikrányi 
más gondolatom is mint Mirabella’ szerelmét dicsőségem" 
növekedésével öregbíteni, mindinkább megérdemleni 
és magamnak biztosítani. Szerelem volt főrúgója me
rényletemnek ; a" szerelmes mindent könnyűnek szo
kott nézni, boldog, ki nem elég későn tudja meg, hogy 
könnyű dolognak rósz a’ jutalma. A" teve sokkal oko
sabb állat, mint az ember; ha hátára nagyobb ter
het raknak, mint elbírni tud, nem kel föl ; de a’ sze
relmes meggörbed szertelen vágyai, és telhetetlen ki- 
vánatai terhe alatt, "s még is futni akar!

Qlly szépen rendelém már el a’ jövendő számokat 
"s olíy sikerbizonyosan, mint kaczér leány a" győze
lemre pillantatjait és erkölcs-aphorismáit. — Előszer 
az oui'ertura dón Jüanból három klavirra és tizenkét 
kézre, azután szavallása Vörösmarty’ rablójának, is
mét változatok hegedűre egy Schuberti themára, mely- 
lyct Mercatande’ Pesten elhiresült, nagy dala köve
teiül , ezután ismét szavallás és egy rondo brillant 
Kalkbrennertől ügyes unokahúgom által zongorán el
játszva: végre a’ tőlem tartott felolvasás! ’s ezt mind 
csak két váltó forintért lehetett a’kisebb városi redou- 
te-teremben hallani; két váltó forintért, Saphir’ felol
vasása" majd nem negyed dijáért.

Valahára elérkezett a’ tőlem olly régen várt nap , 
mellyen Pestet e’ szokatlan élvezet meglepje. Minden 
utczaszögről alá mosolygott felolvasásom’ hirdetése röf- 
uyi betűkkel, nyomatott törzsökös magyarnevemmel: 
megtudd Pest és Buda, milly szellemi ebéddel vendé
gelem közönségét a" kisebb városi redoute-teremben 
a’ déli órákban, ’s milly figyelemmel tartoznak az iránt 
hozzám lenni, legalább annyival, mint két harmada az 
országnak, ha némelly újságírók nevük’ kitűzésével 
elegendőnek vélik , azt előfizetőjükké átvarázsolhatni. 
Büszkén mint egy új huszárhadnagy, sétáltam föl és 
alá a’ váczi és úri uíczákon; hiában festeném le ön
érzetemet annak , ki még felolvasást nem tartott, vagy 
akánuelly más módon híres nem akárt lenni. Hol több

embert láttam együtt állani és olvasni a’ hirdetést, tüs
tint hozzájok közeledőm , gondolván, hogy a’ felol
vasásról beszélnek ; ’s mint bosszonkodám, ha né
mán távoztak el, mint ülésről a’ hazafi, és legkevesb 
csudálkozást sem mutattak; előmbe jövő ismerőseimet 
sokat jelentő mosolylyal köszöntem, sajnálván egyszers
mind azokat, kik nem voltak ismerőseim és elmentek 
mellettem a’ nélkül hogy tudnák, milly nevezetes em
bert szalasztottak el vigyáztalanúl. A’ kávéházakba is 
betértem,’s nem foghatám meg, mikint találtam itt mindent 
mindennapi fásságban. A’tekeőrök még mindig ásítozva 
számlálák a" megcsinált labdákat, a’ vendégek pohár 
czukorviznél minden külső változás nélkül olvasák 
újságokat, a’ kávés kisasszony még most is nevet, ha 
esi pétik és kevesebb ezukroí ád a’ kávéhoz, ’s az öreg 
pénzbeszedő úgy, mint tegnap és ezelőtt, sepri be egy
kedvű leg a’biliárd-és kávédíjat, sőt a’ lámpák istiszto- 
gatíanok'saz asztalkák porosak, mint mindig: valóban 
nem foghatám meg ezen közönséges csendet részvét
lenséget, szokott mindennapiságot, érintetlen-"s ha ma
gamat szabad igy kifejezni, hanyagságot az öltözetben; 
midőn én néhány óra múlva felolvasást tartandok. — 

liappo és majomcsaládjáról a’ napi és kávés közök 
nem tudtak eleget beszélni, Rornanini' lábikrái egész 
értekezéseket szültek a’ divaturacsok’ üres fejében, a’ 
bál éji nagyfejű elölánezos' mintája a’ czukrászboltokbau 
három pengőért áruitatott, egy fűhős agyonlőtte magát 
és száz szakácsnő-szem könyben ázott mint harmatos 
akáczlevél; ‘s rólam szót sem hallottam; — de nagy 
lelkek sokat tudnak eltűrni: két szomorú játékot egy
szerre, egy czigarót szívó leányt és három ölebecskét.

Mirabellához a’ felolvasás után akartam csak men
ni, nem is kételkedvén, hogy az abban jelen leendő 
ezerek között, átkozott rövid szemeim’ daczára is, föl 
nem lelhetem. Mintha magnesi közösülésben állanék 
hozzá,  úgy érzém kellemes meglepetését, midőn a’ 
hirdetést olvasta és nevemet felül mint árboezou lobo
gó zászlót ragyogni látá. Erzém büszke megelégedé
sét is,mellyet szerelmemben helyezett, ’s az egymást 
felváltó különféle kiáltások és fényes remények elfe- 
lejteték velem azon bosszúságot, mellyel a’ város el
len viseltettem, midőn felolvasásom végett súlyegyenét 
legalább szempillanatokra nem akarta elveszteni.

( V é g e  k ö v e t k é z !  k. )
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L E H E T E T L E N !

A’ lehetőség’ országa oily igen nagy, de abbeli tu
dásunk, mi lehetséges vagy nem ? ojly parányi, hogy 
nagyon nevetségesen hangzik, ha sokaktól olly gyak
ran hallja az ember e’ szót „ lehetetlen“ kimodani, vagy 
felkiáltatni. Hiszem, hogy mi emberkék nem vagyunk 
képesek meghatározni, mi lehetlen.

Elfolyt századokban, olly sokat tartottak lehetet
lennek, mellyeknek lehetőségén mai nap egy gyermek 
sem kétkedik; ’s némellyek most is lehellennek jelent
nek ki valamit, minek lehetőségéről már a’ legköze
lebbi szempillanat bizonyságot szolgál. De a’ lehetet
len alatt minden ember ért valamit , mi nincs , és so
ha sem lehet, ’s nem történhet; ’s még is gyakran ki
tetszik, hogy ugyan az , mit lehetlennek tartónk, nem 
csak nagyon lehető, hanem még hihető is.

Nézeteinket, a’ lehetőség,'s lehellenről, éltünk
ben többször mint egyszer változtatjuk. Mit, 10., 30., 
3 0  éves korunkban lehetlennek hittünk, azt 40., 50., 
vagy GO éves korunkban nagyon lehetőnek tartjuk. 
Egy európai lehetőnek tart valamit, mi egy afrikai- 
előtt lehellennek tetszik. Hát ha még a’ lehetlennek 
superlatívet is adnak, ’s mondják: „tiszta lehetetlen, 
bizonyos lehetetlen, egészen lehetetlen I“

Az iskolásgyermek állítja, „lehetetlen, e’ feladot
tat egy óra alatt megtanulni“ — Atyjától nyújtott re
ménye a’ büntetésre, megmutatja a’ véghezvitel lehe
tőségét. Egy kis lányka erős hittel állítja anyjának, 
„lehetetlen egy óra a la tt, annyi, ’s annyi sokat köt
ni.“ Az anya fenyeget vagy igér', ’s megvan a’ lehe
tőség. A’ beteg sóhajt: lehetetlen, hogy valaha töké
letesen felegészedjem!“ A’ nyugtalan mondja; „lehe
tetlen hogy ezt , vagy amazt elvárjam, vagy elérjem.“ 
— A’ beteg l'ölegésségesedik, a’ nyugtalan elél: a’ 
valóság bizonyságát adja a’ lehetőségnek.

„Lehetetlen!! nem élhetek nélküleu igy kiáltának 
fel ezen szerelmesek, kiknek szülőik, ez vagy amaz 
házasságrészt el nem fogadák; a’ kétségbe esők má
sokkal esküdtek m eg, ’s lehető módon nagyon sze
rencsésen éltek. „LehetetlenW mondja egy fiatal köl
tő e’ regénynek furoret kell csinálni I“ — A’ könyv
áros megmutatja lehetőségét — a’ takaró papirosnak.

Mind e lehetetlenségek, elfogultján nézőnek sok tré
fát csinálnak. Sőt vannak emberek, kiknél valósággal I

fel lehet fogadni, hogy ők azt, mit ma lehetlennek je
lentnek ki, legközelebbi nap magok teszik lehetővé. 
Milly gyakran halljuk: „lehetetlen valami szebbet, le
hetetlen valami csúnyábbat gondolni“. — D e— a’leg
közelebbi óra hoz már bizonyosan valami szebbet, vagy 
csúnyábbat; mert a’ szépség’ országa nagy, még na
gyobb a’ csúnyák’ o rszága!!....

Néhány század előtt lehetetlennek tartották, hogy 
ellenlábasok legyenek, vagy hogy földünk a’ nap kö
rül forog, ’slb. mint akkor a’ természet tudományban 
ment, úgy megy most az erkölcsi életben. Egyik mond
ja : „lehetetlen hogy magam édesgetések, vagy pén
zek által elcsábitathassam !“ — Másik „ lehetetlen, 
hogy elveimhez híitelen maradjak, vagy hogy e’ jó 
tettet elfeledjem , vagy hogy ollyas valamivel okoztat- 
hassam !“ ’sfb. — Ah ! kevés órák nagyon is bizonyít
ják illy lehetetlenségek' lehetőségét. Ila valamit le
hetlennek tarthatnék , legfeljebb azt mondanám : majd 
nem lehetetlen , hogy az emberek elmulaszszák arany
nak , ’s érzékiségnek szolgálni, szerelmeseket ’s ba
rátokat elválasztani, jó házasságokat alá ásni, az igaz
ságot fölingerleni, az erkölcsöt kétségbe hozni, vagy 
szétiapodni, felebarátikat szidalmazni, az önségnek 
mindent föláldozni, szenvedélyeiknek vakon engedel
meskedni ’stb.

Nagyon érdekes lenne, egy történetet, a’ külön úgy 
nevezett lehetetlenségekről bírni: azt a’ resultatumot 
adná az, hogy majd minden, mit az embereknek lehe
tetlenek tetszett kijelenteni, — mint azt a’ tapaszta
lás bizonyítja, — lehető , és igaz , mialatt közönsége
sen csak az t , mit nem értenek, vagy teljesitni nein 
akarnak , lehellennek jelentnek ki.

Német bőé.
B. BARJKÓCZY FKUKAT/.

A Z A S S Z O N Y !  S Z Í V .

G A R A Y -T Ó L .

Szóltam előttetek, szép olvasónéim, az asszony! 
szemről, ’s lelkem csudabámulattal telt e l , ezen bájo- 
ló , földi ég’ tündér országába tekintvén ;a szóltam az 
asszonyi szépségről, ’s tisztelet-ahítat fogott Jel a te
remtő’ legremekebb müvének ellenében \ szólok ma az 
asszonyi szívről, \szint’azon érzelemmel ’s tiszíelet-ahi- 
tattal, de kevesebb bátorsággal, mert nagy a’ feladás,
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mellyel meg kell fejtenem ’s csekély a’ szó, melly azt
teljesitni igyekszik.

A’ szó egy goudolat-gránuak ezeredik részecské
je , egy homoeopathiai paráuy- lapdacs ; a’ s z í v  egy 
mérhetetlen világ-tenger, melly parttalan özönével a’ 
legélesebb láthatáron túlnyúlik. A’ szó egy gyámolta
lan iskolamester, ki szakmáuyát d-tól s-ig betéve tud
ja, de a’ világért sem képes egy jottávál is többet mon
dani, mint a' mitá-tól z-ig megtanult; a’ szív egy kezdet 
s vég nélküli örökszám , melly a’ végtelenségek’ vég
telenébe kinyúlik. A’ szó egy hangya-mankó; a’ szív 
egy világölelő óriás. ’S ti e’ hangya-mankóval akar
játok vezetni az óriást? az együgyű iskolamesterrel 
akarjátok magyaráztatui a’ végtelen számot ? a’ pa- 
rány-lapdacscsal kristályozui az elláthatatlan teu- 
gerözönt?. — Kérlek ne tegyétek magatokat nevet
ségesekké !

Szív! igen, ez azon mélység, mellyet még senki ki 
nem kutatott, ez azon magasság, mellyet még senki 
meg nem mért, ez azon titkos mysterium, az egyip
tomiak’ és zsidók’ Jehovája, mellyet senki helyesen ki
mondani nem tudott még.

Bölcsek fáradtak el kutatásában, ’s tértek vissza 
szomjoltatlanul, e’ tengerről; mert minden felfedezett ’s 
kivizsgált egyes cseppje egy egy uj tengerré vála 
vizsgálódásuk alatt, ismét ezer meg ezer egyes csep- 
pekből állóvá.

De ők álösvényen indultának; mert a’ hideg ész’ 
bonczkésével taglalák az t ; szót adának annak, minek 
szava nincs. A’ szív’ elrejtett tündérhonához csak egy 
kulcs vagyon, ’s ez — a’ szív!

Keblemben is dobog egy; meleg, és érező; megér- í 
tett ez már szíveket és megértetett szívektől. Volt e’ 
szívek között egy asszonyi is ’s melly hangok annak 
tündérhonából lelkem' országába áthaugzottak, egy ki
mondhatatlan bájzeuéhez hasonlíthatók, mellyet meg
magyarázni nem; de érteni tudtam.

Asszonyi szív! igen, ez az, mellyet magyarázni nem; 
csak érteni lehet; de megint, csak szívvel.

Élete’ legszebb szakában, fejledö tavaszában áll 
a' leányka, egy mosolygó rózsa, olly ifiú mint szép 's 
oily szép mint jó. Azon korban áll, midőn a' gyeruiek- 
ded-nyiltságú szem' pillantása szemérmes-félénk kezd 
lenni; a’ kebel dagadó, vágyódó, szorongó; ’s már nem 
az; nem tud az lenni, ki eddig volt; az a' bátor, elfo

gulatlan ,kis-pajkos,‘ ki mindenkivel egviránt beszélt, 
nevetkezett, enyelgett, a’ nélkül hogy eszébe jutott 
volna: „ez férfi.“ Tudjátok mi mozdult meg kebelé
ben? a’ szív. Még eddig csak tudá hogy van szíve, de 
most érzi, ’s ezen érzeménybeu annyi mondhatatlan 
édesség, annyi magyarázhatatlan üdv fekszik! ez ér- 
zemény olly tiszteletessé olly szentté teszi keblét! — 
Egy tiszta, szent oltár az, mellyet angyalalakok tér
delnek körül, egy oltár, az istenség' dicsőítésére te
remtett, a‘ föld fiai’ megtisztulására rendeltetett.

Magasan és tisztán lobog e’ szent oltár közepén, 
egy égi láng fényesen mint a’ napsugara ’s melegen 
mint maga az örök nap, rejtetten de annál jóltévőb- 
ben, szerényen de annál bájolóbban: a’ — szerelem. Es 
eljő a" föld fia , fáradtan és lelaukadtan a’ távol úttól, 
mellyen a’ hir’ és dicsőség’ lég-alakjait üzé, a’ hábor
gó élet’ küzdelmei közt nyugpont után sovárgó ; ’s 
a' jövő’ elébe mennyei féuvkiut lobog a' földilány’ an
gyal szerelme — és a’ föld’ fia leborul a’ szent oltár 
előtt, meggyújtja lobogó tüzénél sóvár szivét; a" láng 
édes-borzalommal végig fut erein. — A’ leányka szi
vén pedig egy mondhatatlan örömrezgés vonul el — 
ö egy lényt boldogított.

Boldogitui csak isten tud és  az — asszonyi szív !
Egy bőség tömlő az , megtöltve az örömnek, és 

idvnek aranykalászaival, mellyet az érzelem' napja 
nevelt és szivjóság osztogat ki. Egy feneketlen mély
ségű tenger, mellybe minél mélyebben szállasz , an
nál drágább és ritkább igazgyöngyöket fedezsz föl, ’s 
mellyet felülegesen ismerve, csak fanyar víznek ta
pasztalsz. Egy a’ természet’urától irt biblia, mellynek 
lapjain mint a' sz. atyák irta szent könyvekéin a’ leg
szentebb igazságok irvák, de a’ mellynek tartalmát va
lamint amazél, a’ hány a' felekezet, annyifélekép
pen magyarázza.

L I T E R A T U R  A.
B e z e r é d y  G e r g e l y ’ v e r s e i .  Budán.  M a g y a r  hir.  
e g y e t e m  b e t ű i v e l .  1S36. 8drét .  124 lap.  Ára  1 for.  

20 k r. pengőben,  f !!)

E ’ könyv’ tartalma eredeti dolgozatok, forditmányok 
’s némi magyarázatok. Bírálónak a' forditmányokkal 
kevesebb baja lesz, mint az eredetiekkel, mellyek elé
be hosszú jelmondatok bigyesztvék. Lamartine. Tied-
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ge, Walter Scott,. Shakspeare ’stb. kőitekből, taláu 
— purpureus, late qui spleadeat, uaus et alter adnui- 
tor panuus— csillogóvá temii a' hitváuy eredetiséget — 
Bíráló máskint uem nézheti e' verseket mint házi szük
ségből — unalomból — Írottakat, millyek uem bán
tani az ízlés' barátit rakással maradnak sok nap ölő 
írónak könyv- és papirszekréuyében; ugyanazért saj
nálja Bíráló meg jelentőket,’s még jobban sajnálná, ha 
nem lenne azon hiedelemben, hogy kevés napokkal sírba 
szállandauak. Római mérték, ’s rimes dalformába önt- 
vék; két darabot választ bíráló az egész" versgarma
da' képviselőiül; a' pinczedalt (j4k lap}, és Tekinte
tes Hajnik Károly úrhoz mint gyorsíró hoz ; amaz rí
mes, emez hexameter. Pinczedalbau humorisál a ’ szerző:

Föld fölött minden konok .
Hordó, mell, és fó konog.
De a’ pinc/.e kiadja,
Ha jót csavarunk rajta.

ZVIit ad ki a' piuczc, és hogy csavarunk jót rajta? 
értse , a’ ki értheti.

Rózsaszínű kedvünkbe 
Minden jót rekeszszünk-be.
A’ szerelem-iszólag 
Öleljen kej-fogólag:

így csak egy második Béréi irhát.
Víg piros lány, lelkes bor 
Által derül kedv-bibor,
Az élet5 éghajlatán 
Kedves e" két szivárvány.

A' lány és bor az élet' éghajlatán — clíraájáu — két 
szivárvány, 's általok kedy-bibor derül. Hol itt csak 
egy porszemnyi jele a' gondolkozásnak?Igazánkonog 
itt mell, és fő; szó és hang; mert mi az a’: lelkes
bor, kedc-bibor, szerelem-iszótag, kéjfogólag. élet 
éghajlata. mikép lehet szivárvány a’ lány és bor ? 
vagy csak rimcsöngedezés, bongadozás a’ czél, s ez 
a’ költészet?

A" szép ’s jónak lúgosán 
Nő az öröm-borostyán,
Induljon bár ein esz n i,
Lehet még is bengézni.

Irányunk* i ózsakelyhére
’S a5 szőlő lánglelkére i
Aszokou azt esküszszük,
Hogy mind kettőt öntözzük.

Tulipiros víg kedvünk 
Yegre így kiált bennünk :
..Hazának egy ességet,
Honfinak egeszseget ”

Fájdalom, hogy csak akkor kiáltunk honnak egycs- 
séget, mikor már tulipiros jó kedvünk van. Miért ott 
az a ' r égre? utósó a’ haza? vagy függelék? vagy 
máskép föl sem jöhető, mint rózsaszínű kedvünkben.

Gyalázat, ki igy mer dallani, fejére! Egyébiránt Be- 
zerédy’ versei általánosan büdöslenek a' bortól; mert 
36 eredeti közt 1 5 , bordana, ’s egyik a’ másiknál 
csapongóbb modorban. Sőt 49 forditmáuy közül 23 
szinte bort énekel, ha nem egészen Ls, de a' deus ex 
machina, mindig bor és bor. Hogy pedig kiegyenlí
tessék a' boros dolgozatok' száma a’ nemborosokéval; 
függélékül jő egy kilencz lapnyi Bohózat; történik 
P esten , Péter Pálnál tartott éjfélutáni mulatságban, 
midőn a  zöldbe menő arany színű tiszteletes agg 
somlai borba viz töltetett, a' bor és viz közt verseny 
szóváltás; az ó és uj világ némelly classicusainak 
rólok mondott dicsérő magasztaló szavaikkal. Mint elő
re tudható, a' bor lesz győzedelmes. — Xe zengjük 
többé borainkat, tudja azt egész világ, vagy csak er
ről legyünk mindig híresek ?

Minő allegória: a’ szép’s jónak lúgosán örömboros
tyán nő, mellyet, bár veszni indul, lehet bengézni ? — 
Mintha felakarná forgatni á  szerző eszünk' 's gondol
kozásunk’ törvényeit; — azonban bengészni rókafiú 
szokott.

Lányunk' rózsakelyhére, ’s á  szőlő lánglelkére azt 
esküszszük az ászokon, hogy' mind kettőt öntözzük ! 
— Doromb kézébe, nem lant a’ kontárnak!

Mi a' római mértékű verseket illeti; poros iskolaiság. 
toldás, foldás, hat lábig kiverni a’ sort, haszontalan 
szószaporitás (yirtutem verba, ut lucum ligna) álta
lános charakterök e’ neműeknek is. — Álljon itt „T. 
Hajnik Károly úrhoz“ taglalgatva:

Amyos völgyekben mulató, 5s kosarakba virágot 
Játszva szedő, rózsás ajakú, deli lesbosi szépek!,

Ezen két sor úgy ál l , mint kiirám, magánosán, pá
ratlanul, a’ magyar literatura’ mezején; egy szó elé
be tizenegy szó, mind csupa epitheton! — Honi bőség l

’S az égszin’
Hétszinii abroncsban harmat fény lette szivárvány!

A’ harmat fiéuylette szivárvány egy égszinü abroncs
ban. mellynek hét színe vau. Hát az miilyen szófűzés 
„harmat fényiette szivárvány!“ korán sem olly jó, mint 
B. faragta versek; mert harmat soha sem fényiette a ' 
szivárványt. de B. faragott verseketj fénylik közép , 
farag cselekvő ige.

Ismét: Általad a5 külegen nőtt csillagzatka kikelt itt ,
’S a' honi ismeretek’ kisded boglárja is egy szép 
Fürttel gazdagodott, szaporodván tanköri kincsünk.

Egy csillagzatka a’ külegen megnőtt, azután itt ki
kelt Talán kül-föld-egén ? ’s miért fenebb halmozni. 
most már sajnálni a’ szó t! A’ csillagzatka, mint vala- 
melly vetemény, kikelt, fürt lett, ’s ezen fürt hozzá 
járulván egy kisded boglárhoz, ez á’ boglár gazdago
dott, több lett E" szerint a’ honi ismeretek' csak kis
ded boglár, a' gyorsírás egy szép fü rt!
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Ismét: „A’ tüzes ész gyorsabb mindennél, eszminek árja 
A’ csaposó villám röptét megelőzi suhanva,
’S a’ rohanó tigris, Amazon’ hulláma csodálja 
A’ felleng sassal, kerecsen)nyel, förgetegén)nyel, 
Mint csap az ész délről kisuhanva az éjszaki sarkra.“

Minden képek’ képe! A’ tigris, és amazon’ hulláma 
csudálja a’ tüzes észt, (van vizes ész is!) melly, ha 
még eddig nem tudók íoldirati helyzetét, délről csap 
kisuhanva. — Csaposó, villám; hol a’ d? csapdosó, 
helyett, nemde? Az a’ sok nyekegö ny betű párosá
val szinte kedvetlen.

„Élj ; rózsák lepjek pályádat ’s égi szivárvány 
Ive mosolygja reád kegyeit szép lányi széniekből.“

Égi ( ’s nem földi) szivárvány’ ive láncszemekből 
kegyet mosolyg. Hallatlan szép! De ki kell Írnom még 
egyet, az idézett darab hatalmas végzetét:

„Kössenek óh néked koszorút szép Hunnia’ kedves 
tíyöng)ci, a’ kiktől tannlá a’ rózsa’ szemérme,
’S a’ szép kék ibolyák’ nyájas ne vetésű seregje,
Mint szokik a’ hájas szépség pirosodni magától, 
Kiknek e tér gyöngéd ajakán a’ nőtelen ékes 
Narcissus, bár rajt’ minden nympháknak igéző 
liájjai eltűntek , vérszin bársonyra feselt-ki,
Kikre midőn Zephirus langyos szellője lehellett 
Kékbe borult hyacinthjától elvála azonnal —
Fűzzenek illy Szépek köszörűt neked éddel ajánlva.

Kegyetlen szép! ki jelen sorok’ szerzőjén kívül 
illy tiz sort fogadni, és tiz sorban illy semmit, de tud
va, de akarva; költöneznek logom tartatni nagynak és
hallatlannak, sött nagyobbnak B .......dynél, ki fülbe
zugó ’s fejszéditő bombasztjával mestermüvét adá a’ 
tökéletlenségnek. Az egymásután tolakodó hang és 
szófelhő, a’ képtelenségek’ tarkasága, az üres mér
tékcsöngés, az a’ kováesmühelyi pőröjüzés lelket fá
rasztók , ’s figyelmetigázók az értelem ki puhatolá
sában. Ezeket nem máskép csinálta a’ szerző, mint 
megeresztvén tollát, ira össze viszsza mindent, mi alá 
jött; hajlékony nyelvünkön úgy is nem olly ördügség 
rögtön mondani egy pár hexametert, még pentametert 
is mellé, kivált ha nem gondolunk vele,  üresen e, 
vagy nyomosán, világba e, vagy istenadta ész’ szabá
lya szerint írjunk. —

Hát ha még elmondanám afna nagy mondatok’ mon- 
datit: „Hullámzóm ereimben az aelna füzét. Kinizsi’ 
magasb el ke ivei ropni a’ tánczol. 22. lap. Ti ven
dégek ! arannyal hullámzó gyöngyit tokajink' tölcsér 
ri. 45. lap Tíízlángszikla, nefelejcs-szobor, 10. lap. 
Verbungjáró hat lábos (Hexameterj, fürge bokája 
pörge ötös (pentameter;j  dosztig, önzés-iszony id- 
ve 55. lap. más számtalan illyok, — mik bőven, ra
kással ötlenek szembe minden lapon. —

A’ forditmányokban nincs meg egyéb a’ rímnél, ’s 
prósai áttételnél. Uhland’ vadászdala fordítva is nyolez 
sor; de azért nincs visszaadva az eredeti’ rövid tömött— 
*ége, bája, lelke. Egyébiránt is nem azon dalát lát

juk itt a’ nagy daiköltőnek , melly lelke’ szépségét 
leghívebben tükrözné ; pedig úgy tartom, nem azért 
fordít bár ki is , hogy ügyességét mutogassa, hanem 
ízlés’ példányit állítni elénk, ’s megösmertetni a' kül
föld’ jelesbjeivel; különben gúny a’fordítás, ’s mi len
ne abból, ha a’ magyar literatura roszabb termékeit, 
hova Bezerédy’ versei is tartoznak , valami elméncz 
magyar-német, nyugoti szomszédink’ nyelvére tenné ? —

Koszul vannak Írva nőjjön, nőjön h. 10.1., tappok, 
a’ többes szám végzete nem p k, ha jó lenne is a’ szer
ző’véleménye tap tactus helyett 121. Varró fö lyukán, 
nyomtatási hiba, varyö tö helyett, de ez is rósz, mert 
fó'-radix, tiir-acus. 14. 1. követjeket, követjöket h. Fü
zettel, füzet h. 18.1. bölts 18. 1. de másutt jól Fen- 
nyen fen. megint a’ nyekegő nny! bájjal, bájai h. 27 I. 
elvála, elválék h. 27. 1. eszminek, eszméinek h. regg, 
regh. 112.1. Zephirus 12 lapon görög-magyar-diákul 
irva. Kegyeit, Szépek , lJbani Cédrusok 17 .1. Vérhá
ború , S a to k , Egyiptomi 19. 1. Vitéz R en d , Neked 
Oszlop st. 2 0  1. miért irvák elől nagy betűkkel? sze
met rontani ? vagy micsoda aristocratiája van egyik 
szónak a’ másik felett? 8zépliteratúrai műben kiáll— 
katlanok: Pantheismus, Battéria , Guilotin , kirívó 
nyugottiság : opponálni, repellálni, novisálni, exci- 
piátl, condescended, ingessio, praeseriptioi, reserip- 
tio 1 5.1. Róma hajdan fegyverével, majd nyelve’ ha
talmával ült ’s ül a’ nemzetek nyakán; ’s vannak sze- 
szerencsétlenek , kik örülnek a’ kukoricza diákságnak.

El kell ösmerni a’ fordítva-szerző érdemét külföldi 
nyelvek’ ösmeretében; történettudomány szikráji is vil
lannak—föl dolgozatin, olvasotság jelöli kivált a’ bo
hózatot, mellynek végzete csípő szavakban hangzik el 
igaztalan , részrehajló bírák ellen. Német, ángol, frank, 
’s görög nyelvekből fordítani, nem kis dolog, ’s min
den esetre dicséret a’ fordítónak , — szobája négy fa
lai között, de világ elé lépni velük, rósz forditmányok- 
kal, nem tanácsos. A’ fölebb említettem ösmeretek so
kasága sár sárra esősidőben, meglábolhatlan zűr—ru- 
dis indigestaque moles, mellyet sem úszni, sem jár
n i: ha egy isten , — az ész, nyílt gondolkozás — pert 
nem oszt köztök , külön nem választ szárazai és vi
zeket. De a’ szárazát még virággal fölékesiteni, él- 
delhetővé tenni , teremtéshez tartozó munka, istennek 
is külön munkája. ízlést tegyük még fenébb művé
szetünk birájául, ki tudománnyal ízlést nem párosít
hat , vesse el a’ tollat, a’ híjába rágondót, mert ízlés, 
hogy iró lehess, nem stúdium’, de jobb természet’ ado
mánya.

Bíráló bátor jövendölni e’ versek’ állapotjárói; elébb 
utóbb elvitetnek a’ boltba, —

„ — in viemu vendentem thus , fct odores,
Et piper, et «piicquid chart!» amicitur ineptis.

KRDKI.YI JÁNOS.
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HELMECZY UR
M INT

S Z E R K E S Z T Ő  É S  P U B L I C I S T A .

Egy publicistának magas hivatása : a' közvélemény
ben magasan és mocsoktalan állani; egy szerkesztő
nek — a’ közvélemény’ kormányzójának, — legfőbb 
kötelessége: a’ közügyét,minden elfogultságtól ment
ien , elősegélni és pártolni.

Mikor egy a' közügyért fáradozó rokontárs. az egész 
Haza. az egész elfogultalan világ előtt nyilvánosan 
kénytetik szavát fölemelni ’s megváltani : íme ezen 
Helmeczy ur, mint publicista, magas hivatásában, nem 
áll tisztán és mocsoktalan; — ime ezen Helmeczy ur, 
mint szerkesztő, legfőbb kötelességét a' közügyet elő
segélni s pártolni nemcsak vonakodik, hanem ,i s m é 
t e l v e ‘ nem akarja, mikor mondom egy rokontárs, 
kény szer Hetik Hívesekre fakadni, akkor: jaj neked , 
oh közvélemény! melly illy szerkesztő tolmácsolásá
ra szorultál; jaj neked, oh nyilvánosság! melly illy 
publicista mocsoktalan tetteiben keresed menedéked.’

ítéljen köztünk a’ Haza. Enügyemhen biró lenni nem '■ 
akarok. —

/
E’ hó’ Gdikán, a' Jelenkorral járó Értesítőbe ik

tatás végett, ez egvpár sort küldém Helmeczy úrhoz:

„Figyelmeztetjük azokat, kiknek a' „R a j z  o la- 
1 o ku-m  előfizetni szives szándékuk volna, hogy tel

jes számú példányokkal még szolgálhatunk.

M n n k á c s  y.“

Mintán Helmeczy ur, ez eV kezdetén, a’ „Rajzola
tokrul“ a’ Közönség’ tudomására juttatni akart jelen
tésemet , egyszer már visszavetette ’s akkor hallgat
t am, most. a" fenidézett sorokkal, másodikszor tévé 
ugyanazt Helmeczy ur, ’s most már ismét hallgatni, 
gyávaság volna.

Most már nem kérdem, mint ez év’ folytában egy
szer már Helmeczy úrtól kérdeték: „ki ő?u mert én 
ismerem öt \s ez okból csak a’ Hazának akarom meg
mondani , hogy ki ö. —

Azonban , hogy tudhassa a’ Haza: mi inditó okbul 
cselekheté ezt Helmeczy ur? ime egy rövidke utalás 
azon kutforrásra, mellyből Helmeczy ur cselekvési 
határozottságát meríté:

A’ múlt év' vége felé, a’ Bakonyban haramiáskodoU 
Sobri Józsira , (kinek híre utóbb valamennyi európai 
journalokon keresztül futott,) legelőször is a’ „Rajzo
latok“ tevék a’ Haza’ Közönségét figyelmessé. Ezé« 
haramiáról szóló czikkelyt Helmeczy u r, a’ „Rajzo- 
latokbul,“ szorul szóra Jelenkorába iktatta , de tett
szett Helmeczy urnák elfeledni, hogy kijelelné, hon
nan vévé e’ hirt? Melly szives elfeledésére midőn a’ 
„Rajzolatokban“ csak hamar figyelmessé tétetek, hol
mi , a’ nevezett haramiáról szóló ócska szőrös okos
kodással, szíveskedett Helmeczy ur, a" „Rajzolatokat“ 
hepiszkolni akarni ’s az egész hírt, költeménynek, ha
zugságnak kiálíani-ki. — Hallgattam akkor, hanem 
szánakozám egy szerkesztőn, ki valamelly journálból 
egy rettentő hazugságot kivesz ’s nincs annyi vigyá- 
zatos esze, hogy e’ czikkely után tüstint oda tenné: 
ime e’ rettentő hazugságot a' Rajzolni hazudta! — De 
Helmeczy u r , nem elégedék-meg ezen, úgy hiszem, 
józan hallgatással, hanem kimondá akkor: hogy soha 
a’ „Rajzolatokrul,“ mint rá nézve többé nein léte- 
zökriil, semmit tudni nem akar. — Ez tehát Helmeczy 
,ur’ indííóoka,melly miatt a’ „Rajzolatokrul“ a' Közön
ség-’ tudomására adandó jelentéseket, az Ertesitöbül 
i sin é t e lv  e visszaveti.

Kérdés: „Szabad-e Helmeczy urnák, és ha igen, 
minő jogon szabad neki, egy olly lapból mint az É r
tesítő, mellynek kiadására legfelsőbb engedőimet csak 
azért nyert, hogy azon lapban minden a‘ köztársaságot 
nem háborító, egész testületek, vagy egyes személyek’ 
becsmérlésére nem ezélzó, 's akárki által, köztudo
másra juttatni szándékozott jelentést, pénzért kiadni 
köteleztetik. szabad-e Helmeczy urnák, a' kijelelt ki- 
vánatokkal megegyező akármíneinü jelentést vagy hir
detést , az Ertesitöbül visszavetni?“

Feleljen-meg Helmeczy ur e' kérdésre. Egy publi
cista, egy törvénytudó, egy újságszerkesztő kötelez
tetik e’ kérdést a’ Közönség előtt megfejteni, ne hogy 
mások is , kik tán hirdetéseiket, jelentéseiket, nyil- 
váuositani szándékoznák, azon kellemetlen helyhezte- 
tésbe jussanak, hogy törvénynyel egyező hirdetéseik
ről végre is ne tudhassák: valljon Helmeczy ur, ön
nézete szerint, azokat nyilvánositani fogja-e, akarja-e 
vagy sem?

Feleljen-meg Helmeczy ur a’ kérdésre, és ha nem 
tetszik, vagy' nem akar,  akkor örökös szégyen bé
lyegezze az olly publicistát, az olly újságszerkesz
tőt. ki magas hivatását nem érti, ki kötelességét nem 
tudja. — .

M unkácsy,
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El- ’S  D I V A T L A P .

P E S T I  HÍR.
A’ p e s t i  m a g y a r  s z i n é s z e t i  p é n z t á r  pénzbeli 

öszvesége következő :
ft. kr. váltóban.

1) A' régi tőkepénz idő-közi ka
mat szaporodásával együtt . 44520. 55Vío

2) Az 1810-ben aláirtt de be nem
fizetett ajánlatok . . . .  260. —

3) Az 1808. és 1810-dik eszten
dőben kötelezvényekben ’s ka
matfizetés Ígérete mellett tett 
ajánlatok ...........................  3707. 392/ jo

4) Azon ajánlatok, mellyek 1818.
apr. elején tétettek . . . 7722. 30

5) Pest vmegye Rendéinek 1816.
évbeli ajánlata . . . .  5Ó00. —

6) Újabb ajánlatok.....................  82950. 55'/2
Öszvesen . 144 161. 5923/4o

B U D A I  HÍR.
Közös volt eddig a’ panasz, B u d a  iitczakövezete’ zökög- 

tetűsége ellen, melly azonban nemsokára elnémulni leend kény
telen , mert a’ várban a’ főőrhely előtt már megkezdek an
nak gyökeres orvoslását, az egész utczát t i. feltöltik, hogy 
a’ víznek, melly eddig olly gyakran megrongáld a5 kövezetét, 
rendesb lefolyása lehetvén, a’ porondat minden zápor ki ne 
moshassa, a’ házak mellett pedig négyszögű kövekbiil, Pest 
példájára, kényelmes járdákat (trotoirj készítitek. A’ czélba 
vett munka igen terhes és költséges ugyan , de álhatatosság 
minden nehézségen győz, a’ költséget pedig kipótolandja a’ 
házak’ nagyobb értéke, mellj et az épülendő állóhíd nem so
kára jóval magosabbra rugtatand , mit némelly njerészkedők, 
mint látszik, előre használni akarnak; mert a’ hídiigy’ leg
utóbbi komolj' megpenditése óta többen keresnek Budán há
zat ’s a’ Duna mellet lakók vonakodnak előbb szabott áréit 
házaikból megválni. (Jlnkr.)

H O N I  H Í R E K .
I.) Említettük a’ múltkor az e l s ő  r ó z s a - i n  nép’ létret 

keltét hazánkban , Posony megye N á d a s  nevű falujában , ’s 
óhajtottuk hogy vajha ezen erkölcsiségre serkentő, szép és 
hasznos intézet vajha több ’s minélelőbbi követőkre találjon, 
’s ime már is kellemesen meglephetjük olvasóinkat, a’ má
sodikkal: B e n k o v i c s  Mihály Posonj-megj ei táblabiró en
nek alapitója, ki F. S z e l  jr helység’ hajadoninak 1000 forin
tot hagya végintézetében még 1834-ben , egy illy rózsainnep’ 
alapítására. Ebben i s , mint a? nádasiban , a’ tőke’ kamatja 
évenkint azon leánynak adatik ki szavazattöbbséggel leger
kölcsösebbnek nyilatkoztaik ; ’s szintúgj- nj er egy rózsako
szorút , megtiszteltetést ’s a’ t. mint amabban.

2.) Az erdélyi összesbányászat, az utósó évi általán jós fel
számítások szerint, bányáiból, hámórjaiból és aranjmosásai- 
ból évenkint 1177 máik finom aranyat és 870 mark finom

ezüstöt. Az olvasztó hutákhoz szállított ezüst részes érczek- 
ből 897 mái k finom aranjat és 2962 mái k f. ezüstöt , 2672 
mái k f. aranj’ és 3,832 mái k f. ezüstöt nyújt. — A’ mult 1836. 
év ezen áltáljában felvett calcuiuson felül sokkal malasztossab* 
ban ütött k i , ’s noha egész pontossággal nem állíthatni, de 
közel 3348 máik finom aranjat adott.

K Ü L H I R E K .
1.) Egy fiatal angol egyik gőzhajón hazájába akarván 

visszautazni Opprtoban egy kis, három evezővel ellátott csol- 
nokot alkudott k i, mellj" őt a’ gőzhajóhoz viendő vala. Sok 
idő ’s jóforma erő kellett hozzá, mig pogj ászait, de főleg 
igen nehéz szekrénjét felrakhatták. Ez ’s azon körülmény, 
hogy nem volt vele inas , elhatárzá a’ három gazembert, egy 
gyilkolás megpróbálásáia. Miután tehát portugál nyelven, 
melljet az angol nem érte, tervüket egymásközt elvégzették 
volna, neki estek ’s evezőikkel néhány csapást adának fejére, 
hogy azonnal kábultan összerogyott. Most mindenét a’ mije 
volt, óráját, ruháit ’s a’ t. elszedék, ’s a’ tetszholtat minden 
teketória nélkül a’ tengerbe veték, ’s visszaeveztek. A’ rögtön 
nyert hidegfürdő ’s viz hidegsége azonban a’ tetszholtat ismét 
feleleveníté, k i, gyakorlott úszó lévén, csakhamar összeszedé 
végerejét ’s szerencsésen egy nem messze lobicskoló franczia 
fregátanak tartott, szünteleni segítség után kiabálás között. 
A’ fiegata hajósainak sikerült őt kiszabaditni ’s életet meg
menteni. Legott másnap vissza hajóztak tehát vele Oportoba, 
hol alig alig haladt az ifiú angol a’ fregáta kapitánjával egy 
pár lépésnjire legott ráismert az első égjük matrózra, ama* 
három közül, ki már az ő ruháiba vala öltözve. A’ gonosz
tevő megragadtatott ’s az ifiú ember egész vágj ónját kevés 
hiával visszanyerte.

2. ) A’ tengeri életből vett románok egyidő óta az orosz li- 
teraturában is, az angol és franczia példányok által serkes/.l- 
v e , a’ már kedveltebb termékekhez számitatnak. Jgy jelent 
meg nem régiben: „Kronstatszkija Sceny“ azaz ,.Jelenetek 
Brassóban“ az ismeretes Da wi d o f f - t ó l .

3. ) A’ toulouse - i kir. törvénjszék nem régiben törvénj t 
hozott, melljnek erejénél fogva egy polgárilag meghaltnak 
neje, férjének természeti halála előtt is fél hez mehet.

D I V A T O K .
Mint mai bécsi divatképünkön láthatni, divatos öltözet a' 

virágokkal himzett orgamli ruha, legkapósabb hozzá a’ fejer 
organdi amerikai borsó virággal veressel vágj feketével hí
mezve.

A’ legkecsesebb divatszeszélyhöz tartozik az ugjT nevezett 
A l g é r i e n  öltönjke, melljet a’ nagj' világi dámák játék
szín , vagy bál után szoktak , mint szinte mai képünkön lát
hatni, ruhájok fölibe ölteni. A’ czipök selyem ’s különféle 
szinü kelméből legdivatosbak. A’ legj ezők igen nagj becsiiek 
szoktak lenni.

D I V A T K É P
19. sz Bécsi divatöltözet, mint feljebb leírva

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

M  OíMATIK LANDF.RKR BKTLJVK!..
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M1KÉP’ VESZTÉM EL SZERELMET t
( V é g  e.)

* A #

X yilt levél. Tisztelt szerkesztő- úr ! Az embernek 
titoktartónak kell lenni szeszélyes viszonyai körül, ha 
ezek kedvezőbb befolyást szülhetnének másokra nézve 
is. Mindig nagyobb mesterség, jókor hallgatni mint jó
kor beszélni tudni; lám édesein! midőn kegyed’ két 
ízbeli jelentését eltitkolták, az csak azon egyszerű ok
ból történt, hogy az ártalmas titok, mikiut kivárnia 
egy újságszerkesztő, ki önhasznát mindig kész volt 
a' közönség iránt tartozó figyelemnek feláldozni, ma
gának több előfizetőket szerezni, ne jöjjön az embe
rek közé. Ki merné ezen finom elszigetelését a’ feleba
ráti szeretetnek , mint nemtelen , és fukar elbizottság- 
ból származott tettet, korholni? A’ rhoduszi colossust 
eldültnek mondják, de nincs híja azért a’ világ hét csu
dáinak , mert az újságírók titoktartókká lettek és nagy- 
lelküleg elnyomják egymás’ gyengeségeit, vagy nem 
gyengeség-e, magyardivatujságra sok előfizetőt kívánni^ 
és nem a’legnagyobb gyengeség-e, azt eszközölve hin
ni egy olly lapba adott figyelmeztetés által, melly fel
sőbb helyen csupán azért nyerte megindíthatását, hogy 
önfeleinek ügyét négyszerezett díj mellett nyilváníta
ná, midőn ellenségeiben is becsülvén az érdemet, nem 
akarja köz részvét tárgyává kitűzni ezek gyengeségeit!

Csudák történnek; a’ mythosz’ szép világa ismét alá- 
száll a’ halandók közé, ’s mi eltátott szájjal bámuljuk 
a’ rendkívülieket. A’ kávé-morálhősné szelidebb véle
ményt rak az emberiség’ mérlegserpenyőjébe, mivel 
erkölcse az Istentelen férfiak által hajótörést szenve
dett, ’s az újságíró kit ragadós nyavalya gyötör, el- 
távoztatja ágyától közeledő tiszttársait, hogy veszé- 
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lyes láza reájok ne ragadjon. Milly nemes öneltaga- 
dás! mellyik misantropus akarna a’ dolog mélyéig hat
ni , és annak mellék czéljait kikutatni?

,Az emberek úszni tanulnak, mond egy német iró, 
hogy szépen felül maradjanak; ’s azért egész életük
ben felületesek maradnakminden tett felületes átné
zet et kíván, hogy becsét el ne veszítse; az embersze- 
retetnek és önzetlenségnek fájós szemei vannak ’s a-
zért kötőt hordoznak azokon : pokolba kell űzni a’ tu-*
datlan orvost, ki egyszerre lerántja a’ szemekről a’ kö
tőt, és egészen elvakítja azokat. Csak mi ne legyünk 
az orvosok, kedves szerkesztő úr ! mert pokolba űzet
nénk, ’sóit nincsenek, időpróféták, újságírók, vén asz- 
szQiiyok, fi rdítók, majmok, tudósok, gőz-és szélmal
mok, küllők és úritolvajok, kiken néha itt igen jóízű
en szokjuk elnevetni magunkat, hogy egész testünk, 
hasunkat mondhatnám, de mindkettőnké nem tesz egy 
becsületes egészet is , vaczog belé. — Adjon isten jó 
türelmet nekünk !

*  ̂ *
Ezen nyílt levelemet előre akartam bocsátani, hogy 

az olvasók és a’ szerkesztő ne nehezteljenek reám^ 
ha felolvasásom’ további folyamatát titokban tartom e- 
lőttük. —Hagyják meg e’ dologban fejességemet, mely- 
lyct a’ sok titoktartó emberek’ mindennapi társaságá
nak köszönhetek, és higyék el, hogy önkénytes átug- 
rásom a’ felolvasáson nem azért történt ugyan, mível 
elég szerény ’s egyszersmind elég hiú is vagyok, a’ 
jót és rosszat abban ki nem kürtölni, hanem inkább mert 
hosszú leirás-és magyarázatimmal már is unalmasnak 
félek nézetni. Egy merész átugrás az elbeszélésben 
és egy merész lépés a’ szerelemben, néha többet hasz
nálnak , mint az elbeszélő’ rendes előadása és a’ sze
relmes’ elhatározatlansága.

Dobogó szívvel siettem Mirahellához néhány órával 
a’ felolvasás után. Milly szépen kiszámolám szerény-

(.56)
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séffemet a' dicséret-halmozasokra, es a forro kezcsok 
alatt helyesen ejtett válaszomat , hogy a’ tőlein imádott 
leánybuzdíthata csak ezen merényletre, mellyuek né
mi érdeme egyedül őt, mint főokot, ’s nem engem 
illet, — Szép álmaim kevés idő múlva ölükre elosz
lottak. - -  Az előszobába lépvén senkit sem találtam, 
’s midőn a' mellékszobába nyíló ajtón koczognék, a’ 
kapitáunö jön előmbe azon kéréssel, hogy addig, míg 
leánya, ruháját váltaná, annak dolgozó szobájában mu
latnám magamat. Örömest hajolván a' szíves engetíe- 
lemre, odamentem. Miíly esinos rendben találtam itt 
mindent; régen ismertem a’ körülem lévő tárgyakat ’« 
még is új varázsa volt mindeniknek előttem, hasonlók 
a’ szép leány’ arczához, mellyen napról napra újabb 
és igézőbb kellemeket veszünk észre, a ’ nélkül hogy 
egyike megkárosítaná a' másikat. A’ képeket, a’ ki
csiny de válogatott írókból álló könyvtárt, az augolpa- 
piron elkezdett finom himzetet, és a' Kenézeteket átte
kintvén , szemeim egy a' pamlag előtti asztalkán fel
nyitott könyvre estek. Kiváncsi egész éltemben nem 
voltam, de egy felnyitott könyvet és félig eltolt mell
kendőt nem hagyhattam a' nélkül , hog3T tartalmával 
meg ne barátkczuám. — Csinos, asszonyi kéztől lát
tam a' könyvet írva, mellynek hátlapján e’ czímet ol
vastam: .Jegyzetek az életből ’s az életnek.4 Nemké- 
telkedém, hogy ez Mirabella’ kéz írása ,'s azért igen 
érdekesnek is tartam, a' leány’ itt nem léte alatt, szel
lemileg mulatni annak ízlésével. — Valamclty titkot 
nem őrize a’ könyv, melly igy bizonyosan az aszta
lon nem felejtetnék: áltáljában, a’ leányok vagy szi
vükbe temetik titkaikat, vagy barátnőjükkel közük, de 
le nem Írják, miután ha leirják, az már elvesztő kel
lemét előttük, ’s azon perczben megszűnt titok lenni.

Minden más leánynál, kit nem] ismerek úgymint 
Mirabellát, jóval eleve tudnám ezen életbőli és életnek 
nyújtott jegyzékek’ tartalmát: hasznos házi kivonatok, 
egyhónapi czukor-, kavé-ris és húsfogyasztás, a’ szo- 
baleányi bér,  utasítás a] szilva befőzésre, az uj ruha 
mikor jött meg a’ szabótól ’s a’ harisnya mikor toldatott 
meg, mikép’ irtják ki a’ büdös férgeket 's mennyi pénz 
kellett a’ piaczra, egy új cul-re és gyapot a’ ruha’ elö- 
részéhez 's a’ t. Ezt ,  mondám, minden egyéb leány’ 
jegyzeteiben keresném, csak Mirabelláéban nem , hol 
miudjárt az első lapokon igen kellemesen jutalmazva 
játáui bizodalmomat.

Régi meghitt barátokra akadtam itt és szíves kö
szöntéssel nyujíám nekik jobomat. Vörösmarty, Schil
ler, KöLcsey, Byron, Uhland, Garay , Kunoss voltak 
itt egy illatgazdag füzérbe kötve; a’ kellemes gvújtö- 
né’ szép elméjét dalaik’ szorgalmas és igen szerencsés 
ízlésű szemléje árúiá el. Mirabella' lelke volt a' köl
teménybe fonva, szívét a’ remek ének tolmácsold: ma
gosán dobogott keblem, fölemelkedve érzém magamat, 
hogy ezen leány engem megértett, ’s hogy nékem őt 
szeretnem szabad!

Es te is itt vagy, láthatnak-e ismét szemeim kedves, 
születésedkor már annyi bajt indító, számkivetett, pe- 
lengérre állított és még is legjobb gyermekem, sze
retett*) apotheesisoui! hattyúdala kétszáz aranynak, 
szeszélyeim’ bábjátéka , te csörgő sipkával futkosó 
bohócz a’ halhatatlanság’ csillagtemplomában, és ke
serű szoptató-szilkéje az allűrétől elkényesztett gyer
meknek ! — Pasquillusnak átkoztatál olly embertől, ki 
Heine útiképeit és Börne’ párisi leveleit is annak 
mondaná, ha szabadalmozott személyét érintenék. — 
Yirgilius' Aeueisét átöltöztették , ’s milly remek paró
dia országgyűlése Schiller’ keztyűjére, melly-
ben a’ kigúnyolt követeket bizonyosan jobban ismeri 
egész Németország, mint a’ háladatlan magyar közön
ség Bajzát és társait ; és kinek jutott eszébe a’ vers' 
paródiáját vagy átöltöztetését pasquilusnak, 's az epi
grammát, ha velőig hat is, rágalmazó iratnak korholni? 
A’ jobbítás’ reménye megengedi a’ nevetségessé tételt 
és ütni, agyonverni nevetve szabad!

Büszke örömmel futottam végig költemén}remeu, 
Mirabellátol már az által nemesítve, hogy illy jó tár
saságba helyeztetett. Ezt ismét egy más dal követé 
czím és szerző nélkül, mint párdarabja apotheosisom- 
nak, mellyet nem minden érdektelensége és jelenkori 
ezélzásai végett leírván, az olvasóval itt szívesen 
közlök:

Midúu először láttuk őt,
Fenn hordozd a’ büszke főt!
’S a’ mint világra jött dala,
Szánk és szemünk elállt vala :
Midőn először láttuk ő t!

Hogy most utószor látjuk őt,
Elhagyta már a’ hírtetőt!

*) L. Trattner-Károlyi,Koszorúja' 1830. 173—176d. lapon.
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És lehullott győzelminél 
Hő lángja keblünknek fölél,
Hogy most utószor látjuk ő t!

11a majd többé nem látjuk ő t,
Remélhetünk egy szebb időt,
Hol lyrahangok zengenek 
?S m é l t ó  babérok termellek ;
De rá nem fénylik bájsugár,
Kit sötét sírnak éje zár,
Ha majd többé nem látjuk őt!

A' következő lapokat prózai remekművek fogtalak 
el. A’ legigénytelenebb leány’ öltözése is tovább tart 
egy óránál, s így egész kényelemmel elégíthetém ki 
minden lapnál növekedő érdekem és figyelmemet: né
hol Mirabella’ észrevételeire, bírálatira és nézetne is 
akadtam, mellyek annyira mívelt Ízlése és finom ta
pintása iránt mindinkább nagyobb és nagyobb tiszteletet 
gerjesztőnek bennem. Valóban enuyi józán élet philo- 
sophiát, ember- és világismeretet, igaz és illő fogal
mat mindenről még egy leányban sem találtam. — Itt 
minden természet volt, tiszta, egyszerű, szende, egés- 
séges természet, ezernemü virágokkal hímzett, har- 
inatcsíllámos, illatozó virányéden, az isten’ szabad ege 
alatt; sehol sem kandikált ki az áltermészet’ tarka kön
töse alól az ügyetlenül elrejtett mesterkélés, nem volt 
a’ kaczér tettetés’ béfödve a’ szerénység’ kérgével.

Még mindig tovább forgattám a’ leveleket, midőn 
egyszerre egy félig elkezdett ’s csak most írva lát
szott értekezésre akadtam c’ czím alatt: ,Az ő felol
vasásáról.4 — Nem kell mondanom, milly feszült figye
lemmel és kíváncsisággal kezdém cl annak olvasását, 
bizonnyára nagyobb vágygyal és mohósággal, mint 
akármellyik müveimrőli bírálatot. íme tartalma:

„Épen most jövök a’ felolvasásról, melly egyel több, 
nevezetes bizonyítványát adja annak, minő álláspont
ról kellessék a’ magyar írók’ charakterét megítélni, 
hogy önhitségök és hiúságokról igazibb fogalmunk 
legyen. ,Egy szegény család fölsegéllésére!‘ ez állott 
gyérített, rőfnyi betűkkel a’ hirdetés’ homlokán, és 
teljes joggal, mert valódi szegénység lebegé körűi a’ 
felolvasást, a’ képezet rokonúlt a tárgygyal, sőt még 
a1 csekély hallgatók’ száma is sokkal nagyobb volt a' 
jó gondolatok’ számához mérve, miután húsz hallga
tóra, ennek fele szabad bejegyet kapott, alig jött két 
jó gondolat. ,Theilet friedlich Euch und ohne Groll;

auf jeden Hörer kommt ein Zoll! — A’ jótétemény itt 
nyilvánosan elintéztetett, mint valamelly angolpör; a’ 
szerénység’ csendes virága a’ kiáltó pipacsot válasz
tó érdemei’ hírnökének: az egész világnak tudnia kel
lett, hogy egy balga irócskát a’ jótét’ láza lepett meg, 
’s ő az által hírneves akar lenni; mintha a’ nemes tett, 
melly tiszta, emberszerető szívből ered, mellékczéló
kat ismerne, ’s az vívná ki magának az érdem’ pálya
lombját, ki rövidebb túlutakon előzé meg egyenes úton 
haladó vetélkedőtársát. Nem kell az akaratnak, segít- 
ni embertársainkon, önhaszonnal összekapcsolva len
ni; hogy tiszteletet érdemeljen, ne követeljen a’ nagy
lelkű segéd többet azon jutalomnál, mellyet néki vé- 
denczei’ örömkönyei, a’ szerencse’ kieszközlése, és 
önmegelégedése kitűz; csekély és kis lelkek jutalma 
a z , mellyet az önszeretet’ és hiúság’ rózsaszínű sze
müvegeivel keresünk a’ sokaságban, a’ világ’ ábrányi- 
téletébeu. — Balgaság volt, megbocsájthatlan rövid
látás , érzelmeit szája’ kapujára pépezui mint házezé- 
dulát, jeléül, hogy mindennap kibérlelhetők; vétkes 
gyengeség a’ szerencsétlenséget megfizetni, mert zsá
molyul szolgált főlemeltetésünkhez. Igen i s , a’ sze
rencsétlenségnek segéd-kéz ajánlás itt nem egyéb 
mint finomul eltakart csel, mikép’ egy kedvencziró' 
nevét elejére nyomják a’ rósz románnak, hogy vevő
ket kapjon, egy fátyollal bevont dob — — — —44

Itt az irás félbe volt szakaztva — és Mirabella be
lépett az ajtón. Rezgő kezemben tartván a’ könyvet 
elébe mentem, és fájdalmamtól elfojtott hangon kér- 
dém: „Mirabella! kegyed irta ezt?4 A’ leány futólag 
tekintvén az írásra a’ nélkül, hogy meglepetve vala, 
igenlé kérdésemet. — Többet nem hallottam, mint őrült 
rohantam ki a’ szobán és le a’ lépcsőkön, még csak 
az utczán kezdvén kissé magamhoz térni. — Ő soha 
sem szeretett engem l — A’ szatócs huszonnégy fo
rintot kapott, leánya’ aszkórságós holdképpel pocséta- 
pillantatott vete reám, a’ többi malozsás kölykök ke
zeimet nyalták, és az agár szívemre borúit; de sze
memben egy könyu’csillogott, mellyet senki sem ér
tett körületembül, ez tőlem ismét elbúcsúzott sze
relmemet illető!

Szerkesztő ú r ! tartsa meg jelen elbeszélésem’ díját 
mert az egész világért sem akarnám* kifizettetni ma
gamnak, általa nyert búmat és tapasztalásomat.

FKANKKNliUKG ADOLF.
-  ^
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VÁZLATOK GVIAXÁBÓL.

Gvianának termékeny földe 2 0 ,0 0 0  Q  mérföl- 
deu nyúlik el, keletiül: a' nagy tengertől, éjszakról, 
d é lrő l,’s nyugatról: három folyótul, Oronoko, Ama
zon , 's Riaucgerótul körítve, de levegője igen egés- 
ségtelen. Az évnek ott csak két szaka vau; a’ nagyob
bik félben megszűnés nélkül esőz — neve tél — ; ki
sebb felét kiálhatatlan hév aszalja. Az egyik szakból 
a másikba való átmenetet iszonyú viharok jelentik. Ha 
azon végetlen erdők kivágattatuának , mellyek a part’ 
közeiétől a' tartomány’ belsejéig nyúlnak; azon borzasz
tó posványok kiszáritatnának , mellyek' gőzölgése, 
a' levegőt elmérgesíti, ’s csak számuélkűli mérges 
bogarak1, kígyók’, "s békák", ’s más undok állatok" tc- 
nyészésére szolgálnak, ha a’ folyamok bizonyos utak- 
ba szabályoztatnáuak , a" légkör csakhamar jótékonyan 
változnék meg, ’s veszély nélkül hagyná azon java
kat éldelni, mellyeket föld dús kezekkel nyújt

A’ két Ind-ország" legbecsesb növényeit Gviana 
mind tenyészti: a’ czukrot, kávét, cacaot, vaui lit, gya
potot , indigót, kázsiát, roucout, szekfűt, borsót, fahéjt, 
pisangot, ’stb, igen jó festék - ’s épületfákat, gumi
nemüket, többféle használatúakat,"s illatosokat A’leg
kövérebb mocsárföld tenyészti mind a" növényeket; de 
a’ természet sehol sem tölté ki olly nagy mértékben 
szeszélyét, a" legocsmányabb férgek’ es bogarak’ te
remtésében, mint itt. A’ léget szárnyas állatok töltik 
el, mellyeknek hotárzata: a" tartomány’ emberi lako
sainak kipusztitása. Ki tudná mind megnevezni, azon 
ököluyi nagyságú, veszélyes csipésü pókokat, skor
piókat, zarkudákat, mapeukat, maringangokat, mus- 
kitokat, darázsokat, legyeket, méheket, mellyeknek 
c-sipésök itt még mérgesb, mint akárhol. ’S a" mocsá
rok , ocsmány kétlakiaktól hemzsegők, a" harmincz láb 
hosszú,’s deréknyi vastagságú oriáskigyótul (abona) 
kezdve, át a" gálád gilisztaférgekig, mellyek a’ vándort- 
egy pár lépésnyire a’ parttól már halálveszélylyel fe
nyegetik. Milly iszonyatos gyíkuemek,borzasztók nagy
ságuk "s erejük által; milly ocsmány elfajzásai a" bé
kanemnek! Egy szóval, e" tekintetben is egyetlen Gvia- 
na. Xégylábúakat "s madarakat csaknem azokat te
nyészti , mellyeket Peru kiirthatlan rengetegei.

A’ föld" szükségből akliató részeit ind törzsek fog
lalók el, kik közt első helyen a’ gálibik állnak; a' par

ti részeket európaik lilék meg, kik pénzszomj miatt 
egésségöket "s életüket veszélyeztetik. Az őslakók, 
hajdan számos nemzet, most csekély számú csoportok
ra olvadónak. Nevük: g alibik, kussanok, írutronok, 
arowankák, kitetszők szépségük’s erejük áltál; akag- 
vonok , kik arczaikat átfúrják, hogy papagájtollakkal 
czifrázgassák föl; palicusok, megismerhetők fülüktől 
szájokig nyúló metszett vonalukról. Általános hasonla
tosságok el nem ismerhető. — Testalkatok nem magos; 
fejéren születnek ugyan, de idő múlva testük veres- 
réz-színt kap. Minden szőrt még a’ szakáit is kiirtják, 
csak durva fekete hajok marad, ’s rövidre vágatva. 
Mind a’ két nem meztelen j á r , csak ágyékokat fedi 
állatbőrből készült kötény, mellyrül a" férfiaknál hosz- 
szu bőrczafrangok nyúlnak le ; az asszonyok koraitok
kal himzik magokéit. Kajaput-olajban föleresztett rou- 
couvali kenés által színük sötétebb lesz ugyan, de ugyan 
az védi a’ bogarak' csípései ellen, mert a" kenőcs’ sza
ga kiálhatatlan. —

( V é r e  k 5 v e t  k e z I k. )

X V I L T  L E V E  L.

Szerkesztő ur! nem fojthatom el kegyed elleni bo- 
szankodásomat a" ,,vaeringi háziaszszonyokat nevelő 
intézet“ czikk közléséért. Nehogy e" levelet elsikkasz- 
sza kegyed, világosan kikötöm, hogy lapjaiban közöl
je, hadd lássa a' ,,Rajznlaíokuat olvasó magyar kis vi
lág , hogy vágynak még, — hála a’ Magyarok’ véd- 
istenének — olly hazafiak, kik a’ miveltségnek fen- 
foka felé, óriási léptekkel haladó magyar nő olvasó kö- 
zönséghöz, illetlennek hirdetik a’ kegyed" érintett rút 
czikkelyét. ,

— Boldog isten ! mivé akarja kegyed lapjait leala- 
csouítaui ?! — Talán szükségen felül sok előfizetője 
van kegyednek, ’s igy, illy undok czikkelyek közlé
se által akarja kégved a" füles számot megkevesite- 
ni ? illy czikkel kell e a" szép "s gyönyörű ízlésű ol
vasókat , azaz olvasónőket megsérteni ?! Társas élet 
és divatvilágrul szóló lapokba illy szavakat tenni: ló, 
szarvasmarha, istálló, juh? disznóakol, tyúkól; prés, 
borpincze "sa’t: kérdem, ugyan hová tévé kegyed e- 
szét. — Ha sokalja kegyed előfizetőinek számát, ad
jon egypár szózat a" Regélőnek , egy másik pár szá-
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zat az Athenaeumnak és igy tovább, de illy illetlenül 
akarni tőlük megszabadulni, már az csak szörnyűség!!!

Alulirt ezennel solemniter protestál az emlitett czikk 
ellen, sőt még az intézet’ fölállítása ellen is, és siet 
az olvasó közönségnek az emlitett intézet gyámolítá- 
sára már talán kész szándékát megmásitatni. ’S tudtá
ra adja a’ nagy érdemű olvasó közönségnek , hogy 
maga szándékozik inkább egy más intézetet állítani, 
csakhogy a’ szépre termett magyar nőifjuság az emli
tett intézetben el ne parasztosodjék , hanem akadálvo- 
zatlamil és sebes léptekkel haladhasson magas rendel
tetése felé. —

Ha most — a’ pörge ’s fekete bajszu szerkesztő ur 
— nem! nem méltó, hogy urnák mondjam — ha most 
a’ szerkesztő itt volna írasztalom mellett, kitépném ba
juszát. — Szegény humorista vagy vizenyős szerkesz
tő , hát azt sem látja kegyed, hogy az egész intézet 
csupa satyra? Ej ej, a’ kisasszonyok majd — kenyér
sütéssel. husfustöléssel, szappanfőzéssel, gyertyamár- 
togatással, zsirolvasztással fognak piszkolódni, mely- 
lyik uracsnak volna kedve Hlyekkel foglalkozó lány
káknak kezeit megcsókolni? Éppen bizony, majd én 
engedem ám, hogy nemzetem’ drága kisasszonyai ve
téskor aratáskor és takarításkor kün a’ mezőnsüttes- 
sék a’ naptól gyöngéd arczaikat! Ez megjárá a’ mi 
vad őseinknél, de a' finomult ivadéknál nem megyen. 
Sok munkájukba és fáradságukba került a’ mostani 
rendszerű leány-nevelő intézeteknek a’ durvaságból 
annyira kiemelni a’ nőnemet, ’s milly rettenetes 'gon
dolat! abba ismét őket viszszataszitani akarni! Mit 
tevők lennének a’ szakácsnők- és mind azon személy
zet, mellv az emlitett czikkben elszámlált foglalatossá
gokat végbevitte, — ha a’ kisasszonyok teljesítenék ez
után ama’ kötelességeket? Nem, nem, abbul semmi sem 
lesz. De térek czélomhoz.

Az alulirt által főlállitandott intézet illy szerkezetű 
leend :

Először: A’ ház — az intézetet alapítónak nem tu
lajdona —  de Pesten a’ váczi és nagy hid utcza’ sar
kán leend.

Másodszor: A’ ház elreudeltetése: Udvarra semmi 
ablakok sem lesznek, ellenben ntezára csupa ablakok- 
bul álland. A’ földszinti szobákban lesznek a‘ legidő
sebb kisasszonyok, az első emeletben az ifjabb lány
kák 2 4  tői 18 évesekig, a’ második emelet a1 leg

gyöngébb lánykák számára rendeltetik. — 1Jegyzet; 
Az ablakokon rostélyzat nem leend, hogy ha valamelly 
veszély találná érni az intézetet p. o. gyuladalom, vagy 
pedig más okbul szükséges leend, az ablakon is hirte
len ki lehessen menni. Értem a’ földszinti ablakokon.

Harmadszor: Angliából hozandott legdrágább és 
legnagyobb tükrök fogják az intézetnek minden tere
méit és szobáit ékesíteni.

Negyedszer: A’ szakács, tánezsmesterek, ’s di
vatlapok magából Párisból megrendeltetni.

Ötödször: A’mellyik nevendék légkésőbben fog le
feküdni és fölkelni: jutalmat nyerend; a’ jutalmak 
Clauren ’s más jeles irók munkáiból fognak állani. A’ 
kik ebben magokat különösen kitüntetik, honi termékek
kel is—mint versek, színdarabok'» a ' t —megtiszteltetni.

Hatodszor: A’ napi foglalatosságok kinek kinek 
tetszésétől függendnek, mert e’ szabad szellemű kor
ban nem illik valakit kiszabott munkához kötni.. Ki
vevőn az ebédet, erre minden nevendék kényszeríte- 
tik pontban négy órakor az ebédlő teremben megjelen
ni. A’ ki ezt elegendő ok nélkül elmulasztja, annak 
csekély büntetése leszen, t. i. két operára nem szabad 
neki menni. Nagyobb büntetést nem illik e' fölvilágo
sodott században a tőrvénytáthágó lánykára szabni. 
Egyébiránt a’ reggelizést ágyban elkölteni javasoltatik.

Hetedszer: Az intézethez mellék épületek is lesz
nek ragasztva, mellyekben Afrikábul hozatandott pa- 
pagályok ’s gyönyörű kis majmok tartatni, hogy fog
lalatosságban ne szűkölködjenek a’ nevendékek.

N yolczadszor: A’ tudományoknak legszükségeseb
béi t. i. minden európai nyelvek szorgalmasan tanitat
ni; kivevőn a’ magyart, mert vétek volna a’ drága 
időt erre vesztegetni , minthogy ezt úgy is jól tud
ják a’ kedves nevendékek.

De hiszen nem czélom itt a’ főlállitandott intézői
nek egész miségét és millyenségét előterjeszteni, azt 
majd későbben különösen erre szánt hirdetésben teeu- 
dem, hanem csak arra akarom a’ „Rajzolatok“ olva
sóit jó eleve figyelmeztetni, hogy el ne hagyják ma
gukat ámítatni. Emlékezzenek meg ázsiai dicső szittya 
származásukra! —

Kegyed pedig szerkesztő u r, ne batárkodjék e’ le
velet, e’ méltán dorgáló intést lapjaiba föl nőm venni, 
különben, jam ego — — —

TKSZKUI
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A’ SZEGEDI BÉKEKÖTÉS.

t ö r t é n e t i  d r á m a  e g y  f e l v o n á s b a n .
I

SZABÓ D Á V ID T Ó L .

E ’ szikla keblet, meg ne merd kisértni, 
Mert fontol ő ’s nem tántorítja szói

H a r m a d i k  J e l e n é s .

Szem élyek:

Első Ulászló.
Hunyadi János.
Caesarmi Júlián, bibornok. 
Brankovics György, szerviai 

deszpót.
Hédervári, nádor,
Rozgonyi, egri püspök. 

Történik Szegeden,

Donrinis, nagyváradi püspök. 
Palóczi, i  ország’
Zudar, \  zászlósai.
A1 Ogli, török követ. 
Uráldo, szerzetes.
Görög követ.
Szerzetesek. Törökök. Nép.

monostorában ’sa’ sz. Ferencz - szerzet’ 
udvarán. 1444dik évben.

E l s ő  J e l e n é s .

(Terem Huny adi szállásán)

Brankovics (egyedül).

Had lenne hát a’ foglaló törökkel ?
’S én lángoló torkában mindenemmel, 
Holott a’ béke áldást hiutne rám ? —
Nem! — Brankovicsnak dombos homlokán 
Azért borongna hosszú kor’ redője.
’S szürkülne dér hajának fürtéin,
Hogy hadszünést, olly hasznosat magának,
Ne tudna bár mi móddal eszközölni?------
Szirtváraim, hatalmam’ hirdetői, 
Félhold-czimerrel vágynak meggyalázva, 
’S egész országom reszket elbontó 
Hulláimtól az áradó töröknek. —
E ’ sok veszendőt meg köll mentenem,
’S megmentem azt, ha béke lesz tanácsom.

M á s o d i k  J e l e n é s .

Al Ogli. Brankovics.

Al Ogli. /Mint láttam, itt közelget Hunyadi. —
Tartsd emlékedben , deszpót Brankovics, 
Uram’ kegyelmét; mellyel úgy eláraszt, 
Ha, mint ígérted: béke’ szóuoka 
Léssz. Vannak immár többen is barátim. 

Brankovics Légy nyugtán; úgy teendek, mint ígértein; 
Barátotok leszek. De Ilúuyadit,

Hunyady, a ’ voltak.

Hunyady Szerencse hoz lakomba, Brankovics,
Al Ogli, jó hogy eljövél te is.

Brankovics Udvarlatodra jöttünk hős vezér. 
Hunyady, Itt a’ gyülésuap, mellyet jó királyunk 

Kegyes volt kérésemre megjelelni.
Hogy értekeznénk béke - ’s háborúról. 
Mint békebajnók jöttem én ide;
’S im újólag setét hír szállá hozzám, 
Hogy dúlva száguld szerte Szenderőből 
Az ottomán ’s a’ védtelent zsarolja;
Hogy a’ görögre újólag veszély forr; 
Hogy új hadakra készül ősz Murad.
Es mindez akkor, a’ midőn közöttünk. 
Esdekletére béke fejlenék k i ! — 
Játszódni merne a’ török velünk?

Al OglL Ne higy, oh győztes bajnok, a’ hazugnak; 
Csaló hír ez. Hitemre mondhatom.
Pihenni vágy ’s pihen most a’ török kard. 
Murád is a’ kormáuyi sok vihart 
Megúnta már ’s vágyr karja megpihenni.
A’ zendülést ha megtöré, leszáll 
Fényszékiről, ’s országi’ gondjait 
Fiára bízza. Hidd, uram, Murád 
Akként cselekszik ’s gondol, mint beszél 

Hunyady Úgy lenne hát?
Brankovics Vezér, én is honomból,

A’ merre hold a’ czimer, most jövék, 
Mindent nyugalmban, csöndben hagyva ott. 
Jól sajganak még villámfegyvered’
Csapási rajtok ’s Nissza’ emleke; 
Heverniük kell miglen meghegednek. 

Hunyady. A' hír csak mendemonda volna ?
Al Ogli. Úgy vau, hatalmas ú r ; a’ mellyre nézve 

Ismételem, mellyet világoson 
Kegyes valál bíztatva hallani,
Kérésemet: koronázd meg várvavárt 
Véggel követségem’, szólj béke mellett, 
Melly áldást hiutne a' magyarra is.
Csak önmagában is szeretni méltó
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Ä1 béke-isten, ára úgy öltözötten,
Mint a/.t Nagyúr ajánlja nemzetednek, 
Kitárt karokkal érdemes fogadni.
Fordíts ügyemre , óh -uram, figyelmet. 

Brankovics. Aztán meg’ annyi háború viharban 
Meglankadott ’s erőt mcrítni vágy 
Honod’ hatalma nyugvás’ lágy ölén. 

Hunyady. A’ vett hírekre harczvágy gyujta engem 
De költemények ’s vágyam hülve már. 
Gyűlésbe, Brankovics, követ te is. 
Eldüntetendik ott ez ügy, ’s hiszem,
A’ béke meglesz, ozmán, számotokra. 
Rég fő agyamban már e’ gondolat,
Nem sürgetéstek , hon’ sugalma győzőit. 

Brankovics. Bízzál A1 Ogli.
Al Ogli. Már enyém a’ béke.

N e g y e d i k  J e l e n é s .

Rozgonyi.

Zudar.
Palóczi.

Dominis.

Rozyonyi.

Palóczi

Zudar.
Dominis.

(Udvar a’ ferencziek’ monostorában. Középen szárnyas nagy 
asztal, melly körűi az ország’ Nagyai részint ülnek, részint 
még alva csoportodnak. A’ király’ számára bíboros magas ülés. 
Távulabb körösleg nézők, közöttök szerzetesek és néhány tö
rök.) Palóczi, Rozgonyi, Zndar, később Dominis, előbb áll

nak egy csoportban.

Palóczi.

Palóczi. Mi suttogás, mi szándék titkolózik 
Az összegyűlt Uraknak ajkain ?
Hogy béke köttetnék az ozmánokkal ? 

Zudar. Hogy béke köttessék az ozmánokkal. 
Palóczi. Mi? béke? hát érezhet igy magyar?

Szent békeszó nyelvére kelhet-e ,
Midőn törökre gondol ?

Dominis. És miért ne ?
Csak ment legyen szűd’ zord indulatától. 

Palóczi. ] Palóczi méltán illyen érzeményű. —
Én hű baráti kart ’s testvért veszíték 
Ozmán düh által, — ’s mennyit veszte 

honnunk!
Rozgonyi. ’S hát nemzet’ ajka szülte végezés 

Olljekönnyedén szellőre bizható?
Zudar. Az idő azóta más, más a’ körülmény. 
Palóczi (gúnynyal) És más sok ember’ lelke is. 
Zudar. Palóczi.

A’ bölcs’ szemében fő pont a’ körülmény.

Zudar.

Palóczi.

Rozgonyi.

Ki tőkörércz utát tisztának érzi,
Nem ingadozva vándorolja azt 
Nem változik kigyókiut korszakokban.
Az egri főpap’ nyelve karczol is.
Kinek keblében szent nagy gondolat 
A’ honszerelem ápolta hon’ java,
Nem hajlik az békéhez, a’ midőn 
Borostyánt érdemelhet a’ honért..
Bár inilly buján teremjen is borostyánt 
A’ had, de Hlatosb a’ bék’ olajága.
Had kell nekem. Nagyvárad’ püspöke. 
Eltespedett fajt ’s gyáva csillogást 
Szül a' dicsért olajágnak százada.
A’ munka érle l, az fejt a’ kebelből 
Világ csudálta fényes tetteket;
Az edzi a ’ puha szívet érczkeményuyé.
Az érczkemény s z ív  embernek nem érdem, 
’S csak háborúnak véres művei 
Méltók a ’ munka tisztes szép nevére ?
A béke meddő minden téteménytől ?
Csak asszony ember bábja az. Ki férfi, 
Csatában él, világa harezvihar.
Ott nyitja kelvhét a’ dörgő mezőn 
A’ tettek’ és magas dicsnek világa;
Ott vívja fel magát a’ földi féreg,
Erőt fejtvén k i , istenek’ sorába.
Mit ér örökké vérengző hadakban 
Koczkára tenni mind mi kedvesünk ? 
Gyerekbeszéd! ha minden harcz kivész is 
De a’ törökkel, a’ ki nemzeteknek 
Fején tipor, ne szűnjön a’ csata.
Én ismerem, mi szörnyű förgeteg 
Forr ott egész keresztény félvilágra. 
Forgottam ott, hol Strymon’ habja zúg.]
’S arany belsőjü Pangeosz mered, 
Harcztérin a’ népdúló ottománnak,
Látám a’ lángot, égig lobbanandót,
Melly jajt sütend a’ népek’ homlokára. — 
Had ellenök, had míg karunk feszül. t1-. 
Úgy van had ellenök!
(Hátid zajognak): „Jön a’ király.« 

(mindnyájan asztalhoz járulnák.)

( F o l y t a t n i a  k ö v e t k e z i k . )
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I H R -  J§ D I V A T L A P .

P E S T I  H ÍR E K .
1. ) í r ó i  S t a t i s t i k  a. A’ pesti magyar Írókat következő 

három osztályba sorozni talán nem legszerencsétlenebb felosz
tás volna : 1.) D e s p o t á k ,  kik akaratjokat és nézeteiket leg
főbb törvény gyanánt kívánják tekintetni az egész Írói és ol
vasó egyetem előtt, !s igy korlátlan egyedüluralkodást gya
korolni. 2 .) Mé r s é k  e l t t e k ,  kik vakhatalrnat sem gyako
rolni nem kivannak, sem annak hódolni. Felsóbbséget elismer
nek ugyan , de csak a’ közügy éét, ’s közérdekét. 3.) E 1 é- 
g e d e t l e n e k  (Mal-contents) részint megcsalatkozottak a’ hir’ 
’s dicsőség’ (általuk k a c z é r n a k  nevezett) istennőjében; ré
szint igen sokat tudni vélók ’s éppen ezért keveset tudók. — 
Mint fémek össze ezen egymástól mérföldny ire elütő érdekek, 
azt nyájas olvasóink’ képzelő tehetségére bízzuk.

2. ) M ű v é s z i  met eor .  Annak nevezhetjük bizton azon 
mű-tüneményt, mellynek városunk foly ó hó’ 9kén vala tanúja. 
A’ világ legnagyobb dramatikusának legóriásibb műve, S h a 
k e s p e a r e  „Lear királya“ volt ez, a’ pesti német színpadon 
előadva, úgy?, mint azt egy emberéletben tán kétszer sem 
láthatni, An s c h ü t z  bécsi cs. k. udvari színművész által.

K Ü L I I IR E K .
1.) Hirlelik, hogy az orleani herczegné Parisban egy igen 

fényes gyermekbált szándékozik adni, melly minden e’ nem
ben látottat felül fog haladni.

2 )  Egy londoni hírlapban következő házassági ajánlatot 
olvashatni: Egy közép korú’s valódi vadász-természetű gent
leman , ki angolország’ legjelesb vadásztájékain lakik 's ki
nek fűszenvedélye ’s foglalatossága a’ vadászat, kívánna egy? 
hasonló szenvedélyű némberrel házasságra lépni. Szépséget és 
gazdagságot nem vesz tekintetbe. Az első, ha vele a’ dáma 
bírna, maradjon tulajdona'; a’ második, nem kellemetlen ugyan, 
de nem szükséges. Legyen jó kedvű, kis lába, gyakorlott lo
vag ‘s a’ lovat könnyűséggel és szilárdsággal ülje vadászat köz
ben , ezek a’ fő feltételek melly eket az ajánló tesz. — Mint
hogy ezen ajánlat egy vadász — de nem szerencsevadásztól 
ered, remélhetni, hogy csak kívánságból venni akarni róla 
tudósítást senki sem fog. — Utóirás : Egy’ vereshajú bátran meg
kímélheti magát a’ bejelentkezéstől, Talamint a’ felette sző
kék is bízvást hon maradhatnak. A’ jelentkezési órák regge
li 10— 1 2 ; délutáni 4 —6  óra. Az utczán senkinek sem va
gyok hon, azaz szolgálatára.

3.) Genfben nem rég egy a’ belga katonaságnál szolgált fran- 
czia holt meg. Alig hültek meg tetemei, midőn legott h á r o m

asszony jelent meg a’ hadi törvény széknél, egy német, egy 
olasz és franczai nő, kik mint a’ boldogultnak törvényes hit
vesei nyugpénzt kértenek. Míg a’ tárgy bővebb vizsgálat alá 
bocsátatnék, az igazgatóság időközleg annak rendelt ki némi 
segedelmet, mellynek legtöbb gyermeke volt.

4. ) Bizony os angol lord, ki ugyan elég gazdag vala, de 
guineaival nem a’ leggazdaságosabban bánt, nem régiben St. 
Omerben tartózkodott, lsnietetségei között * * * asszonyság egy 
ravasz hölgy, első hely et foglalt el. A’ lord minden istenadta 
nap az asszonyságnál volt ,  ’s családjához legjobb indulattal 
viseltetek. Egy szerre csak félbe szakasztatva lünnek e’ látoga
tások ’s az asszonyság igen aggódott: váljon beteg-e az öreg 
ur, megholt ’s a’ t. ? ’s ha igen, mi jól tenne, ha legalább 
végintézetében megemlékeznék jó barátairól. E’ gondolatok
kal megy a’ lordhoz, ki valóban nehéz betegen fckvék, ’s a’ 
többek közt igy szóla a’ lady hez: „Itt im e, egy pecsétem
mel lezárt csomó, kívánom, hogy? az holtom után a’ k ö z ö n 
s é g e s  f o r m a l i t á s o k  u t j án  bontassék ki.“ A’ lord meg
holt másnap, ’s az asszonyság törvényszék elébe vivé csomó
ját , hogyT ott a’ közönséges formalitások szerint kibontassék. 
Az elnök felteszi szemüvegeit, komoly arczot ölt, ’s a’ cso
mó’ kibontásához kezd. Még egy? p ecsét... és meg e g y . . .  és
megint eg y __a’ gyülekezet oily kiváncsi, hogy egy légy-
dongását hallhatni . . .  az utósó pecsét egy? csinos szekrénykét 
rejt, ’s a’ szekrény — egy? marok homokot. — Az egész gyü
lekezet hangos kaczajra fakadt.

5. ) Valaki megfigyelő, hogy? junius 4kén, midőn II e l e n e  
herczegnó fény es bemenete történt Parisba, kilenczven keresz
telés ment végbe, mellyek közül 30 leányka Helene, és 25 
gy ermek Ferdinand névre kereszteltetett.—Napoleon meny ek- 
zőjekor csaknem valamennyi akkor keresztelt leány Marie 
Louise nevet nyert. —

6 . ) N e w - Y o r k b a n  egy? hét alatt 5 öngyilkolás történt, 
melly rendkivüli esetet a’ kereskedési crisisnek tulajdoníthat
ni. — L o n d o n b a n  Rutland hótel felügy elője egy kádba foj- 
tatá magát, melly 500 galloné serrel volt tele.

7. ) Május hónapban a’ párisi színpadon 2 vígjáték, 8 drá
ma, és 15 vaudeville, egészben 25 új darab adatott 40 szerzőiül.

8 . ) Egyik amerikai hírlap, melly a’ holtak jegyzékét köz
leni szokta, rövid idő óta mindegy ik halott mellett annak or
vosát is megnevezi, ki betegségében gyógyította.

9. ) G u t t e u b e r g n e k  Thorwaldsen mintája után Croza- 
tier által Parisban érczbeöntött emlékszobra megérkezett ren
deltetése helyére, Mainzba, a’ könyvnyomtatás feltalálójának 
születése helyére. Lefödésének iimepe f. é. augusztus 25kén 
fog innepeltetni.

S z e r k e s z t i  M u n k ácsy .

M O U A TIK  LÄNDERER BETŰ VEL.
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H arm adik  év* A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a’ Magyarhazára M ásodik fele.

A’ SZEGEDI BÉKEKÖTÉS.
T Ö R T É N E T I  DRÁMA EGY FELVONÁSBAN.

(F o l y t a t á s . )

Ö t ö d i k  J e l e n é s .

Ulászló, Hunyadi, Júlián, Brankovics, Hédervári, 
Al Ogli, K ísérők, a ’ voltak.

T lm zló  helyét elfoglalja, a’ többiek is az asztal körűi. 
Csend.

Ulászló. Ti kardra 's észre lelkes honfiak.
Királyi székem’ biztos oszlopi!
Magasra lobban keblem’ röjtekében 
A’ szívöröm, ha jobra ’s balra nézvén, 
Nagy fényű, rendetekre száll szemem.
Oh vajha minden honfiat lehetne 
Együtt karolnom! bár ne dúlna párt!
’S ha fölkel a’ hont boldogítni hívó 
Királyi szó, min'd jőne a’ Magyar 
Es hozna honnért lángoló kebelt!
Mi lenne olly nehéz, mi lenne olly nagy, 
Mit a’ Magyarnak egyesült erője 
Igába fogni képes nem lehetne2 —
De félre bú. — Hol ennyi hős fiák 
Hozák honáldozatra szent tűzök’,
Fényes remények’ napja [kelhet ott. — 
Nem rég ülénk magas Budán tanácsot,
’S érzelmeinknek lelkesült tüzével 
Fogadtuk a’ fejdelmek’ dicsfuzérit,
A’ bajnokok’ fürteire fontakat;
E ’ tisztelet ’s erőnknek érzete 
Új harczra gyujták a’ Magyar’ szivét,
’S irtó hadat végeztünk a’ törökre.
De győzödelmink’ hőse, Hunyady 
Most újólag gyűlésre kért föl engem. 
Mert, monda, nemzetérdeklő dologban

Já r itt Murádnak küldöttsége. Halljuk 
Mi szándék küldi hozzánk ősz Murádotr 

Többen. Beszéljen a’ Szultán’ küldötte, halljuk.

Al Ogli, Üdvözletei küld a’ Nagyúr Tinektek,
Nagy fejdelem ’s ti szomszéd Magyarok,
’S elkülde, fölruházva kegygyei, engem , 
Hogy értekezném bék iránt. Imiit 
Nagyúri bő kegyének szent je le ;

(Veres bársonyba takart hatalondevelét a’ ki
rálynak nyújtja)

Es a’ liatalmnak, mellyel mindenekről 
Teljes jogom van rendelést tehetni. —
Sok háború dörgött le már közöttünk, 
Mellyekben ő csodálva érezé ,
Mint sújt a’ felboszontatott M agyar;
Most ősz fejét immár óhajtaná 
A’ békesség’ ölére hajtani.
Csak ez tehát, nem lankadott erő 
Határozá őt békekérelemre.
Engedjetek szavának, oh király, 
Engedjetek ti ritka fényű Rendek!

Júlián. Fölséges úr ’s ti Rendek! hogy Magyar 
Nyugonui hagyja napkelet’ fejét ,
És kardja szennyes rozsdafog között 
Málljék ’s ne szálljon csattogó hadakra, 
Az nem lehet, most immár nem lehet. 
Ellenzik isten, fejdelmek ’s az ország. 
Már elvetők a’ koczkát. Fen lobog 
A’ háború’ vérnapja, mellyt magunk 
Gyujtánk föl Európának égi boltján,
És fénye sok Hatalmat fellovalt,
Hogy a’ nagy Istentől szentelt kereszt 
Frigykarjaikban gyámolát találja.
Országi szóra készült had , maradjon. 

Brankovics. Az ország hozta végezést az ország 
Jogos, ha tetszik annak, visszavonni.

C57)18 37 .
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Bozgonyi.

Ulászló.

PalóczL

Hunyadi.

Ulászló. 
Ál Ogli.

De annyi népek' indulatjait 
Csak puszta szóval, okra nem nyügodva, 
Majd láugba hozni, majd fagyasztani, 
Deszpót, ’s ti Országfendek, úgy hiszem, 
Országnak is lehetleu tennie.
Egész Európa ugv van elhitetve,
2fogy a’ magyar vitézség a’ töröknek 
Holdjára mostan föllegéjt boríthat; 
Megcsaljuk e’ dicsérő véleményt?
A’ karjainkra szenderült szerencsét 
Hűlt gondolatlansággal elrüpítnök ?
És a' mi félig immár víva van,
Egészen azt nem küzdenők ki könnyen ? 
Derék pap, úgy vau; veszteglés nem olly

rú t ,
Mint díszes munka’ félig végezése.
De, hogy ne mondja a’ világitelet:
Hős a‘ M agyar, de a’ félénk Ulászló 
Penésznek adja; hah! hogy azt ne morgja, 
Karomra véve hordlak , -oh Magyar,
Arany borostyán’ csattogó utára.
Fölséges ur, mint szoktad tenni azt, 
Harsogja Szerviának téré, melly 
Tanúja már hatalmas fegyverednek,
Az látta, mint fut és hull a' törükség, 
Holott Ulászló csattog a’ Magyarral. 
Tanúja Belgrád ’s harczi védapánk, 
Hányad, ki jobjával töreud utat 
Nekünk, az Ozmán eltörlésire.
Nem úgy-e, bajnok? (Hunyadihoz.)

Mondhatom, Palóczi, 
Karunk’ megáldja néha Istenünk. —
De hagyjuk a’ küldöttet elbeszélni,
Mit hallanunk talán nem hasztalan.
Mondd el, követ, ha mit még mondanod van. 
Szultánom a’ békét — bár nektek is 
Óhajtható — olly dolgokért kívánja, 
Miket veszéllyel küzdve adna csak 
A’ harczi sors, vagy kérdés, adna-e? 
Elsőben is bocsássátok hónukba 
Fő emberinket, Hasszánt és Karámot;
’S szultánom érttök bőven megfizet.
A’ békeért, melly tíz évig maradjon,
A’ fényes Úr sok harcza’ hasznait 
Kezetekbe adja teljes birtokul.

Hunyadi.

Albániát és Szerviát ’s Oláh-hont 
-Sértetlenül hadd bírja a’ Magyar, 
Ragyogjanak hatalmas birtokában 
Szendrő; Galambocz; Ostrovicz’ ’s Krusócz’ 
Sok háború rengette tornyai;
Sőt szép hazátok’ őre, Nándor is,
’S a’ dús erű Szír ebeinknek kincsei 
Hódoljanak magyar királyi szónak. —
Oh fejdelem ’s ti e’ hon’ Nagyjai, 
Hallátok ezt, jó választ adjatok.
Felséges úr. ’s ti honfi társaim;
Ha ajkaimról olly szó hangzaiiék,
Melly ellenmoudüa naary reményiteknek. 
Ellen török kitörlő vágyaimnak,
Mit eddig elfolyt forró napjaimban 
Gyakorta volt fő gondom megmutatni,
Ne hozzatok szigorú ítéletet. —
Vért sír szemem, ha végig gondolom 
Nándor körötti harczaink’ sorát.
Mint hordta hátán, vérrel undokítva,
Az eltökélt vitézek’ testeit,
Halaknak étkül ott a’ nőtt Duna,
Hogy megszerezzük a’ magas fokot. — 
Mílly küzdelemmel vívtuk annyiszor, 
Vérvesztegetve, büszke Szenderőt. 
Zsigmondot is mi romlás zúzta meg, 
Küzdvén Galambocz' gyászos ostromában; 
A" poshadott sánezok betöltetének 
Halálsujtotta bátor bajnokokkal 
’S kaczagva álltak a’ víhatlan ormok. — 
Most mind kinyílnak harczi koczka nélkül 
’S több tartomány vér nélkül hódoland. — 
Megfontolásra ’s engedésre hív ez. —

De mért keresnem szívható okot 
Olly messziről? Szivünket, honfiak!
Dúlt min szivünket nyomja számos ok ! 
Veszélytenyésztve lakja kebleinket 
A’ pártdüh, és egy honnak emlején 
Ápolt fiák, természet-szégyenitve, 
Feszítitek egymás ellen gyilkokat, 
Külföldi álnok suttogásra hajtva. —
’S ezért, királyom, ing fejdelmi széked. 
Szilajmerészen dúlja szép hazánkat 
A’ vérszemet vett Giskra’ gaz hada. 
Aztán setét szándékú czimbora
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Szaggatja, a’ testvér Lengyelhazát is,.
A’ mellynek éje vagy szép arczu napja 
Örök kötésben áll hazánk’ ügyével. — 
Mind ezt az orvos idő, ha hathatósan 
Segéljük öt eszünkkel ’s karjainkkal, 
Javítja. Inghatatlan mélyre ver 
Gyököt királyi széked’ és hatalmad.
És akkoron felrobbanunk. Kivillan 
A’ megpihent vasaknak ifjú fénye,
’S mit tenni képes harczi kar, teendjük; 
De most nyugalmat engednünk javaslom.

Ulászló. Hunyad, beszéded szentigaz; de mégis 
Mit karjaink’ hatalma, megszerezhet,
Mért szemszuró ajándokúl fogadni?

Brankovies. Nagy lelkű fejdelem, hallj ősz fejemtől, 
Mell.yet. csapások edztenek, tanácsot,
’S fogadd el azt, fogadd tenüdvedért,
És üdvökért szeretted népeidnek. —
A’ háború ámbár emel gyakorta,.
De még gyakortább sújt le gyászosan;
’S fon bár borostyánt a’ csalás’ fejére, 
Vihar füze, vihar szaggatja azt le.. 
Csöndesbek a’ szent béke’ müvei,.
De biztosabb alapra nyugszanak;
Rak polczot ö, dé nem nemzetjajon,
’S az áll daczolva czredek’ dühével, — 
Pihend ki harczaidnak fáradalmit,
Fond büszke cserfüzérid’ lombja közzé 
Az édesen szelíd olájlevélt. —
Vad szélveszek csatáztanak velem,
Míg hetvenöt tél zuga el' fölöttem, 
Történetekkel teljes hetvenöt tél,
Tanúja voltam, mint sújt és emel 
A’ sors! kesergve i'smerém az Ozmánt 
’S nem fogyható hatallna’ bo erét..
Vészt szórva tör ki zaklatott erője 
A’ nyári porkint számtalan töröknek,
És az fölött és közte, mint tüzoszlop,. 
Ragyogva és égetve áll Murád,
Ki gazdagon lélekkel és erővel,
Békés napokban gondos észt mutatva, 
Harczl'örgetegben bátor értelemmel 
Vezérli, bírja, őrzi népeit. —
Oh fejdelein becsüld az égi békét.

(szünet.)

Ulászló. Csak béke hát, csak béke kelletik ?! —
Hát nem beszél már senki? Férfiú nincsr 
Kinek szivében hősi tűz lobogván,
Szavát emelné a’ koszorús csatáért?
Oh Júlián, te bölcs agyú bibornok,
Ki jó tanácscsal sokszor emberem vagy r 
Mért zárja ékes ajkad’ némaság?

Jíiltán. Uram királyom, elhal itt szavam,
Holott a’ béke illy nagy szónokoktul 
Pártoltatik..

Hunyadi. Ha háború gyulaszt,
Nyakunkon a’ cseh ’s más avatkozó 
Szomszéd , tapossuk itt e’ hydra-főt 
Melly helyzetünkre méltán rettegettebb.. ; 
Mert kard kezeben, ajkain kiáltás 
Töröknek; ez titkon ’s hizelgve dúl. 

Héd'ervári. E ’ harcz királynak ’s népnek üdvösebb.. 
Ulászló., telkem re mondom, minden, tetteimben. 

Vezérvilágom nemzetem’’ java;
A’ harczot én óhajtóm,. mert dicsőit,
’S mert az Magyar’ vonzalma ’s által» 
Csudája lész a’ bámuló világnak.
De hogyha a’ Törökkel köttetendő 
Fegyvernyugat hasznosb lesz a’ hazának,. 
Mit hinni hajlom,. álljon a’ kívánt bék. — 
Követ, hogyan könyörgi a’ Nagyúr,
Szólj , mekkorig nyugodjék fegyverünk ? 

Al Ogli T íz évig, óh király.
Ulászló. Tedd a’ kötést

Dominis.

Ulászló.

Hunyadi.

Ulászló.

Hunyadi.

írásba, Nagyváradnak püspöke!
Nagyobb örömmel tollat nem fogék még.

(pergament vesz elő és ír.) 
De tíz nagy év! hol egy is olly tömérdek. 
Ti híveim, nem örökre vágyna-e 
Karunkat a’ Török lekötni? — Tíz évi — 
Tíz év, letiltva, tettpályárul, egy 
Nagy élet.

Óh királyom, Istenünk’ 
Kegyelme biztosb a’ Magyarra nézve, 
Hogy tettid’ ösvényét ne nyújtaná még 
Sok évtizednek elfolytál! keresztül.
Ki tudja, Hunyad? sűrű éj’ ölében 
Fonatnak életünknek szálai.
Aztán karunkat itthon addig is 
Nem fogja lepni tespedés’ pora.

*
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*

Ulászló. J ó , álljon a' megígért hadszünet. 
Brankovics. De eskü légyen a’ kötés’ pecsété. 
Hédervári. Úgy van, midőn Törökkel alkuszunk, 

Keményen álljon eskü őrt frigyünkön, 
Hogy azt törés ne merje sérteni.

Ulászló. Mi esküszünk hitünk’ szent kútfejére.
Al Ogli. Én esküszöm Malmaidnak szent nevére.

(Rozgouyi int egy hát ülj álló szerzetesnek, Al 
Ogli egy Imánnak ’s azok bibliát és koránt 
hozzák.)

Hédervári. Ez jó kötés, ez álland bonthatatlan.
Mert, úgy hiszem, mit nemzet’ érdeke 
Országosan végezve köt, nem ing az. 

Domhlis. (a’ bevégzett irományt a’ királynak nyújtva.)

A’ megkötött frigy’ pontjait felírám. 
Ulászló. (áttekintvén az irományt.)

J ó ; légyen őre a' királyi név is. (aláírja) 
Követ, nézd. (Al Oglinak nyújtja.) 

Brankovics. Most az eskü.
Ulászló. Légyen úgy.

(az egész gyülekezettel együtt feláll ’s kezét 
a’ Dominis tartotta bibliája teszi.) - 

Az örök titkú Szentháromságra eskem, 
Hü őre lészek e’ kötésnek. Úgy 
Fordítsa rám kegyelme' szent szemét 
Forrón szerettem népem’ istene ,
Mint azt megőrzőm. Esküszöm!

Al Ogli. Szultán uramnak fényölelt nevében 
Leteszem esküm’ én is.

(egy Imán tartja elébe a’ koránt, niellyre 
kezét teszi.)

Próféta’ szent sírjára esküszöm,
’S angyal sugalta üdvadó hitére, 
ügy  fogja pártját a' hű Óttománnak, 
ügy  nyissa lelkeiknek édeuét,
Mint e’ kötésnek őre lesz uram.

Hunyadi. Hallotta a’ magas menny eskütök’, 
Lövelje rá áldása sugarát.

Ulászló. Most tedd le már főrendü foglyaim’ 
Váltságit a’ Nádor’ biztos kezébe,
’S menj jó hireddel boldogul hazádba.

Al Ogli. Szent béke légyen, fejdelem, veled,
Es népeddel a’ nemes Magyarral,
Én indulok legitten és örömnek 
Szárnyain repülve járok, (el.)

Ulászló. Most tehát
Isten velünk szerettem híveim! — 
Elvégezők, miért Szegedre gyülénk, 
Oszoljatok csöndes hajlékitokba,
Vivén a’ béke’ ápoló malasztját.
Csak kebletek’ hazáért gyűlt füzét 
Ne hütse a z , ’s ne csalja tévutakra.
Ha újra bölcs tanácstokért epedne 
Hazánk , szent czélért lángoló kebellel 
Testvér kar öltve jőjetek színembe. 

Sokan. Éljen dicső fcjdelmünk!
(Elosztanak, Juliánon és Rozgonyin kívül.)

( V é g é  k ü v e t k e z i  k. )

VÁZLATOK GVIANÁBÓL.

(V é g e.)

— Egyszerű, durva életmód, ’s mesterkéltlen ne
velés, csaknem egészen a’ természetre hagyott, tar
tós egésséget ’s ügyességet ad az embereknek. — 
Hamar felfogják mind azt, a’ mi szükséges életük' 
fentartására. A’franczia Pitou, ki büntetésül viteték 
oda — nyomán írjuk ezt — ’s szabadulása után az 
ind törzsök közt éle, igy irja le a' lakosokat: sasszem, 
hallás mint a 'v a k é , a’ szarvas’sebessége, ’s a ’ ku
tya’ taníthatósága — tulajdonaik. Vendégszeretésö- 
k e t, ’s a’ barát iránti szivcsségöket elcsúfítja rest
ség , gyauakodás, dühösség, ’s boszuvágy, rnelly 
semmi módot meg nem vet, gjilkolást, mérget és nyi
lat , hogy kielégitessék. Milly biztossá tudják tenni a' 
sértőt ’s barátságos lakomára csalni, hogy orozva el
gyilkolhassák.! A’ hévitalok szeretete nálok is, mint 
a' természet’ gyermekeinek legnagyobb részénél, el 
nem oltható szenvedélylyé válik, ’s kútfejévé minden 
bűntetteknek. Józanon igen békeszeretők, ’s tisztesek 
az asszouyokkali társalkodásbau. Mindenki annyit vé
szén nőül, mennyit kaphat ’s találhat. Nejeik’ hűségé
re igen féltékenyek. A’ házasság’ szentségének meg
törése vérbün, csak halállal engesztelhető. Pitou több 
példákat hoz fel szavai’ igazlására.

Erős lakaik magas karókon állnak, ’s a’ bejárást csak 
egy létra teszi. Deszkákból üttetuek össze; födeleze- 
tüket pálmalevelek teszik. Az pitésnek ez a' módja
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a' hirtelen kiáradások ’s vadállatok miatt nagyon czél- 
irányos.

Az ind törzsek földművelést is «űznek, de parányi 
mértékben, ’s pazarolva. A’ földet csak egyszer ássák 
föl, ’s a’ helyet aztán örökre elhagyják, ’s falvaikat 
másutt építik föl. Az európaiaktól állatbőrökért kése
ket ’s fejszéket cserélnek, ’s vadászaton láncsát és nyi
lakat használnak; de a’ lőpor sem ismeretlen előttük. 
Canotjaikat (ysolnakok) íúzkiégette fatörzsek teszik.

A’ férfiak a’ nap nagyobb részét függő ágyaikban he
verik el, minden egyéb dolgot a’ szegény, ott való
ban gyönge, aszonyokra hagyva. Nagy mesterséggel 
készült kosarakban hordanak ezek mindent elő, ’s gyer
mekekre is anyai szerelemmel gondoskodnak. Kosara
ikat magok az európaiak mint remekeket csudálják; ’s 
ép oily jól készültek ’s használhatók fazékaikis, mely- 
lyekuek még a’ mázat is megtudják adni.

Ezen kis számú ind csoportok, mint minden ameri
kai rokonaik, igen babonások, ’s könnyen h ívők ,’s 
tárgyai a’ varázslók’ csalásainak. Gyermeki buzga
lommal imádják a’ jó  istent (^Tamonzy) ’s rettegik az 
ördög' (Hironka) hatalmát. Tamonzy a’ holtak’ bírá
ja ’s vagy magahoz fogadja, vagy örök kínokra átkoz
za Ilironka’ hatalma alá. — Holtaikat eltemetik, ’s a' 
sírt fölfüggesztett fegyverek jelelik. Gonosztévők nem 
kapnak sírt; testeik a’ vadonokba löketuek, éleimül 
az erdők vadainak.

SZERÉNY! GVULA.

R Ó Z Á H O Z .

Kicsinké rózsabokrom 
Örömnek bokra le tt,
Kedvem telik rózsáján,
S ő kedvel elitemet:

.Megnyílik hő dalomra 
A’ zárt bimbó - kebel,
’S szerelmet ’s kéjt mosolyg rám 
Az elpirult level.

’S nekem konyám harmatkint 
Keblére permetez, —
A’ m e g h a l l g a t t a t á s n a k  
Örümkönyuje e z !

GARAY.

L E V É L T Ö R E D É K .

Mosolyogva ’s derülten ragyogott a’ nap az égről; 
a’ pusztai haranglábon éppen tizenkettőt csendíte az 
uraság’ hajdúja, midőn K* *-n az urasági tágos kapuba 
egy vándor bevágtat ’s ez én voltam. „Itthon az ura
ság?“ kérdém az elébetn jött szolgát. A’ felelet taga
dó volt ’s kocsim az udvar’ egyik facsoportozatja alá, 
magam pedig a’ kastély melletti kisebb épületbe utasit- 
tatám addig az írnokhoz. Azonban csaknem üveggé me
redtek szemeim, midőn a’ legközelebb ért ajtót beuyi- 
tám. — —

Egy szerzetest találni itt, nekem éppen olly váratlan 
eset volt, mint a’ „Beszélgetéseknek“ a’ lefoglalás, ’s 
nem voltam jobban megdöbbent, mint azok, midőn a’ 
bibliopoliumba beléptökkor egy posgás úrra bukkan
tak ki erősen szembe szálítá őket, — ’s azt sugá tü
lökbe: „ hogy az embernek politicusnak kell lenni; 
mert mondj igazat betörik a’ fejed, közmondás“ sipegé 
kegyesen. Oh bizony a’ posgás urnák soha sem fog be
törni a’ feje! . . .  Mondom, meglepetve voltam egy szer
zetest látván előttem állni a’ breviáriummal kezében, 
’s szinte kétleni kezdtem, hogy kocsisom jó lelkekkel 
vau szövetségben, ’s ha pater L** magyarul nem szói 
hozzám, kész leendettem elhinni, hogy kocsisom spa
nyol országba vitt ’s én román vagyok.

Az utazónak mindent föl kell jegyeznie a’ mi jó, 
roszat lát. Mennyi roszat láttam már ’s mennyit mon
dandók még el! — de ideje vau hogy egyszer-jót is 
mondjak, még pedig — meg ne ijedjen kegyed — 
a’ mezei gazdaságról; mert ha az ember oltyan rósz 
félékről ir, sokszor boszuságba esik, ’s akkor a’ sze
gény tollat úgy az asztalhoz vágja, mintha szegény 
ő volna oka, hogy ez és ez illyen rósz verseket i r t , 
vagy ez és az illyen istenadta sült szamár; ha pedig 
az ember tollát az asztalhoz csapja , bizony akkkor e- 
gészen végig hasad, ’s az ember kimegy az utczára 
’s megszólítja a’ kis Palit: „Hallod-e te Pali hozz ne
kem tollat, adok egy pár piros krajezárt!“ ’s akkor a’ 
kis piszkos Pali elmegy a’ mezőre ’s a’ szegény luda- 
kat árokba szorítja ’s valamennyi tolláit kiszedi... a’ 
mint mondám tehát sajnálom a’ jó hidakat . . .  ’s aztán 
nem ollyan gazdaságról szólok ám , hol kasznár uram
ra vagy éppen a’ pusztán született, pusztában meg- 
véuhedt és pusztában meghalandó Péter bátyóra bízzák
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az egész teleket ’s a’ Tekintetetes ur kifekszik abla
kába’s pipájából — mellynein egyéb mint Aethna mi- 
uiaturban — olly kényelmesen eregeti a’ fústfelleget 
’s oily meghitten mondogatja „maradjunk a’ régi mel
lett.“_Boldog idők!, midőn még a’ földet iáuczczal nem
mérték!'s  a’ békés embert álmából az átkozott újítók 
kába lármája föl nem lármázd, ’s békében hihető hogy 
ősei vérükkel neki szerezték e’ szép Magyarorszá
got; reményié, hogy még uyolcz száz esztendeig al
kálik, szereié , hogy az isten a’ parasztot nyereg alá 
teremtő. De m ostoh  most! egészen másképen van!

„Nem úgy van most mint volt régen...
Nem az á  nap síit az égen !“

Az unokák elkorcsosulíak , a’ kellemes béka tava
kat kiirtngatják, a’ csinos süppedékeket termékenyek
ké teszik, a’ gyönyörű parlagok’ hasát kegyetLen eké
vel felliasogatjdk 's bele mákony helyett, észvirágot 
ültetnek.

De félre a’ satyrával! mert meg felre értethetnem. 
* *  birtokosa valóban tisztelést érdemel azon nemes 
hazafiui törekedéseért^ mellyel a’ mezei gazdálkodást 
minden ágaiban nemesítui, terjedtebbé ’s tökélyesebr- 
bé tenni igyekszik. Ennek szép következményeit az 
utazó minden lépten látja.. Szép r nemes és. követésre 
méltó példa!

Tudom szeretné már tudni kegyed , mit, ettem illy 
díszes úri házban? mert ki a’ haranglábok kongásakor 
hajtat egy magyar nemes’ udvarába, azt csak nem 
eresztik üres hassal további Úgy van!, és mégis ah 
mégis hallgatnom kell ezen érdekes czikkelyről;. a’ vi
lágért nem vehetem; reá magamat, ’s ennek következő 
kis eset az oka. Oh úgy emlékezem reá „ mintha csak 
tegnap történt volna.

Gyermek-koromban búcsúra voltam egykor anyám
mal a’ szomszéd faluban. Búcsúkor az atyafiak jó szok
tak főzni „’s ángyom asszonyék asztala csaknem le
roskadt a' sok étel alatt Én egy pofók kis ficzkó, a’ 
túrós réteshez — mellyel jobban szerettem mint ka- 
tekismusomaí — jól hozzá lpték, 's nem is várva a 
többit, fölkeltem az asztaltól ’s szájamat asztalkendőm
be törülvén; „háld istennek — fohászkodám tele ha
samból, — most az egyszer ugyancsak jól laktam ,“ 
’s anyám, kinek éppen kezet akarék csókolni, úgy 
meg czibált, hogy csaknem újra megéheztem. „Gaz

gyerek — mondá — hát otthon soha sem laktál jól?“ 
’S ez időtől fogva mindig restellem valakinek monda
ni , hogy jól laktam....

Inkább elmondom asztali társaságunkat... De oh! 
az átkozott diák iskolák! mi haszna hát, hogy feje
met annyira tele tömték a’ régi világgal, ha az újvi
lágban, — mellyben pedig társalkoduóm és élnem kell 
— még azt sem tudom, mikor kell szomszédnémnak 
vizet tölteni.,. Pedig olly szép volt az a’ kisasszony- 
ka , és olly j ó ! . . . .  ’s én némán ültem oldala mellett, 
mint ar hal, ’s olly átkozott ostobán!.., ’s ennek — 
mind az a’ diák iskola volt az oka. .. mert, ha a’ Cla- 
rissimus megtudta, hogy az ember valami más köny
vet olvas, mint Ovidius’ tristiumjait, mindjárt levetette, 
az eminentiáról, . . .  a’ ki pedig nem eminens az. mind 
sült szamár. Aztán, a.’világért sem volt szabad leányok
kal társalkodni... De tudom én a Clarissimus mért til-
totta-el m ert------. Ugyan ne czibáljon meg, édes kis-
asszonykám, hiszen nem mondottam most, hogy jól lak
tam hanem inkább, hogy diákságom mellett — éhen 
maradtam.

A’ szép kisasszonykán kivül még pater L*"*, egy 
tisztes öregasszonyság, egy huszár őrnagy vadának 
asztal társaim, vagy inkább én vaiék asztal társuk.

„Tehát Füreden volt kegyed ?“ kérdé ezüstszává- 
val, melly szivem minden erein végig futott, a’ szép 
kisasszonyka. „Igenis,“ mondám szemeimet reávet.vo 
’s mintha lépen ragadtak volna róla többé le nem ve -̂ 
hetvej mialatt kezem a’ palaczkból szüntelen tölíé szőj* 
szomszédáéin’ poharát.

Egy sikoltás ’s szép szomszédném felugrása, ma— 
gamhoz térit. Az egész palaczk víz az asztalon ’s. 
szép szomszédném ruháján volt.

GAHAY.
( V é g e  k.ü v e t  k e i . i  k .)

AZ ELVESZTETT PARADICSOM.

i W n** '
Milton ifjúkorában szembetűnő szépséggel birt. —  

Midőn Cambridge-ben még tanuló vala, egykor több» 
barátjaival a’ város környékén sétálni m en t,’s mint
hogy igen elfáradt, egy fa’ árnyékába ült, közel a’ vá
ró»' kapujához, ’s ott elszeuderedett; pajtásai alunni 
hagyák őt 's tovább mentek. Kis idő múlva közel Mil
ton mellett egy csézácska vágtatott el. A’ bénulok,
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két asszonyság, kiszállottak gyönyörködve nézek 
a' szép ifjat. Az asszonyságok’ egyike most egy sze
let papiroskát vesz elő ’s rajzónual egypár sort írván, 
azt az alvónak kezébe csusztatá. Az asszonyságok 
ismét kocsira ültek ’s a’ kocsi elvágtatott. Barátai, kik 
ezt a' távolbul nézek, kíváncsian tértek vissza ’s a’ 
levélkén Guarini’ „Pastor fido“-jából következő verse
ket olvasának:

„Mnlhatlan fényű szemek 
Kínáim ti s/.erzitek,
Aha ,  zárva fen}egeitek 
Hogy clkeriilhetlen megöltek.
Ah de ah! mit várhatok 
Hogyha egyszer nyitva vagytok“

Miltont, természetesen, legott felébreszték ’s elbe
szélvén neki a ’ történtet a' levelke kezébe adatott. — 
A’ dáma’ szépségét olly elragadtató sziliekkel irák le, 
hogy az ismeretlen nem sokára valóban nyugtalanit- 
ui kezdé Milton’ szivét. Fáradhatlanul kérésé minde
nütt, hasztalan járd be hazáját, ’s mivel a’versekből 
gyanítni kezdé, hogy a’ szép alkalmasint olasznő, bel
ső nyugtalanságától kisztetve, olaszhouba utazott. Nem 
találta ugyan itt sem a' forrón szeretett hölgyet, de 
igen a' tárgyat ^z ő : „Elveszett paradicsomához“

FIGYELMEZTETÉS
E *  hónap’ kezdetével, a’ 9 R a j z o l a t o k * *  létre
jöttüknek h a t o d i k  évfelét érték; melly idő alatti 
pártfogó részvéte a’ t. Közönségnek, bizonysága, hogy 
lelkes fiai- ’s lányainál, 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 megnyerhetni.

Divatujsagunk eddigi czikkejyein, mint: elbeszélé
sek, regék, novellák, költemények, életirások, hu- 
moristika, minden magyar lapok lelett, lapjaink’ 
egyedüli sajátja, ország- nép- ’s tájismertetés, ter
mészeti történet, tudomány, szorgalom, a’ szép mű
vészet’ minden ága, ’s több e’ nevezetek alá tartozó 
’s különféle czikkelyekeu kívül: — különös figyel
met forditandunk még a’ társasélet és divatvilágból a’ 
legnevezetesebb ’s legújabb dolgok, események, hi- 
rek, 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 valáuak szívesek maguk közt 
felosztani, illy módon:

1) A’ két fővárosi élet’ mozgalmait, minden érde
kes oldalával, napi történeteivel, G ra t'a g .

A’ literatura’ egész kiterjedtségét, figyelemre 
méltó müveivel, híreivel, történeteivel, l í u a t o s s .

3. )  A’ hangászatot ’s szépmüvészetet illető legne
vezetesebb újságokat, tüneményeket, egész nagysze
rűségével , ]$ ey .

4. )  Az egész nagy külvilágnak, a’ társasélet és 
divatvilághoz tartozó rendkívüli, érdekes eseteit, tüne
ményeivel, találmányaival, W r a n k e n h u r g .  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 l í é p e i n k l i e 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  ,4é e’ félévvel, a’ lehető legszebb, legcsinosabb 
alakban adhassuk; de mindezen tetemes javításaink ’s 
költséges előkészületeink mellett is, lapjaink’ eddigi 
á rá t, melly minden hasonló lapoknál o l c s ó b b ,  meg
tartottuk, fő gondunk egyedül az lévén, hogy a’ honi 
elmeszüleményekuek, a’ külhoniak felett, egyszer va- 
lahára az elsőséget kivíjjuk.

Felszólítjuk tehát a’ t. Közönséget, lapjainkból tel
jes számú példányokkal még szolgálhatván, méltoz- 
tassék azt előfizetésével segélleni ’s díját írott vagy 
nyomatott czimmel együtt, egyenesen hozzánk, új
világ utczába, dr. Ileisingerházba 554dik sz. a. kül
deni; lapjaink’ félévi ára jövendőre is postán küldve 
5 p. fr., helyben pedig 4  forint pengő.

*  *  *
Azon t. Pártfogóinknak, kik lapjainkért az előfize

tési díjt, egyenesen hozzánk, a’ most említett helyen 
szerkesztőségi hivatalunkba küldeniük, ’s a’ lapjaink
kal adott nemzeti-képtár’ képeit nem bírnák, ’s erről 
minket az előfizetéskor szívesen értesítendenek, a’ 
nemzeti-kévtárból h a t  finom rézmetszetéi képpel 
i n g y e n  szolgálandunk, ’s e’ hónap végével meg- 
küldeudjük. — Pestjulius’ 16k.

M u n k á c s y  J á n o s
a ’ „ R a j z o l a t o k * *  { s z e r k e s z t ő j e .
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f i m -  ’S  D I V A T L A P .

P E S T I  H ÍR E K .

1. ) N e m z e t i  s z í n h á z u n k h o z  Rézler István, pesti la
katos és polgár 100 zártszék’ minden készületének ingyen el
készítésére ajánlkozék; ’s e’ hazafias tette 120 for. kiadástól 
kíméli meg a’ színházépítési pénztárt.

2. ) G ő z ö s i n k  j ú l i u s i  p á l y á j á h o z  pótlékul jelent
jük, hogy a’ 80 ló erejű Á r p á d’ kapitánya S. Pohl, már 
eddig tett két utján kívül, Bécsbiil Posonyba ’s Pestre egy 
nap alatt f. h. 14. 20. ’s 26-kán, Pestiül Posonyba ’s Bécs- 
be pedig 16. 22 s. 28-kán induland. (Jelenk.)

3. ) T a 1 á 11 l e v é l .  A’ napokban a’ sors következő levél
két ejte kezünkbe, mellyet nyájas olvasóinkai közleni sietünk. 
A’ levelke csinos rózsaszínű papirosra vala irva ’s legkellemesb 
módon összehajtogatva , de pecsétlen ’s czimzet nélkül. A’ mi 
bennünk illy forma gondolatokat gerjeszte: a’ mi nincs le
pecsételve, az nem titok ’s igy újságban közhírré tenni azt, 
nem lehet titokszegés. A’ levél szorul szóra igy következik :

„Tudod, édes jó Manczim , hogy még soha sem voltam Pes
ten , ’s megígértem, hogy egykor oda elmegyek, neked min
dent megírok.

De jaj ! hogy is kezdjem, vagy hol végezzem azt a’ sokfé
lét a’ mit láttam ; nekem minden, minden tetszett, csak az 
emberek ollyan furcsák, én soha sem láttam illy embereket. 
Hallod annyi nép pezseg ott szüntelen az utczán , mintha min
dig búcsű volna. Aztán ollyan furák! az utcza közepén meg
állnak, ’s az emberre úgy rá bámulnak, mintha soha sem 
láttak volna leányt, ’s aztán még sincs egynek is annyi be
csülete hogy az embernek kalapot is emelnének. —

A’ boltok előtt sokszor csoportosan megállnak ’s mindent 
megbámulnak, mint itt '**halmán a’ görög boltos előtt, az 
iskolás gyerekek, ha valami figurát akaszt ki.

Hát még az asszonyok és leányok, azok ám a’ furcsák. Mi
kor az ember mellettük elmegy , csak fél válról nézik , ’s ha 
a’ sok férfi rájok bámul, nem hogy lesütnék szemeiket, ha
nem ollyan merészen néznek szemeik közé, mint a’ katonák. 
Aztán az a’ putz! az a’ pipeskedés! az a’ lábnjhegyen szök- 
dellés! te agyon nevetnéd, édes jó Manczim, magadat, ha 
ezt látnád. Aztán, gondold, azok sem szégy enük magokat a’ 
boltok előtt ücsörögni. Én nem tudom micsoda nép ez.

Magyar szót igen keveset hallottam az utczán.

Hanem hallod, akkora zaj van az utczákon, hogy az em
ber , sokszor a’ maga szavát sem érti. Örökös zörgés, kiabá
lá s , tolakodás! a’ legszegényebb targonczás is , nem hogy ki
térne ; hanem még jó oldalba lök, ha az ember nem vigyáz 
magára.

De a’ házak, édes jó Manczim! ezek ám a’ házak! a’ fe
jem is szédült ha csak rájok is néztem ollyan magosak ’s az
tán nem mésszel vannak ám befehérítve, hanem minden szí
nű festékekkel, ’s ez megvallom nekem tetszett, ’s aztán az 
utczák mind kővel kirakva, sem sár, sem por nincsen.

A’ vendégfogadó, a’ hol szálva voltunk, hallod én ollyat so
ha egész életemben sem láttam! Az ajtóban portás á ll, mint

a’ mi herczegiinknél, ha itthon van. A’ vendégfogadós és a’ 
pinczérek előtt pedig nincs kék kötény, mint nálunk, hanem 
ollyan szép úri ruhában vannak, mint a’ jurátus bátyám. Én 
nem is mertem nekik parancsolni 5 de parancsolás nélkül is 
készségesebbek mint a’ mi durva pinczéreink.

Templomban is voltunk édes mamával : de biz azokat mód 
nélkül üresen találtam ; én azt gondoltam, hogy majd itt lá
tom csak a’ szép világ’ színét. Az ám ! hétköznap még tem
plomba sem járnak, — no pedig a’ sok dolog végett ugyan 
reá érnének; jobban mint mi.“ ’sa ’ t. A’ többi hiányzik.

H O N I H ÍR .

D e b r e c z e n ,  juh 1837.
Sietek szomorú állapotunkat a’ t. Szerkesztő in nak bejelen

teni. E’ szomorú állapotunk pedig a’ szegény újságok körül 
állapodik. Gondoljátok meg csak a’ ti szerkesztő urak: kis 
városunk e’ második félévben csak félannyi újságot járat, mint 
elsőben járata ! Nézhetnek egymás szemébe, de úgy van az. 
’S mi az oka ? Azt én nem tudom. — Szerkesztő Urak sem 
tudják, de kétségkívül tudják a’ magyar tisztelt olvasók vagy 
inkább nem-olvasók erszényeikkel együtt. Az újságok ugyan 
mind meglehetősük, sőt nagyon jók is ; sok jó t, szépet és 
hasznost lehet azokban találni — mondják az olvasók, kivé- 
vén a’ szabókat, kik az újságot nem olvassák hanem csak 
várják. A’ szabók t.i. azon közmondással állnak elé: „sokat 
igéi-, keveset ád.“ — ’S különösen egy szjbó a’ Spiegel ellen 
kikelt állitván, hogy az valami nagyot Ígért volt ’s nem ad
ta meg. Pedig ha megolvasták volna a’ Rajzolatokról tett szá
madást, meggyőződhettek vala arról, hogy az újságírók e- 
rejök fölött sokat adnak. Az igaz, hazánkban az újságok annyi
ra elszaporodtak, hogy az ember nem tudja mellyiket válasz- 
sza köziilök, ’s addig válogat bennük míg végtére egyet sem 
választ. A’ „Kémlő“, mell)' a’ múlt évi nagy szárazságot ki
állá , de ez idén a’ nagy vízbe kelle fúlnia, elmaradásával sok 
kárt okozott az újságíróknak. Sokan kik eddig a’ Kémlőt ’s 
mellette még egy két újságot járattak, most annak megszűn
tével , örömükben a’ többiről is. lemondának. Nekem az idén
— mondja valaki — az árvíz háromezer forintnyi kártoko
zott , ’s azért nem járathatok újságot. Egy két esztendeig -  
szól a’ másik — mesterséges újságot olvasék, de már felha
gyok vele, visszatérek a’ természethez, ’s abból olvasok is
mét újságot. Ha az újságírók — igy okoskodnak némellyek — 
megírnák, hogy kellessék a’ vizet medrében megtartani, s 
szellőinket hidegtől jégtől megoltalmazni, úgy készek vol
nánk továbbra is járatni ’s a’ t. — A’ diákok nem tél ének most 
legatioról terhelten vissza mint karácsonkor; a’ többiek a’ ca- 
sinóba járnak. — Köszönjük a’ t. Szerkesztő urnák a’ Rajzola
tokról tett számadását. O háládatlan nem-olvasók! kőszívetek 
mért nem olvad aranynyá, ezüstté, hogy papírért adnátok ‘s 
olvasnátok '< — Én pedig most egyebet nem tudok kívánni a’ t. 
Szerkesztő urnák, mint egy szép arathematikai progressiot, 
mi szerint Szerkesztő ur e’ második félév végén 52 f. 40 kr.
— tiz év múlva pedig 1600 f. tiszta haszonnal — mint utolsó 
taggal — léphessen fére a’ rajzoló asztaltól. Vagyok ’» a’ t

G. A.

S z e r k e s z t i  M u n k ácsy .

NYOMATIK LÄNDERER BETŰIVEL.



Pest.
J a l i u s *  3® “ “

Mesjelen e' divatnjsag 
kftenkint 2*zer. Helylieu 
félévi itija 4 fr., tjfést évi 
8 fr. Postán 5 fi ei 10 fr. 
pengő.

S i £ $ 2 <X>2 .£S?<S)GÍ
A’

TARSAS ELET
ÉS

D I V A T V I L Á G B Ó L .

183?.
5§Ji t  s z á l

Előfizethetni n j-v ilág  
ntr/.«lian K e i e i n g e r 
házban 554ik szám alatt. 
Es niimlen n .  k. posta 
hivatalnál.

Harmadik, év3 A' ili<*s ist i: t’énysuirára 
Lenirjt'íi a' >ia£\arliazaprm y i  ás őrlik fele .

A’ SZEGEDI BEKEKOTES. 
T Ö R T É N E T I  DRAMA EGV FELVONÁS 11 AN.

(V é g e.)

H a t o d i k  J e l e n e s .
Julián. Rozgonyi, később Vraldó.

Julián. Rozgony, egyszót!
E' frigy' kötése uiucs hlyem szerbit. 

Rozgonyi. Nekem sincs.
Julián. A ' szerencse* csillagát,

Melly a' Magyarnak vad pogáuy-zuzásfa 
Egére kelt, igy hagyni elborulni! 

Rozgonyi. Hát mit teszünk az ellen , bölcs bibornok? 
Julián. Hogy mit teszünk? Nézd,Roma szent fejének

Hatalma is reng a* török miatt,
És ép' azért küldött el a* Magyarhoz, 
Hogy fegyverükből érczpajzsát csináljam. 
Az úgy is harczra kész királyi szívet 
Föltépem én nyugalma' karja közzül, 
Hogy hadra gyűljön. lm ezen levél 
Fölkelti őt. Tanácsod' kérem erre. 

Rozgonyi. (átvevén a" levelet elolvassa)
Alattomost mivelui nem szokásom, -  
De illy körülmény menthet. — Jó leszen. — 
De hogy fogod kezébe játszani ?
Vau emberem (szétnéz). De mért is nem jön

immár ?
Aha jön ; (egy útilag öltözött szerzetes jő) 
így Uraldó , helyesen.
Kellek, kegyelmes úr?

lm c’ levél,
Vidd a' királyhoz , 's légy kigyóokos.
Mint oktatóiak, úgy viseld magad'.
Bízd, szent atyám ! rám, értem én utam* (el) 

Rozgonyi Jó ötlet. — Elmenjünk mi is, bibornok.
És szítsuk a' majd lobbanó tüzet (elmennek)

18 37 .

Julián.

Vraldó.
Julián.

Vraldó.

H e t e d i k  J e l e n é s .
Terem a* királyszállásán.

Vlászló. Hunyadi, később Vraldó.

Ulászló. A  béke hát ozmánnál kötve már, —
Oh vajha, János, tudna az foganni 
A* honban is! — De gondom lészen arra. 
Mig nyugszom. E‘ lekötött tíz éveken 
Vidor virágos lábra állitandom 
Országimat. — Most már e* hős kar is , 

(Hunyadi jobját megfogva.)
Melly — mig mi hon setét viszálkodással 
Küzdéuk — mint isten rakta hegygerincz. 
Oiűl emelve állott a' határou 
*8 török zuzóiag, majd belsérveinket 
Segéli hasznos írral orvosolni ?

Hunyadi. Mindenhol a* tiéd ez, oh királyom. 
Ulászló. Minél szemesben fontolom kötésünk; 

Annál erősben szokja keblem azt.
(LYaldo bejó 's a’ király elé térdel)
Mit hozsz, te tisztes férfiú ? mi beli ?
A lj fel *s beszéld, mi tiszte lábaimhoz ? 
Udvözlek, oh pogány irtó király !
’S üdvözletét küld általam tenéked 
Alberti a’ tenger lepő hajóhad’
Vezére *ö e* levélt, (átadja.)

Levélt? tekintsük.
Mit írhat a’ harczkedvelő bibornok ?

föl vas— meghökken. } 
Mi meglepő hírt vön Felséged itt ? 
(indulattalj Hah, vak futási — én ingó 

gyönge nádszál!
Alberti tengeren! N é z d  Hunyadi. (u? leve

let átadja.)
(Uraldohoz.)

Követ, csigával útazott követ,
Most kelle jóuöd ? A* ki szirttetöröl

Cob)

Vraldó.

Vlászló.

Hunyadi.
Ulászló.
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Reménye hunyva dobta önmagát le ,
Vak mély ’s ködlepte fent közt Mull alá, 
Sikoltva nyújtsd utána karjaid’,
Őt visszavonnod immár nem lehet. 

líraldó. (zavarodva) Mit szüle itt a’ történet? 
Ulászló. Nagyot.

De tudd meg , immár kötve fegyverem,
’S lekötve barczi népem’ fegyvere. 
Albertinak segélye hasztalan. —
De hah I (egy perczig eszmélödik) Nem OSZ- 

lék szerte még a’ Főrend: — 
Fiú ! (csenget ’s egy apród bejő) a’ nádort ké

retem, Palóczit 
És Juliánt ’s a’ többi Fő urat 
Vezesse hozzám. Menj, járj szárnyakon.

lü y o lc z a d ik .  J e l e n é s .
Jú lián , Rozgonyi, Görög követ, előbbiek.

Ulászló Hah Júlián, te bűnös, néma ember,
Mért hallgatál ? Mért hagytad esküm által 
Szereznem a' törhetlen hadszünést ? 

Júlián Rozgonyi. Hogyan? mi történt?
Ulászló. Vedd ezen levélt,

l ü l e i i c z e c l t l i  J e l e n é s .
Brankovics , Hederváiri, Palóczi, előbbiek.

Brnnkovics. (mohón.) Királyom, úgy beszélik’a Görögtől 
’S Albertitől felségedhez követ jött. 

Ulászló. Albertitől-, György, hah, Albertitől.— 
Halljátok a’ levélt; kezdd, Júlián. 

Júlián, (olvas) „Fölséges király! Győzhetlen fegyve
reid és Budán tett ígéreted mozgásba hozták a’ Török 
ellen keresztény Európa’ nagy részét. A’ szentsége« 
Atya különösen pártolja üdvös szándékokat. Saját ten
geri erejével egyesíté Genua’ és Veleucze’ vízi hatal
mát. A’ vitorlák felhökiut borítják és zárják el Ilel- 
lespoutot, várván a’ már azóta bizonyosan útban lévő 
seregeddeli egyesülhetést. Murad minden hadaival Ázsi
ában vau, kemény hadtól elfoglalva,’« miattunk lehe
tetlen európai népe’ segítségére jőnie. —u 
Ulászló Hagyd abba, hagyd! — Mondjátok mit

tegyünk?
( Mindnyájan megütközötten hallgatnak)

Ilnnyady. (eltökélten) Tegyük, királyom, a’ mit esküvél.

Ulászló Még itten egy idegen kér szólhatást, 
Királyom, a’ Görög követje, hozzád. 
Mint mondja.

Ulászló H ah, idegen ? Most borzadok
Minden követtől, hogy vádterbesen jő 
De állj elő (a9 követ elébe térdel), hogy a’ mi

szívzuzólag
Még hátra van, mind egy időben érjen.
Mi jót hozál?

Görög. ím e’ levélt. Sietnem,
Sőt szólnom evvel, volt parancsom otthon, 
Es látja isten úgy tevék. A' hold —
’S nap-bujdosás utamban lelt ’s hagyott; 
Patak’ viránya ’s lombok’ árnyi csalták 
Pihenni fáradt testemet; hiában. 
Meghoztam én, felséges úr, fogadd. 

Ulászló (á* levelet átvevén fölkelést int neki)

Mit vágj-a olly sietve közleni 
Paléológ, tekintsük, (olvas)
„Paléológ Ulászlónak köszöntést! 
„Bajnok király, ígéreted sokára 
„Nyer teljesítést, bár mint várom is.“ 
Halljátok ? ez megint vád ellenem.
Hah,vak szövetség, mint levél kígyómmá! — 
„Reményemet, mellyt ültetél szivembe, 
„Tán tenmagad kitépni szándokod ?
,,’S hősség ezimezte népedet kegyetlen 
„ítéleteknek vetned áldozatra?—“
Hah, gyáva ember! a’ magyar királyról 
Te igy Ítélsz? — Ulászló nemzetét 
Nem hordaná szivén, ’s nem vágyakodnék 
A’ napba tűzni, azt, hogy járna avval 
Körülte millió világcsoportnak ?
Kemény ítélet! —
,,Sőt tán, oh fájdalom, hitetlenül 
„Adád keresztény lelkedet pogánynak?“ 

(felcsattanva elzúzza a5 levelet)
Pokolsereg! hát keblén versz vala 
Tanyát, hogy illy szidalmat szórna rám ? — 
Én lelkem a’ pogánynak! — Kardra, népem! 
F e l , szerte rontó kardra a’ Törökkel! . 
Hogy rágalom ne szálja a’ királyt. 
Fegyverre mind, ki arra kelni képes.
Üres maradjon itt e’ föld , — vigyük 
Kitépve tőből szirtes bérczeinket
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Az ellenség1’ fejére. Frigybe szőve , 
Villámival, szelével, záporával.
A’ természet’ haragját hordjuk el. 
Zúzzuk le a’ meggátolt félholdat,
Le avval még az ég, holdat is,
Hogy hold ne légyen ozmánt ezímezendő — 

(szünet)
Hogyan ? — te itt szivemnek fejtekében 
Lakó szellem, te lenge képedet 
Leverve öltöd czélöm’ ellenébe ? .
Te élsz ? ’s lekötvén esküm tégedet, 
Kötözve tartnád jobbomat te is ? —
Nem eskümet megszegni nem bírom! — 
Oh szóljatok, ragadjátok ki most 
Királyokat setét örvénytorokbul;
Hisz' ő is ember, csak hitvány teremtmény! 

sülyedten jár alá ’s fe l, úgy hogy csak Júlián meg
szólalásakor kezd figyelni)

Hozgonyi. MI, oh királyom, hirtelen cselekvőnk. 
PalóczL Érzettem én , hogy olly ajánlatokra 

Csak rendkívüli baj birá az ozmánt.
De semmi; törjük össze lánczainkat. 

Hunyadi. Való, pokolkint forr a’ honfi’ keble,
És lángoló pirulát csapja arczát,
A’ szégyen’ és boszú’ pirúlata,
Ha gondol e’ történet’ estire;
D e, honfi társim , szent az esküvés,
Szent a’ becsület és nem sérthető.
Főképp Magyarnál mind ez szent legyen 

Júlián. A’ nemzet adta szó szent, úgy vagyon.
Ha frigye méltó nemzettel kötődik.
De ottomán, a’ kárhozat’ fia,
Vak éje’ rab ja , kelhetett-e frigyre 
Olly fejdelemmel, a’ kit istene 
Örök kegyére méltatott bűnéből,
Kinek fején a’ menny’ malasztja nyugszik ? 
Nem ! e’ kötés olly hittelen pogánynyal 
Erőtlen; annak nincs sem itt e’ földön, 
Sem a’ roraolhatatlan égi honban 
Uralkodásra szőrnyi jussa is. —
Rabláuez nyakára, mint vak rabja lelke 
Sötét hitének. — Aztán , fejdelem,
Te régiebb frigy által kötve vagy ,
És kölcsönegyezéssel, mellyet újabb 
Nem ronthat e l.— Czél ’s eskü szentesíté

Világ’ láttára megkötött frigyed’,
Üdvös hitednek sorsosaival, azt 
Szentségtelen nem semmisítheti. —
R ead, erős Jagellók’ sarjadéka,
Király, ’s reátok, hírre büszke nép,
Mint hitnek védfokára tisztelettel 
Tekintenek föl népek és Hatalmak,
Most becstelen elhullanátok-e ?
Az ősitek’ sírjaiba fogna hatni! —
Nem; a’ hadat, melly szirtfoku Budán 
Rendöltetett az ozmán’ vesztire,
Melly Krisztusé a’ hitlen fajzat ellen, 
Gyújtsuk fel újra, — irtsuk a’ pogányt. 
Hitünknek és honunknak ellenét.
Irtsuk ki l ennek lesz hír ’s üdv jutalma.

Palöczi Keljünk csatára.
Hozgonyi Menjünk a’ Törökre.
Hunyadi. Szentségteleunek látom e’ csatát:

Ne kezdjük azt, mert szenny tapad ne
vünkre.

Ulászló Mint szállanék, — mint a’ boszús egeknek 
Villáma száll pusztítni! — ah de esküm, 
E ’ tátrasúlyu eskü szívemen,
Ez lázadoz ’s kínozza lelkemet.

Júlián  Feloldlak én jó istenem’ nevében.
Nagy czélod , a’ melly istened ’s hitednek. 
Népednek és magadnak olly becses , 
Hullámait lelkeduek csöndre bírja.
De Róma is vallásunk’ szent feje , 
Örömmel oldja esküd’ lánczait,
És harczi lángod’ részeit megáldja

Ulászló Itt van királyi jobbom és szavam ,
Előbb mint a’ hüs ősz-szél felsüvöltne,
Én fölkelek ’s a’ hadnak izzadó 
Pályája látja harczi népemet.

Hunyadi. E ’ száudokon nem nyughatik meg e’ szn v. — 
Fölséges ú r , veszélyes vállalat 
Ez ütközet; ne nyújtsd ki karjaid’ rá.

Hozgonyi. Palöczi Hedervári (a’ királyij ai kezet fognak i 
Mi esküszünk, czélod segédi lészüuk.

Ulászló Csak Hunyadiak szorong a’ kétkedésben, 
’S nem nyújtja jobját a’ közügy javára?

Hunyadi (jobját nynjtva) Borongva köt le aggalmam.
• De még is ,

Uram királyom, hol dicső fejed,
*



Édes honunknak napja tündököl:
Leikével és karjával ott vagyon,
Hajt és veszélyt megosztva Hunyadi. 

Ulászló. így bajnok. Oh csak biztosan , barátim!
Köz egyezés szentelvén végzetünket, 
Vér-és dics-útunk majdan megnyilik. 

fírankovics. (felre) Halálnak ma nyíljon meg tinektek!
\S az nyíl meg. az; már látom a' veszélyt» 
Mellv szörnyű képben dördüleud le rátok, 
És honnotokra gyászos éjt borítaud.

(.V kárpit leforog.)

SZABÓ DÁVID.

NEVEZETES KÉTLÉXYÜSÉG
A Z K 31 B K K B K X.

Midőn egv elmés írónak legelmésebb és legvigabb 
helyeit olvassátok, vagy midőn egy vidor komikus' ki
csapongó tréfáin egész lelketekből nevettek,bizonuyára 
azt gondoljátok ; milly boldogok lehetnek ez emberek, 
hiszen egész életük nem egyéb egy szakadatlan ne
vetésnél! De nem tudjátok, milly keserű könyük rejt- 
vék sokszor e’ görcsös nevetés illegett. Ezer példák
ból csak néhányat említünk meg, inellyek állításunk’ 
igazságát a’ világ' minden phrasisainál inkább bizouyi- 
tandják.

III. Fülöp, spanyol király, egykor kün állott erké
lyén, 's ime szemébe ötlik egy fiatal spanyol tanuló, 
ki az árnyékban , folytonos nevetés alatt, valamelly 
könyv' olvasásával foglalatoskodék.Minél tovább olva
sott ez ifiú ember, annál hangosabban kezde nevetni, 
mig végre olly vig lön, hogy könyvét kezéből kiejt
vén felőröltén a‘ földre veié magát kaczagásában. A’ 
király, ki csudálkozva látá ezt, udvarnokihoz fordul
va : ,,Ez ifiú ember — úgymond — vagy megőrült, vagy 
Don Quixoteot olvassa.“ Egy apród legott leszaladt a’ 
palotából, ’s felvevé a’ könyvet, melly valóban egy 
példány Don Quixote volt.

Ugyanezen órában midőn az Escurial előtt ez tör
tént . valamelly sokkal szomorúbb eset történt Ma
drid egyik homályosabb utczájában, egy kis ház
ban. Egy eset melly az előbbivel éles elleumondásban 
látszik lenni. Egy 50  éves férfiú, kinek szakálla már 
egészen megíehéredett s kinek vonásait a’ fájdalom és

nyomorúság egészen elkorhasztá, fekvék valamelly 
rósz, elko, ott derékaljon. A' beteg nagy megerőtetés- 
sel támaszkodék erőtlen karjára 's gyenge szóval egy 
végső búcsú- és hálalevelet dictált gróf Lermeshez, ki 
neki épen ezelőtt külde némi segedelmet. Másnap egy 
jóformán egyszerű temetést lehete látni a' házacsból 
kiindulni, 's az elmenő, ki a" megholtnak nevét tuda
kold következőt nyert feleletül. Ezen ember egy sze
gény író volt, kinek egész élete szakadatlan szenve
dés és szerencsétlenségből állott. Éhsége előszél- 
inasi szolgálatba kiszteté állani; azután katona lön. 
Mint katona a' lepantoi harezban megsebesítetvén a’ 
korsarok fogságába esék, hol öt évig kínlódott egy 
rettenetes börtönben. Midőn ismét visszatért Spanyol- 
országba, egyszerű só-árnoki segéd lön; de nem so
kára e’ hivatalát is elveszte , sőt hamisan bevádoltat- 
ván fogságba is tétetek. Ezen szerencsétlen időszak
ban íróvá lett, melly minőségében legalább annyit tu
dott szerezni, hogy éhen nein holt, ’s ma végre véget 
vete a' halál szenvedésekkel és csapásokkal terhelt 
életének. A’ neve Miguel Cervantes de Saavedra!

Legelmésebb 's leggyöuyörködletőbb levelei az 
egyetlen románnak, mellvet francziaország a' spanyol 
Don Quixote ellenébe tehet, a’ Gilblas, Parisnak egyik 
legszegényebb házában Írattak. Itt volt az, hol Lesay" 
belsejében gyötrődve a' Comédie Francaise előkelői 
gőge által megsértve, a’ nyomorúságnak minden ag- 
godalmai’s szenvedéseinek kitétetve ama’ bizarr leike
zeteket feste, mellyek által Gilblas öregnek, ifjúnak 
kedvencz könyve lön.

Scott Walter felette szenvedett a’ köszvéuv által 
IS íSban , a’ mi azonban őt semmikép sem tartoztatá 
vissza szellemi munkásságától. Két iegremekebb művét 
ívanhoet és a' Lammermoori menyasszonyt éppen ezen 
betegségében dictálta. Közepette a' legtréfásabb jele
neteknek , midőn p. o. Caleb Osbaldistone burlesk lel- 
kezetét rajzold, vagy ezeu kiilöucznek nevetséges 
párbeszédét dictála, gyakran legnagyobb fájdalmak 
lepék meg 's neki félben kelle szakasztania szavát; 
midőn a' fájdalom elmúlt, inegmondatá magának az 
utósó szót ’s tovább dictált.

Ezen humor, melly a’ legsúlyosb physicai szenve
déseken keresztül törik, Scarronva. is emlékeztet ben
nünket, azon szegény bénára, ki egész életét egy 
zsclyeszekben tölté, ’s .ki hasonlag, románjának leg-
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tréfásait ’s legszebb helyeit két rettenetes köszvény- 
roham' időköze alatt készite; midőn aztán Mainsenon 
asszonyság gyengéd fehér ujjai a’ szegény szenvedő
nek homlokáról az izzadás cseppjeit letörte, iparkodék 
Scarron fájdalmait erőszakkal visszanyomni, 's tovább 
folytató Ragotiu mester kalandjai' leírását.

De nemcsak irók és költők; színészek is birtak ‘s 
bírnak e‘ nevezetes kétléuyüséggel. Azon számos pá
risi komikusok közül, kiknek minden este egy 8 0 0 ,0 0 0  
lakosokkal álló várost kell mulattatniok, elég van, kik 
az ön maguk által előhozott vigságban sokszor leg
kisebb részt sem vesznek.

Nézzétek csak meg Bouffé-1; csak igen ritkán hú
zódik el beteg, bágyadt arczán egy mosoly és Per let 
ki egykor 15 év elfolyása alatt egész Parist megue- 
vclteté,’s most csupa mogorvaságból lépett le a’ szín
rő l, kit ha a Theatre des Variétés egyik bohózatá
ban nézőül megpillauhatni is, előbb hinni róla, hogy 
Angolország legnagyobb hypochondristáinak egyike, 
mint a' Theatre de Madame egykori hires komikusa. 
A’ theatre francais két komikusa Sámson és Monrose 
csak bét órától 11 ig komikusok ’s Debuseau, a’ hires 
bohócz és köiéltánczos, mihelyt a’ lisztet letörli ké
péről, a’ legszomorúbb ’s legmogorvább ember az egész 
város részben.

Záradékul még egyet!
Egykor valamelly ember Páris leghíresb orvosai 

egyikéhez ment, 's kéré öt szabadítná meg bajától. 
Az orvos kérdezösködék baja’ miségéről ’s az isme
retlen azt válaszold, hogy egy kimondhatatlan sötét
ségei melancholia az életet előtte kiállhatlanná teszi. 
„Ah akkor igyék kegyed jó bort“ — mond az orvos. 
,,A’ legjobb boraim vannak pinczéinben — felelt amaz 
— semmit sein használnak.“ — „Próbáljon utazni.“ — 
„Egész Európát benjártam ’s búsongásom nem gyé
rült.“ — „Lehetetlen! már ez sok! azonban, van még 
egy mód! menjen kegyed minden este az olasz komé
diába, ott ama’ híres Biancolelli harlekint fogja ját
szani látni, az ő tréfái ’s bohózatai bizonnyárafölderí
tik kegyedet.“ — „Ah uram — felel a’ beteg — látom 
már, hogy búskomolyságom gyógyitbatlan; — mert 
én magam vagyok Biancolelli,

, Ú T I R A J Z O K .

Péczelen, július’ iOkén 1S37.

Nem csak a" bőséges vagyon boldogít bennünket, 
hanem a’ független lét is és szabadság.

A' minap eszembe jutott a Duna balpartán Bajáig 
rándulni le , hóimét egy kanyarodást téve más utón 
sétáltam viszsza Pestre: most pedig ismét kisétáltam 
a’ fővárosiul más irányzatban, ’s Péczelen megnyu
godtam, és Írom e’ levelemet, a' „Rajzolatokban“ köz
lendőt, ha más hasznosabb vagy gyönyürködtetőbb 
czikkelyek neki hiányában hely engedtetik bennük.

Felséges érzet, valamit gondolni, akarni, ’s azt 
azonnal végre hajthatni. Kár, hogy az ember, ki olly 
nagy valami, olly kicsinyuyé, sőt semmivé, vagy még 
a’ semminél is kevesebbé alacsonul le , az ember, ki 
mindenható lehetne, csak akarni tudna.

Buda' vidékének kéklő hegyeit mindig látom laká- 
somrul, ez nem kis gyönyörömre szolgál, de már nem 
új, már megszokott; tehát uj vidéket, még nem látott tá- 
jot vágytam látni. — Tegnap, azaz folyó hó 9kén 
reggel sötét felhők tolódtak öszsze Budapest fölé, 
mellyek esővel, megáztatással fenyegettek, de én bo
tomat kezembe vevén, az indulásra készen valék. — 
Ha megázom, ismét meg száradok gondolám. — Eu 
akartam, 's akaratom valósult, mert útban vagyok. — 
Oh édes embartársaim tanuljatok akarni, ’s próbáljátok 
az akaratot cselekedetre változtatni. Ig a z , hogy ro- 
szat is lehet akarni ’s cselekedni, de mégis csak akar
jatok, és ne légyetek a’ mozdulhatlan közönséghöz 
hasonlók.

Szokásom nekem, midőn Budapestről valamerre elu
tazom vagy ha csak kirándulok is, az elhagyandott vá
rosra’ viszsza viszsza tekinteni, mig látkörümbül el
enyészik, azt tevém tegnap is. Öt óra elmúlt, ’s a’ nagy 
város lakóinak legalább fele még aludt. Iía hoszas 
nem akarnék lenni annak megmutatásába ereszkedném, 
mellyik része boldogabb az elhagyott város lakóinak, 
az e , melly még aluszik , vagy az , melly már ébren 
van ugyan, de csak minden valódi czél nélkül mozog?

Csak három ezüst huszas vala zsebemben, és mégis 
a' kőbányai halmokrul a’ városra utolszor tekintve visz
sza olly boldog valék . miilyen sem a’ még alvók, sem 
a’ már ébren levők közt a’ városban alig vala. Pest 
lakosai egy részének több, sokkal több pénze van zsei
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bében vagy ládáiban, mint az én három húszasom, má
sik részének kevesebb, 's ollyan is lehet, kinek éppen 
annyija vau mint nekem, de még sem volt senki olly 
boldog mint én. A’ több pénzüek vagy hivatalaiknak, 
vagy az előitéletekuek, vagy hibás neveltetésüknek, 
magok járni nem tudván — vagy más egyebeknek rab
jai, pedig a' ki rab nem boldog, ha gyöngyökkel van 
is kirakva lábain csörgő, vagy ha úgy tetszik nyakán 
függő, aranyláncza: a kevesebb pénzüek pedig nagyobb 
részint amazoknak és nyomorúságaiknak rabjai.— Kö
rültem a’ szőlőkben sok emberlény mozgott már, ők 
velem együtt a’ szép természetben kün valának, a' vá
rosra viszsza tekingethettek mint én, de azért nem 
boldogok; mert a’ még ben alvók' sorsát irigylik, ők 
szegények niincsenek megelégedve, vagy ha igen, de 
hiányzik nekik valami, hiányzik az,mi a'boldogságnak 
főlényégét teszi, a’ felvilágosodás , a’ tiszta, 's mocsok 
tálán lélekismeret.

Oh szabadság leborulva imádlak téged bálvány is
tenünk. Neked köszönöm eddig lefolyt életemnek leg
édesebb részét. Körülnéztem a' kőbánya egyik ma
gasabb halmáról, 's iszonyú kőmenyiséget láttam lá
baim alatt, mellyből olly nagy házok emelkednek Pes
ten. Ti Pestnek lakosai, kik telket birtok, buzdulja- 
rok religiora 's imádjátok az t, ki olly sok követ te
remte ide közeli szomszédságtokba. — En részemről 
mindannyiszor tiszta religiora olvadok, valahányszor a’ 
nagy természetet illy csudálatosán és remekül elren
deltetve lenni látom ’s szemlélem: úgy akkor is,midőn 
a' kőbányai szőlők alatti iszonyú mennyiségű köven 
elnéztem, mellyből Budapest olly óriásivá nevelkeden- 
dik, ha lakóit 's az egész hon lakóit a’ viszszavonás 
lelke el nem enyészti, ha akarni megtanulandanak.

Elhagyva a’ szőlőket a’ Rákos folyó melletti réte
ken Kereszturba értem. E’ helységnek lakói kis szá
mú németekkel vegyülve tótok. Különös, hogy akár- 
melly irányzatban megyünk ki a’ Magyarhon főváro
sából, mindenütt idegen nyelvű lakosokra találunk, Du
nakeszit kivevén.

Ha nem csalatkozám, a’ helység evangélikus pré
dikátora tót literáror’, 's nemzete nyelvének csinosítá
sára a pestivel együtt segédkart nyújt. Talán a’„Zóra“ 
czimű tót zsebkönyv kiadásában is munkás volt Di
cserét és köszönet neki értté; mert minél több nyelvet 
tudnak a’ Magyarhon lakosai; annál boldogabbak. —

Podmaniczky bárónak nem annyira czifra, mint csinos 
kerte van, itt a’ kis Rákos patak mentében. — A’ 
falu csinos , főkép egy nagy utczája rendszabá- 
lyosan van építve, de nekem az a’ hibám és különös 
természetem van , hogy a’ legrondább falut is jobban 
szeretem ha lakosai magyarok, mint a’ legcsinosabbat, 
mellynek lakói idegen nyelvűek.

Ide t. i. Kereszturhoz igen közel van Csaba, melly 
nem olly csinos, de a’ fölebb mondott okbul nekem még
is jobban tetszik. Laffert bárónak laka.

Kiérvén kérdém egy asszonytul, messze van e még 
Péczel? azt feleié: „nem messze csak itt vannak a’ 
vőgyben.“ Csudálkozám, mért teve a’ többes számba, 
gondolám talán nem tud jól magyarul; tehát egy má
siktól is kérdém kivel szemközt találkoztam, 's az 
ugyan a’ többesben beszélt az egy faluról. Máshol is 
tapasztaltam már ezt, de a’ nagy országnak mellyik 
tájékán, bizony elfeledtem, úgy hiszem ezt kegyesen 
elnézik az olvasók; és ha ennek igen nagy7 haszna vol
na, bizonyosan meghatározva a’ tudományos társa
ság által kiadandott „tájszótárba“ tetéthetnék.

Péczelre érvén Szemere Pál urat meglátogatva. 
itt maradtam, mert olly szives elfogadást és nála ma
rasztalást nem használni, vétek leeudett. Sok magyar 
író tölte itt már el néhány boldog órát.

Még egy levelet írandók innét most csak azt jegy
zem meg, milly gyönyörű utat lehetne innét egész 
Pestig húzni, ha e’ helységek több birtokosai, Ráday 
gróf, Laffert és Podmaniczky bárók, és Pestnek taná
csa akarni tudnának ’s cselekedni akarnának. Péczel 
vidéke olly dicső, megérdemelné, ha innét a’kis Rákos 
patak mentében elnyúló rétek mellett egész Pestig 
két fasor ültettetnék a’ készülendett ut mellé. Ez sok
ba nem kerülne, ’s mégis idővel a’ birtokosoknak gaz
dagon kamatozna. Oh csak akarni tudnánk milly kön
nyen létesülhetne sok ollymi, mit lehetlennek tartunk.

TESZEK!

AZ EGYETLEN VIGASZTALÓ.
VOLTAIRE UTÁN.

Kytophilos , a’ nagy philosoph, így vigasztalt egy 
búslakodó nőt, kinek fájdalma őszinte vala: „Asszo
nyom, Angolhon’ királynéja, a’ nagy IV. Henriknek 
lánya, ép olly szerencsétlen volt, mint te. Siralmából
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kiűzeték, ’s élte a’ tengeren veszélyben vala, ’s ki
rályi férjét bakó ölé el.“

,Ezen, miatta sajnálkoznom/  felele a’ nő, "s tovább 
siratá szerencsétlenségét.

„De, folytató Kytophilos, emlékezzél Stuart Má
riára. 0  igen ártatlanul szeretett egy jó tenoru dalno
kot. Férje kivájatá a’ dalnok’ szemeit, ’s őt barátnéja, 
a’ magát szűznek hirlelö Erszébet, tizenkilencz évi 
fogság után, vérpadon gyilkoltatá meg.“

,Ez igen nagy kegyetlenség volt/ felele a’ nő, ’s 
elsülyede bánatában.

„Tán hallád hírét / ‘'folytató a’ vigasztaló, „a’ szép 
nápolyi Joannának, ki megfojtaték ?“

,Félig meddig emlékszem rá ,‘ felelt a’ kesergő hölgy.
„El kell mondanom,“ mondá a’ philosoph , „egy más 

fejdelmi nő kalandját, ki már az én időmben vaesora 
után a’ trónról lelöketék, ’s éltét egy puszta szigeten 
veszté el.......“

,Én az egész történetet tudom/ mondá a’bánatos nő. 
„Úgy hát azt mondom e l , mi történt egy más királyi 
nővel, kit a’ philosophiára én oktaték. Neki mint min
den nagy és szép fejdelmi nőknek, egy kedvese volt. 
Atyja egyszer véletlenül lépe szobájába, ’s ott kapta 
az iíjut, kinek arczai lángoltak , ’s szemei karbunku- 
luskiut fénylettek. Az ifjú’ arcza annyira nem tetszék 
az atyának, hogy rá olly csapást teve, mint raillyet 
biralmában még soha senki sem kapót. A’ szerető egy 
fogót kapott föl, ’s az atya’ fejéhez vágá, ki sebéből ne
hezen gyógyúla föl. A’ herczegnö, az ijjedés miatt ma
gán kivűl, az ablakon ugrék k i, ’s lábát eltüré, ’s még 
most is láthatólag sántít, bár többi tagjai a’ legkecsesb 
arányban vannak. A’ szerető felett elmondaték a’ halál, 
mert merészkedik bezúzni egy nagy király’ fejét. Gon
dolhatod, asszonyom, a’ herczegnö fájdalmát, midőn 
kedvesét akasztófára látó vitetni. Én többször meglá
togatóm fogházában; — nem beszélt másról soha, csak 
szerencsétlenségéről.“

,’S ezért mikép akarhatod, hogy én a’ magaméról 
ne gondolkozzam?4 kérdé a’ hölgy.

„Azért, mert az illyenröl nem kell gondolkozni/4 
felele a’ philosoph, ,,’s mivel általa olly nagy nők lön- 
nck szerencsétlenné, te ne légy az. Gondolkodjál Ile- 
cubáról, Nioheről___44

,Ah,4 felele a’ hölgy, 4ha én azon sok szép berczeg- 
nök’ korában éltem volna, vigasztalásokbúl te az én 
viszályaimat mondanád el, hiszed, hogy meghallgat
tattál volna ?4. . . .

— Másnap a’ philosoph elveszté egyetlen fiát, 's 
’s csaknem elhala fájdalmában. A’ hölgy megiratá azon 
királyok’ lajstromát, kik gyermeküket' elveszték, ’s a’ 
philosophnak küldé. Az igen tökéletesnek leié, de fáj
dalma nem enyhült. —

Három hónap múlva ismét találkozónak, ’s csudá- 
lattal vevék észre jó szeszélyüket. Szobrot emeltek az 
i d ő n e k , illy fölirással:

A z  e g y e t l e n  v i g a s z t a l ó n a k .
SZKRKNYI GYULA.

HÍRLAPI f u r c s a s á g o k .
1.

Tiszta magyarság. Az Érd. híradó jul. 8ki. számá
ban ezt olvashatni: ,,A’ fiscalis directoratus mellett ed
dig volt fiscalis cancellista Solymosi József a’ szebeni 
archívum mellé promoveáltatváu ez által a’ fiscalis di
rect. cancellistai statio ürességbe jött.44 Ez már csak
ugyan többet tesz , mint a’ minden béketürések ’ béke- 
tűrésével, még a’ magyar béketüréssel is visszaél
ni! ISOOanha tisztábban nem,bizonnyára zagyvábban 
sem Írtak,’s milly különbség van 1 5 0 0  és 1 S3 7 között!44

• 2 .

A' költői fülek. Egyik magyar szépművészeti fo
lyóiratnak, melly már némi remeket adott a’ költőség’ 
mezején, egyik legközelebbi versében következő gyö
nyörű ’s legtarkább váltogatással gördülő szép ríme
ket olvashatni:

Mit játszod én elém 
E’ bájló termetET 
Mell} et bár kergetek 
Elérnem nem lehET!
O , hagyd csak éjen át , *
Pihenni szivemET,
Ne verd föl érzeni 
Súlyos keservemET 
Szálj inkább ő felé 
Ki megvet engem ET 
’S homályba burkolá 
Tündér reményeniET ’s a’ t.

Oh Amphion, Amphion ; te szegény ílótás ! ki csak 
köveket és fákat tudál lantod’ zenéjével meginditui! 
jer, tanulj rythmust, tanulj széphangzást, tanulj men
nyei harmóniát!

3.
jfeledékenység. A’ Regélő legközelebbi 56ik szá

mában Magyar Herkuleseket közöl „Andorást és Bo- 
tondot pótlékul az 1833. R 48ik számához. Figyelmez
tetjük a’ jóakaratu de rósz emlékezetű Regélőt, hogy 
ugyan e’ Herkuleseit mi már 1834en olvastuk, ugyan
csak saját Regélője 25ik száma 2 0 5 —6 lapjain.
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P E S T I  H ÍR E K .

J . ) N e m z e t i  s z í n h á z u n k  felől ismét egy újságot vet
tunk. Szándéka t. Pest vármegyének a’ színteremben szintúgy 
mint a’ színpadon is a’ kellemetlen büzíí ’s mégsem elég 
világos olaj világítás helyett a’ l e g s z e s z k i v i l á g i t á s t  
(Gas - Beleuchtung) használni, mi már magában is szép, de 
annál örvendeztetőhb, mivel azt pesti hazánkfia W e b e r  
An t a l  fogja készítői.

2. ) N e m z e t i  j á t é k s z í n .  A’ pesti színház építésére fi
gyelő küldöttségnek, a’ színészed pénztár mibenlétéről kia
dott jelentésében , nyomatásakor a’ részletes sommák hibá
san adatván össze, N y á r i  P á l  ur, ns Pest vármegye ’s 
a’ küldötség jegyzője, szives volt velünk a’ nyomatásban újra 
kijavított számokat közölni, ’s e’ végből az 55d. számú „ h i r  
’« d i v a t l a p u n k o n “ közlött színészed pénztár összeségét 
oda javítjuk ;
Ajánlott mennyiség összesen 157,158 fr. 5 9 23Aokr. váltóban. 
Befizetett „ „ 104,<335 fr. 15 2l/ i0 kr. ,,

E’ jelentésből lapok’ száma szerint, a’ hőkeblű magyar nő
nemből ide jegyezzük azok’ neveit, kik a’ nemzeti színházra 
adakoztak :

T o k o d y  M á r i a  özvegy Nagy Istvánné. —- Báró N o s -  
t i t z  J a e n k e n d o r f ,  özv. báró Podmaniczky Károlyné. — 
Űzv. G o s z t o n y i M i h á l y n é .  — K l u p p  An n a .  — B é 
ni  E r z s é b e t ,  özv. Czolner Mihályné. — Az ab o n y i f ö 1- 
d e s  A s s z o n y s á g o k .  — Özv. M a j t h é n y i P á 1 n é. —• 
F ö l d v á r y  A m a l i a  kisasszony. — l l u d á c s y  E r z s é 
b e t  h é s T h e r e z i a  kisasszonyok. — H a r l i k o v i t s  I s t 
v á n n é .  H a r l i k o v i t s  M á r i a  és S i d o n i a .  — F a r 
k as Éva.  — I z s á k  T l i e r e z j a  asszony — F ö l d v á r y  
K a r c s i  kisasszony. — l i k e y J ó s e f a  kisasszony. —V é g  h 
K a t a l i n  kisasszony. — O r o s z  S u s a n n a ,  Madarassy 
Lászlóné — T i s z t e l e t  a’ N ő n e m n e k !

3. ) Ön g y  i 1 ko s. Lapjaink’ olvasói tudni fogják, fővá
rosunkban az öngyilkolásoknak, mellyeket mindenkor híven 
följegyezgeténk, éveukínt milly' különböző nemei mutatkoz
tak , ’s az emberi észtévedésre nézve elég sajnos, hogy e’ 
Lőszültség még mindig különböző alakokban terjed. Múlt hé
ten a’ budai hegyek közt az úgy nevezett „ s z é p  j u h á s z 
á é n á l “ egy budai lakos agyon lőtte magát. Ezen ember né
hány évvel ezelőtt korcsmáros és szorgalmas gazda volt; a’ 
cholera idejekor elvesztő feleségét ’s  ekkor, ngy látszik el
veszte örömét is az élet’ munkásságához: Felesége halála u- 
tán felhagyott keresményeivel ’s a’ boldogulttal szerzett va
gyonából , mintegy hat e z e r  forintból élt, élt pedig mind-

f c i s e r h e s z t i

addig míg e’ sommát egy krajczárig elköltötte; utósó pén
zén golyót ’s lőport vett ’s éltének öngyilkolással vete véget.

4.) V é l e t l e n  g y i l k o l á s .  Korosabbak’ kezében gyak
ran kártékony a’ fegyver, gyermekek’ kezébe juthatástól a’ 
fegyvert őrzeni szigorú kötelesség. E’ napokban a’ kerepest 
utón egy falusi molnár a’ sorompóhoz nem messze egy foga
dóba szállott, vele volt kis fia is, ki hazulról titkon atyja pisz
tolyát magával hozá, ’s inig aty ja a’ városban dolgai után lá
tott, verebekre lődösött. Egy a’ molnárral jött parasztnak fi
acskája is osztakozott a’ molnáriul’ mulatságában. A’ foga
dó kutjához közel egy csapat veréb szállott-le, a’ molnár fiú 
oda kiddé pajtássát — hajtaná fel a’ verebeket, hogy rájuk lő
jön ; a’ fiúcska teljesítő társa’ kívánságát, a’ molnárgy erek fegy
verét eldurrantá de játszópajtása éltebe került, kit homlokba 
lőtt ’s ki azonnal életnélkiil rogyott össze. Szomorú tanúsá
gul szolgáljon ez eset a’ szülőknek, milly' lélekismeretese# 
őrizzék gyermekeiktől az öldöklő fegyvereket.

K Ü L H IR E K .
1. ) Kiszámolák, hogy évenkint 5 millió font sterlinget köl

tenek el azon britt családok hazájokon kívül , mellyek Fián- 
cziaországban, Belgiában ’s a’ szárazföld egy éb részeiben 
tartózkodnak.

2. ) Egy fiatal meny ecske Manschesterben nem rég a’ leg
nyomasztóbb nyomorúság áltál sarkalva ön gy ereket adá e l, 
25 frankért, hogy magának kenyeret szerezhessen. A’ vevő 
azomban nem sokára megbáná, hogy ollyT sokat adott a’ gyer
mekért ’s az asszonytól a’ pénzt visszakérni ment. De inár ez 
lehetlen vala, mert az asszony' a’ pénznek egy7 részét már el
költötte, igy a’ vevő őt törvény elébe idéző. A’ törvény szék 
a’ szivetlen anyát egy7 hónapi fogságra itélé, de egy szer’smind 
lépéseket tett az alsóbb néposztály’ leirhatlau nyomorúságát te
kintetbe venni.

3. ) Az orleáni herczegnek Parisban Hőtel de Viliében adott 
fényes bálja alkalmával a’ tolvajok sem voltak tétlenek, ’s mint 
mondatik egy pár éppen olly elmés mint merész tolvajságot 
követtek e l, mellyekről a’ főváros lapjai bővebben szólanak.

4. ) Junius 15kén reggel igen tiszta idő levőn Dieppe éjszaki 
láthatárán gyönyörű légtiikrözetet láttak, mellyben angolor
szág tengermelléke szépen le vala rajzolva. Ezen tünemény, 
melly leginkább ny aranta jelenik m eg, megfejti azon kö
rülményt, mellyett régibb tudósok állittottak , hogy t. i. St. 
Jacques’ tornyáról a’ britt tengerpartokat látók. Egye!) iránt a" 
természettudomány ezen törvény csudásságát ’s hihetellense- 
gét inár kétségkivülivé tette.

M u n k á c s y .

NVOMATiK i.ANUVUiíR líK'i'UJVRL.
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, N O V E L L A

N A G T  IG N Á C ZTO L.

I .
A li!

Hugo Victor.

Még- csak három napot töltek Londonban, ’s már 
unatkozám. A’ nagy világváros óriási tömérdeksége 
elzsibbasztá érzékeimet, ’s oily parányinak érezteté 
saját csekélységemet, hogy félve ’s szégyenpirú arcz- 
czal, mint csintetten kapott gyermek, sompoljTgék ut- 
czáról utczára! ’s szemeimet is alig merém a’ tarka- 
vegyületű hullámzó népfolyamra emelni. Hogy e’ gyá
vaságomat számtalan oldaldöfés ’s több száz tyúkszem- 
taposás jutalmazá, könnyen képzelhetni; kénytelen 
valék tehát végre a’ Bowstreet szögletén kissé pihenni, 
’s egész férfiasságomat segédül hívni azon nyomasztó 
érzékmereviiltség elhárítására, melly minden élvezet
től elzára. Körültekintvén, egy képárus boltja előtt 
lelém magamat számos dologtalan bámésztól környez
ve, kik szűnni nem akaró kaczajjal függeszték sze
meik ít egy a’ képbolt előtt álló gazdag készületü wisk- 
hire. Oda tekinték én is kiváncsi ujvágybul e vagy szo- 
rakodotíságbul, máig sem tudom meghatározni, de an
nyi bizonyos, hogy egy futó pillantat minden elfogult
ságot ’s búskomorságot távol űze tőlem, ’s mogorva arcz- 
redőimet olly tükörsimává varázsolám hasrázó kaczaj
jal , hogy kiki bizton Comus örökös esküdt barátjának 
tarthatott volna. Mi nevetségest láttam ? megmondom! 
A’ wiskhibe egy gyönyörű angol sárga mén volt fog
va , melly nyugtalanul kapálá a’ kövezetei ’s a’ bámé- 
szok ] csoportjábul nem ; egyre !rőpíte tajték-haboeskát 
fényes zablájárul, ’s a’ gyepiüt egy a’ wiskhi job ol
dalán ülő hatalmas — uszkár tartá fogai közt; a’ ku- 

1837.
§ ,

tyának komoly feszessége ’s büszke ünnepélyes tekin
tete valóban sajátságos volt a’ maga nemében ’s ka- 
czaj nélkül bajjal nézhető. Minden nagy városban, ha 
három ember megáll az utezán, azonnal rajkint cso
dálnék össze a’ dologtalan kövezetrontók , vagy rövi
debben pipások, ’s szintúgy Londonban is; pár perez 
múlva már ló , wiskhi ’s bolt annyira körülvétetett em
berektől, hogy mozdulni is alig lehete, ’s én aranyó
rámmal fizetém a’ tréfa dijját, melly zsebemből vala- 
melly ügyes csenész birtokába surrant

Eleinte sajnálám veszteségemet, mert az iró nem 
olly könnyen jut aranyórához, de,később őszintén ör- 
vendék rajta, gondolván hogy legalább nem fog többé 

,a ’ délre emlékeztetni olly kor is, midőn a’ magyariró- 
nak hiúban harangoznak délre; aztán minek tudjam 
épen én: hány az óra? midőn ez egész ország sem tud
ja  igazán, hogy hányadán vau. így vígasztalául ma
gamat zsebeim sikertelen fürkészete után, ’s még hi
hetőleg több épületes gondolatot is szült volna vigasz
taló elmém, de az eddigi zajos kaczaj hirtelen meg
szűnte elszakasztá okoskodásom fonalát, mint malom 
megállta a’ molnár álmát, ’s magamból kilépvén, is
mét a’ körültemi kültárgyakra fordítóm figyelmemet 

Látnom az előbb láttátokon kül egyebet még nem 
lehete, de hallanom igen ; ’s mit hallék? lódobogást, 
melly a’ City felső részébűi közelíte. Pár perez múl
va a’ poroszkálás lépéssé változzék, mert az össze
tolult bámuló néptömeg az egész utczát elfoglaló, s 
szemeim egy angyali hölgyet pillantanak meg két egy
szerű öltönyü lovásziul követve. A’ hölgy felénk for
dító arczát, ’s a’ csöndet egyhangú „Ah!“ szakasztá 
m eg, melly után több száj isméti becsukásárul megfe- 
lejtkezének ármáuyos arezizmak, ’s mit tagadjam, az 
én állam is csak nem mellemre függött bámultomban.
Ennyi szépséget, ennyi kellemet, ennyi.........  nem.
szót sem többé; nézzen kegyed tükrébe tisztelt olvasó-

(59}
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nem, ’s látni fogja, milly ellenálhatlan szépségű volt 
az angol hölgy lovag.*),Ki ez isteni szépség ?“ — Kér
dem egy mellettem álló szikár dandytól, ki bágyadt 
ónkörü szemeit ökölnyire mereszté a’ gyönyűrü alakra. 
,,’S nem ismeri kegyed miss Jennit, a’ dúsgazdag (íold- 
schinith egyetlen gyermekét ’s Lyndhurst lord meny
asszonyát?“ — Kérdé felelet helyett a- hamvadó köd- 
szigeti gentlemanu, ’s már újabb bővebb magyarázatot 
óhajtó kérdés lebege ajkimon, midőn a’ szép miss lova 
ágaskodni kezde. Segitségire akarók azonnal rohanni, 
de sűrű embercsoporton keresztül törni csak egy pár 
ritkító ágvuJövés után lehetett volna; tehát minden fon
tolgatás nélkül a’ wisekhibe ugrám , túlsó oldalán a1 
veszély színhelyére sietendő , de mi történt, — vélet
lenül lábára találék hágni az uszkárnak , ’s ez , ó ke
gyetlen sors! iszonyú ordítással felszökvén ültéből, 
engem igen kellemetlenül leültetett, még pedig nem 
legfestőIegesbhelyzetben,mertfejemfoglalá el azon he
lyet, hol közönségesen a’ lábak szoktak pihenni. Fel
ugrani ’s kalapomat fejembe csapni pillanat műve volt, 
de miss Jenni már a’ Royal place körül vágtatott, ’s 
ügyessége szükségtelenné tévé fáradságomat és segé
lyemet, mellyre most magamnak kezde szükségem len
ni, mert a’ sárga mén horkolva hegyesité füleit ’s vészt 
jóslólag láza szép hullámzatú sörényét.

II.
H a h !

Cooper.

„Hah! uram, kegyed megsérté kutyámat, ez elég
tételt kíván,“ — uörge mögöttem egy mély szózat, ’s
é n .......de nem; hogy olvasóim jobban képzelhessék
az egész szövevényes történetet, drámái alakban adan
dóm elé. Tehát a’ színhely az uíezán, egy wiskhin ’s 
mellette a’ kövezeten. Személyek: E n , sovány, kö
zépnagyságú, ritkahaju, pörge bajszu, vékony lábú, 
barkós ’s a’ t. 2íi esztendős ifjú; a1 mély szózahi, kö
vér, pohos, kis pufók 5 0  esztendős férfi; szőrtelen 
arcz, élénk tekintet, különezre mutató öltözet; az 
uszkár,  becsületes közönséges tekintetű német usz
kár, hasonló a’ többihez, mint egyik tojás a’ másikhoz; 
bámészok , nép.

En. (Kalapomat billentvén ’s meggondolván , hogy 
bajt bajjal tetézni nem jó, ’s nevetséges helyzetben a’ 
nevetőket részünkre kell hódítani, szinlett alázattal.)

Bocsánat , sir, ha ez’ érdemes gentlemant (az uszkár
ra mutatva) szerencsétlen valék megsérteni, kész va
gyok neki elégtételt adni.

Bámészok. 11a ha ha ha ha ha!
Xép. Hurrah !
Uszkár. (Első jobb lábát rázva)............* )
A’ mélyszózalu. Uram, ez gúny; Rusztánom nem 

tud lőni, ’s kardforgatáshoz sem ért. Kegyednek tehát 
velem kell verekednie.

En. (Komolyan.) Bocsánal, S ir; én Rusztánt sér- 
tém meg, ’s igy csak neki tartozom elégtéttel. Ámde 
Rusztán nem ért a’ hnrez véreszközei használatához, 
monda kegyed ? Jól van, úgy tehát ebbéli elsőségemet 
nem kívánom fölötte használni, hanem más elégtétet 
adandók neki, mellyel bizonyosan kibékiteudein öt.— 
(Kalap levéve, az uszkárhoz.) Igen tisztelt érdemes 
sir Rusztán, szerencsétlen valék kegyedet megsérte
ni, de durva tettemet őszintén szánom, legyen kegyed 
nagyszivü ’s nyújtsa becses lábát baráti békülésre. 
(Rusztán lábát gyöngéden szorítva, a’ mély szózatu 
úrhoz). Uram, Rusztán megbocsátá botor tettemet, 
nézze kegyed mint csóválja felkiáltó jelét engesztclé- 
sül. Reményiem, hogy megelégszik velem kegyed?

A’ mély szózata. (Kitörő kaczajjal.) Meg, uram, az 
ördögbe, meg. (Felül a’ wiskhibe). Reggelizzék ke
gyed ma velem,; hiszem, hogy jó barátok leszünk.

Bámészok. (Tapsolva.) • Ha ha ha ha ha ha!
.Nép. (Ujongva.) Hurrah! Long life the wit! (A ’ 

függöny legördül, vagy is akarám mondani a’ wiskhi 
elgördül.)

III.
Ö li!

J u l e s  J  a n i n.

E’ fejezet fölirása sóhajtásokra mutat, ’s varóban 
kellene is benne sokat sóhajtanom, mert szerelemről, 
oh! az első, oh! a’ legboldogabb szerelemről fogok 
szólani; azonban sóhajtásoknak soha barátja nem vol
tam, ’s azért most sem sóhajtok, ’s ezen „Oh!“ csak 
azért díszéig soraim fölött, mivel minden novellában, 
mostani divat szerint, felírásokat vagy idézeteket kell 
annak; külön részei fölé tűzni; ’s ugyan tűzhettem

*j Bocsánat, hogy szavait nem közlöm, örömest tenném, 
ha él tettem volna azokat.
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volna-e szerelemrül szóló fejezet elé ennél czélszerüb- 
bet? „Ezen oh!“ kétes értelmű, így például szoktuk 
sokszor mondani: „Oh be szerencsés vagyok!“ — ’s 
viszont ezt is: „Oh, én boldogtalan!“ — ’S illyen a*
szerelem is, először boldog, azután pedig-------nem
mondom ki, nehogy a’ szépnem megbecsülhetlen ke
gyét elveszítsem; hanem felfogom kalandom megsza
kadt fonalát. — Nyájas szóváltás közben a’ mélyszó- 
zatu ur pompás, azaz igen pompás palotájába értünk ; 
’s vig robaj közt a’ reggeliző terembe sieténk. „Miss 
Jenny jőjöu ’s édesítse theénket!“ — mondá az öreg 
ur, ’s kiképzeli édes meglepetésemet, midőn a’ nagy 
szárnyajtón szép Jenny, a’gyönyörű Goldschmith Jenny 
belépett? Oh! nem; belejtett, beröppent be.......... or
mányos toll olly hamar kifogytál. „Leányom Jenny,“ 
— szóla elégülés mosolyával Goldschmith ’s bemutata 
az angyali teremtménynek. „Már volt szerencsém,“— 
rebegém elég botorul ’s elbeszélőm, mikint akarék a’ 
wiskhin át megmentésére rohanni; mire az-öreg zsidó? 
(mert Goldschmith csakugyan sertéshúst kerülő,) el
beszélő furcsa párviadalomat Rusztánnal, ’s ez mint 
látszék, a' vidor kedélyű Jenny előtt inkább szolgált 
ajánlásomra, mint káromra. A’ reggeli órák repültek, 
’s e' látogatásomat több követé; — egykor gyönyörű 
est vala, a’ hold édes ragyogása szerelmi aléltságba 
szenderfté a’ természetet,— és — de minek mind ez, 
röviden megmondom: szeretőm, imádám Jennyt, rsoh! 
én boldog halandó, viszont szeretteiéin tőle.

E ’ néhány szóban minden foglaltatik, mit néinelfyck 
pár száz lapon mondogatnak. Szerelmünk nem volt c- 
gészen remény nélküli, mert Goldschmith mindig jc- 
leutőleg mosolyga, midón egymáson audalgó szeme
inkre emelinté keskeny' pilláit. Azobau boldogságunk 
rózsáit hamar elfagylalá a’ szigorú végzés kemény te
le, értem az öreg ur ősz fejét. Egykor a’ Hydepark- 
bau lovagolván t.i. velem, így szóla komoly tekintet
tel ; „Uram, kegyTed Jennyrmet szereti, kérem ne sza
kassza félbe szavaimat; Jenny hajlandónak látszik ke
gyed iránt, ’s at elég mert hogy kegyed keresztény 
én pedig zsidó vagyok, az nem á rt, bírok én eszköz
zel ez’ akadály elhárítására; Lyudhurst lordnak meg- 
igérém féligmeddig leányomat, az igaz, de ha Jenny 
inkább kedveli kegyedet, ú g y ....“ — ??Oh! kegyed en
gem égbe em el...“ — kiálték elragadtatva öröm má- 
mortul. „Azt nem cselekszem mert akkor nem lehetne

kegyed vöm, — vigyázzon, uram, bizony leesik a’ 
lóról. — Azomban egy föltétem van, m ellyet....“ — 
„Mindent teljesítek...“ — „Jól van, elhiszem; — de 
uram, elragadtatásában leejté kegyed kalapját, Willi
am , vedd föl a’ Master kalapját. Uram! hallja kegyed 
föltételemet...“ — „Egészen fül vagyok.“ — „Azt Jeu- 
uym bizounyára nem szeretné; tehát én leány omat nő
ül adom kegyednek, ha ki tudja eszközleni, hogy'hol
nap nem Burdettet hanem Leadert válasszák Westmins
ter képviselőéül. Bámul kegyed? Nem tehetek ró la, 
nevezze kegyed bár különczségnek föltétemet, de én 
attól el nem állok. Mi angolok ki vagyunk hiresztelve 
különczködésink miatt, vigye kegyed is annak egy nem 
megvetendő példáját Magy arországba. Ajánlom maga
mat, holnap, a’ választás után, ha Leader lesz kö
vet, aláírjuk a’ szerződést, ha Burdett, — ugv jó utat 
kívánok kegyednek a’ magyar hazába ;“ — ntoudá ’s 
ezzel elvágtatott.

(Vc;e  k öv r t K *• t. i k.)

K E SE R G É S.

Föltűnt nekem ó, az angyal 
Éltem puszta éjt1 fen ,

’S fény t deríte bánatomra ,
Es imádtam híven cn ;

Hajnalajki egy mosolyja —
Menny ein, iidvem, mindenem !

Fis a’ trónok’ csillogását 
Megvetette hu szivem,

Es szei-elmem’ tünde kéje —
Kába én úgy7 gondolám ! —

El nem múlható virágú, — i  í 
’S ah ! mint megcsalattatám

Sirba tinit szerelmi mennyem ,
Büszke kény ledúlta azt,

Almaimnak szivvirágit —
A’ viruló szép tavaszt!

Összezúzva fenn reményiül,
Sir fogá-el ángy alom —

’S nem maradt egyéb sajátom!
Mint a’ bú és fájdalom !

B. BAHKÓCZY FERENC/.

*
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P I N E L L I.

• <t:6y csopotíívlat a’ természet után.)

„Nem óhajt kegyed Piuellwel megismerkedni ?“
— „„Iíicsoda ezen Pinelli? én még soha sem lát

tam e’ nevet egy váltólevélen is!““
„Annál többet láthatta kegyed azt számos rézmetsz- 

vények alatt. Nem ötlöttek fel kegyednek az ő műre
mekei , mellyek szintúgy ékesítik a’ bibornokok’ és 
nagyurak’ szobáit, mint a’ műárosok’ boltjait? Eu őt 
Angelo és Raphael elébe helyzem. Pinellit én korunk 
első rézmetszőjének tartom. Senki sem tudta a’ nép 
erkölcseit úgy eltalálni mint ő. Az ő, trastevetiui táu- 
czosai’ bájolóbbak mint azon lebkelábú tánczosnék, 
mellyeket Pompejus temploma’ falain látni. A’ Dante 
poklából festett ördögök nem viselnek e magukon va
lami csípős gúnyt? Ö ezeket kölönös szorgalommal, 
mondhatnám atyai gyengédséggel dolgozá ki. Ott lát
ni őt magát is műve előszinéu, mialatt egy tutzet dae
mon körülötte legrémesebb fmtorgatásokat tesz, öt 
lelkesítni. Pinelli a’ '.festészetnek Faust-ja!

„„Göthe’ Faustja a’ köuyvárosoknak sok pénzt ho
zott b e !““

„És Pinelli a’ műárosoknak. 0  maga nem igen gon
dol a’ pénzzel; ő büszke, ’s én becsülöm. A’ város
részben hol lakik, egy kis földes urnák mondhatni őt 
várában; mindenki bókol neki. A’ művész uralkodik, 
de szeretettel, nem hatalom által. Jóakarata sokszor fe
lette eredetiképen nyilatkozik. Ha valamelly barátjá
val találkozik, e’ szavakkal üdvözli őt: addio vasal- 
laceio! (Jó napot sepredék!}. Fesztelen jár ’s mindig 
két Bravival, azaz két igen nagy angol ebbel.“ 

„„Ezen Charakter nekem tetszik.““
„Akarja kegyed ezen nagy művészt még ez este 

látni az ő legszebb helyzetében, egy korcsmában?“ 
„„Legyen; várakozzék reám kegyed szállásán, 

együtt menjünk hozzá.““
A’ szépmüvek’ barátja megvált a’ kereskedőtül, mi

után egymásnak kezét búcsúra barátilag megsxoriták.
A’ művész, kiről a’ most beszélt két angol érteke

zett, jó formán ollyau vala, minőnek őt az első festé. 
Az olvasó meg fog róla győződni, ha bennünket lakába 
kisér Trastevere nevű város részbe. Egy kis ajtón 
lépni b e , melly egy falépcsöhez vezet Az első eme

letben egy jókora szoba van; itt ül Pinelli a’ széken, 
a’ vésű kezében, a’ réztábla térdein, ?s keze mesteri- 
leg vési reá az alakokat, mellyek lelke előtt lebeg
nek. Scaevola, ki kezét a’ tüzbe tartja, azon tárgy, 
melly egész lelkét elfoglalja. A’ vésü sebesen mozog 
’s merész éle alól első rendű szépségek jőnek világra. 
A’ hősnek vonásai és állása egészen hasonlók a’ mű
vész lelkesedéséhez. A’ mű készen van, ’a a’ teremtő 
művész’ szeme ürömiül sugárzik. Szájában pipa vau, 
’s időiül időre fústfellegecskéket fű el magától, mellyek 
őt körülburkolják ’s meilyektől alig látszik a’ férfiú, ki 
mozdulatlanul és némán áll ott csudálkozásában. Pi
nelli végre megszakasztja a’ csendet.

„No mondj már valamit, Cencio; biz isten úgy állsz 
itt mint valamelly szobor!“

— „Félek, hogy megzavarom Önt; e’ m unka...“

,,E’ munka nekem nem munka! A’ római történet 
minden esetre szorgalmat és türelmet kivan, de hisz 
ha bele fáradok egy darab agyagot veszek elő ’s Fan- 
toccikat (bábokat} csinálok belőle. Az utazók, egy
más kezéből kapkodják ki őket, annyira szeretik. De 
igaz! hova lett barátod a’ lord?“

— „Lord Hawey, a’ derék u r ! Csak ő teheti egye
dül boldoggá a’ művészt. Már több napja jár nyakam
ra , hogy kegyeddel megismertessem.“

„Ha látni akar, jöjjön az Osteria della stellaba;oda 
utasítom minden látogatóimat.“

— „Eljovend ez este, de gondolja meg Ön, ő nagy 
ur!“ —

„Amiál roszabb, azokat én nem szeretem. Emléke
zel azon nápolyi marehes-re, ki egykor bejött hozzám, 
lovagvesszeje nyelével egyik rajzomra mutata, ’s azt 
korholni akará. Istenemre! ha legott az ajtót nem ke
reste volna.......megjárandottam vele a’ lépcsőugrást.“

Közben beesíveledett; a’ művész fö lkelt’s barátjá
val az Osteria della stella korcsmába ment

Itt egy füsttől kormos nagy szobában látjuk őket; 
középeit egy nagy asztal áll, melly körül az ügy ne
vezett tősvendégtek ülnek. Sebesen töltetnek meg és 
üritetnek ki a’ fogliettik (kis messzely). A’ camerierik 
(piuczérek) Cavoli strascinatit és abbacchio-t hordanak 
fel, (olaszkáposztát és borjúhúst}. A’ kandalló mellett 
e’ szókat hallhatni. . . .  három, négy, nyolez; ez a’ nu>- 
rajáték. Bortul'feltüzesedett asszonyok állnak a’ fér-
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fiák komi. Most hirtelen belép egy leányzó, ’s egy 
ifiu embert, ki szeretője, arczul csap; ez karon fogja 
őt ’s kivezeti. Ez idő alatt két kutya mászott az assz- 
tal alá ’s a’ jeleuvoltak lábai körül szaglalódik. Ezek 
Pmelli’ ebei. „O jön!“ kiált több szózat.

Valóban megjelenik urok, legott a’ legjobb hely 
adatik neki. Pinelli leü l, kalapját maga mellé veti ’s 
egy sas pillantással keresztül futja a’ társaságot, hom
loka két oldaláról két hoszú fürt folyik le ; inge gallé- 
ra hátra van hajtva ’s a’ nyakkendő pongyolán csak rá 
téve. Frakja ’s hosszú bugyogója is megkülönböztetik 
őt a’ többitől, kik dolmányt ’s rövid bársony nadrágot 
hordoznak, ’s szeretik lábikráikat ’s fehér harisnyái
kat láttatni. Pinelli kedveli a’ mulatságot e’ néposz- 
tálylyal ’s köztük a’ legjobb tárgyakra lele képei szá
mára? •—

Egy szép leányka, mellynek mestersége abban áll, 
hogy a’ müméhelyekben mintául szolgál, kérdezi öt: 
„ÍVo’s , Pinelli ur, mikor fogom kegyednél Cleliát ké
pezni?“

„Hallgass, locska. Ha Scaevolámnral egyszer ké
szen leszek, majd meglássuk.“

— „Ah Pinelli ur — kiált az asztal végéről egy 
herkulesi termetű suhaucz, — beszéld el nekünk a’ 
történetet tovább; tegnap azt beszélőd, hogy Tarquiut 
ki a’ rómaiaknak királya volt, mivel még akkor nem 
voltak pápák, meg akará ölni, nemde ?“

„Igen éhezem most; majd aztán.“
E ’ pillanatban belép Cencio a’ két angollal. Minden 

szem a’ két idegenre fordult ’s minden arczra némi 
gúny huzódék. A’ korcsmáros nagy szemeket csinált, 
örömében kezeit dörzsüié ’s az augolokhoz ment; Cen
cio őt könyökével hátratolá ’s a’ két Signori Milordit 
Pinellihez vezeti, ki a’ nélkül hogy az idegeneket fel
venné dörgő hangon kiálta: „Piuczér 1 hozz már egy
szer valamit, mert éhen halok meg!“ Cencio meg- 
szólítá most, Pinelli pedig, miután az idegenekre egy 
tekintetet vetett, csak bajjal tuda elnyomni egy gúny- 
mosolyt, olly nevetségeseknek tetszék előtte magatar
tásuk, vonásaik és ruházatjuk. Pinelli mozdulatlan fi- 
syelmező maradt ’s minden jelenvoltak kaczagtak ké
pe’ farcsra kifejezésén. Végre ö szakasztá meg a’ 
csöndet, midőn a’ szögletben a’ morajátékosok között 
szóvita kerekedett. Kiabálának, öklözések váltogattat-

tak , a’ tőrök villogtak. . . .  A’ két angol nyulsebesség- 
gel ugrik ki az ajtón. Cencio utánok akar menni, de 
Pinelli viszatartóztatja ’s kaczagva mondja: „Ezenkét 
original nekem tetszik, hozd el őket hozzám!“

Teta — a’ művész leánya — ezalatt otthon édes 
anyja’ engedelmével egy nápolyi m archese-nek, ki 
a’ leányt imádá, egy ablaktalálkozást engede meg, ’s 
ezt édes atyja’ műtereméből, mivel hivé, hogy már 
atyja haza nem jön. Az anya leánya’ háta megett ál
lott ’s tanúja vala a’ szerelmi sohajtozásoknak. Mint 
tudva vau Rómában nem ritkaság, hogy sokszor há
zasságok is köttetnek illy ablak-reudezvous-k által. 
Teta az ablakot félig kinyitá, ’s félig félénken, félig 
örvendezve tekinte ki azon, ’s ajkainak mosolya nap
világ vala a’ marchese-nek.

E’pillanatban érkezők vissza Pinelli, az angolokat 
elfogdandó. Egy tekintet mindent megfejte néki. Be
lépve leveté a’ hóna alatt hozott földabroszt, villám 
sebességgel bot után nyúl, ’s a’ szegény asszonyok
nak neki esik. Az ütlegek Vittoriára az anyára hullot
tak , aztán a’ leányra, melly utóbbi anyja’ veszedelmé
nél a’ magáét elfeledve azt karjaival átkulcsolá. Mind 
a’ kettő hangosan kiáltozott ’s futni akart, de ruhá
zatokba bonyolódva mind a’ kettő csaknem aléltan 
elesett.

A’ művész haragja’ egyszerre megszűnt ’s bámulat
ba ment által. „Melly szép csoportulat!“ mondá magá
ban, „megérdemli hogy ecsetem örökítse!“

Az anyja mellett fekvő Teta amazt átkulcsolva tar- 
tá , mialatt eltolt nyakkendeje gyönyörű vállait láttatá. 
Vittoria, kinek haja felbomlott, egy székhez támasz- 
kodék, ’s feje hátra felé hajlott. Pinelli rögtön rajzón 
után nyúlt, egy pár lépést hátrált ’s kezdé a’ képet 
festeni.

Ezen foglalatosságában lepék meg őt Cencio ’s a’ 
két angol. Ezek bámulva állának meg a’ két asszony’ 
kinos helyzete ’s szépsége ’s a’ művész’ liidegvérüsé- 
ge előtt ’s egymásra tekintgetének. Pinelli nem soká 
gondolkodék, csoportulatához a’ két angolt is oda íes- 
t é , ’s egy pár nap múlva mosolyogva nézők a’ ró
maiak e’ képet mint Pinelli legújabb rézmetszvényét.

G M.
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Ú T I R A J Z O K .

Péczelen, julius’ ü k é n  1S37.

Ez csak folytatása, előbbi levelemnek. Tartalma: 
Megérkezés. Tudományosság’ bélyege. Ismerkedés. 
Tagosztályozat. Ebéd. Olvasás. Sétálás. Kilátás. Em
lékiratok. Részbirtokosok. A’ helység’ csinosulása. 
Írók. Nevetés vagy inkább rettenetes hahota, ’s a’ t.

Miután e’ levél tartalmát elérebocsátám, nem felette 
szükséges többet mondani, kiki tetszése szerint elgon
dolhatja a’ textus bővebb magyarázatát; de mégis né
hány szót.

T íz óra lehetett, midőn Péczelre érkeztem, frakkom 
pálezára akasztva vállomrul függött le ; egy ideig töp- 
renkedtem, váljon nem leend e illetlen igy menni be 
egy ismeretlen helyre ? ’s nem találtam illetlennek.

Egy cseléd a’ kertbe igazit, „ott van a’ kerbe a’ te- 
ius ur“ úgymond. En a’ hoszu kerten végig sétálok,’s 
nem látok senkit, végre csakugyan megpillantok egy 
arauypaszományos sapkáju embert Schlafrockban. Ta
lálkozóm már ezelőtt Szemerével,'s természetesen öt is
mertem, de ellenben ő engem nem ismert meg. Ennek 
igen egyszerű okát könnyen kitalálhatja az olvasó, ő 
hires, azon felül czéhbeli tudós, én pedig hirtelen vagy 
hiretlen, ’s nem vagyok tudós. — (A’ tudományos 
társaság majd meghatározza, hirtelen vagy hiretlen 
jobb e ?}

Ha sohasem láttam volna is az előtt Szemerét, a’ 
Schlafrokrul gyanítottam volna, hogy csakugyan ő az. 
Úgy vélem, az olvasók ismerik a ’ köntösöknek ezen 
legkényelmesebb nemét. Minden eddigi találmányok 
között kevés van olly derék, mint ezen említett Schlaf- 
rok. Ha ki az ágybul reggel kibúvik ’s illy Schlaf- 
rokba belebuvik, az tüstént kész tudós. Valóban sem
mi sincs, mi a’ tudóst igy charakterisálja vagy belje
gyezze — akár pedig küljegyezze — mint e’ dicső 
ruha. A’ valódi azaz czéhbeli tudósok iránt viseltető 
szörnyű respectusbul azaz viszszanézésből azon indít
ványt bátorkodom javasolni; hogy illy Schlafrok-vise- 
lésre a’ czéhbeli tudósok szabadalmat kérjenek, ’s til- 
tatuék meg minden más írónak illy szent köntöst viselni 
mert csak illik, hogy illy derék emberek a' néptől meg 
és a’ többi nem valódi azaz : czéhetlen iróktul meg
különböztetve legyenek. A’megkülönböztetés Iegczél- 
szerübben történhetnék illy Schlafrok által. Ez persze

csak házi vagy otthon megkülönböztetés lenne még- 
csak, tehát kellene még más valami jegyet is kigon
dolni p. o. egy Minervát vagy illyesmit kellene kinek 
kinek hátán viselni. Készakarva mondom, hogy há
tán, mert elől, azaz szemközt mindenki ráismerhet illy 
tudósra; mivel képe sokkal felfujódottabb, mint másé, 
’s magossabbau hordozza orrát. — Minthogy a' tudo
mányos társaság egyetlen kötelessége a’ magyar nyel
vet csinosítani, nyesegetni ’s a’ t., utóbb ez érdeklett 
Schlafrok szóbul az l betűt kiis fogná hagyhatni, mert 
nem szép olly sok mássalhangzó egymás mellett. — 
(Hogy leire értés ne legyen, én a’ tudós társasághoz 
tartozóknak nézem ugyan mind azokat, kik tagokká 
kineveztetének ’s diplomával megtiszteltettek, de még
is különösen csak néinelly pestitagokat értek, legkü
lönösebben pedig két három tagot értek, kik magokat 
a’ tud. társaság’ repraesentánsainak tartják.}

Engedelmet kérve a’ hosszú kitérésért most már a’ 
dologra. En bizonyos félelemmel közelítettem Sze- 
merehőz,mert tudniok kell olvasóknak, hogy én teljes 
életemben minden tudóshoz valamelly szent rettegés és 
tisztelet közt léptem. Igaz ugyan, hogy mióta őket 
közelebbrül ismerem, — „Seit ich ihr Treiben und 
Wesen sehe“ mond egy író — a’ szent rettéges el kezd 
enyészni, ’s a’ tisztelet legfinomabb homeopathiai ada
gokra olvadozotí le.

„Kegyed az, ki a’ „Literatúrai Lapok“ban az Athe
naeum ellen irt?“ kérdé tőlem Szemere. Igen, fele
lém. íme az ismeretség. Mint a’ kis eziknek íróját mu- 
tata be nőjének és másoknak is. — A’ Nyelvészetről 
vagy Rényképekről, ’s a’ t. éppen nem ismertetetni 11

Péczelen a’ sokaktul annyira óhajtott tagosztályo
zat megtörtént, de csak egy vagy kettő van megelé
gedve. Ez szomorú, mert a’ megelégedetleuek majd 
másokat is viszszaijeszteuek ezen egyébiránt igen hasz
nos ’s előbb utóbb csak áldást hozó újítástól. Úgy hal
lom, hogy van a’ Péczeli közbirtokosok közt olly nagy
lelkű is, ki azt ígérte, hogy fél holduyi földet enged 
át a’ többieknek egy holdért, csak az ő része lakához 
közel essék ki; ez megtörtént az ígéret valósult e?—

Semmit sem szeretek én úgy utazás közben mint az 
ebédet vagy szabottabban mondva: az evést. Herék éra- 
bér volt, ki ezt föltalálta; ha ki puhatolhatnék hogy 
magyar volt, emlékoszlopot kellene neki állítani. Arról 
nem untatom az olvasókat miuémü ételekből állott az
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ebéd; ezeket kegyetek mindjobban tudják mint én, na
gyobb gyakorlásuk lévén bene mint nekem.

Eu indulni szándékoztam ebéd után, de a' valóban 
igen szíves marasztásnak engedtem.

A’ délest gyönyörű vala, hárman sétálni mellénk. 
A’ föllebb említett nagy lelkű birtokosnak azon telkén 
vitt utunk keresztül vagy végig, melly az uj elszurás- 
uál fogva lakához közel esett. Szép darab föld , Pé- 
czel határának legdiesőbb része, de én nem igen gyö
nyörködhetem benne , mivel mindig az forgott eszem
ben váljon az ígéret teljesülende ? — Ah mikor leszen 
az embernek kimondott szava igazés szenti? 'S oh mi
kor fognak az emberek olly szépen cselekedni i s , mi- 
kint beszélnek ?! Az erdő sarkán éppen a’ falu fölött 
egy hegyre kapaszkodtunk fel. Innét a’ kilátás, főkép 
Budapestre felséges. Itt egy esernyő alakú védfa van 
emelve, mellynek oldalán különféle emlékiratok vágy
nak. Én ezt iráni föl: „Kern beszéde után hanem cse
lekedete szerint kell az embert m e g íté ln ü n k e ’gon
dolatra e’ hely tulajdonosa adott alkalmat.

Péezel főbb birtokosai, 's zálogtartói vagy haszon
bérlői, Ráday gróf, Nádasdy grófné, Kovács Zsigmond, 
Fáy família, Szemere , Jakabfalvi, Eckstein szolgabi- 
ró , Högyészi ’s a' t.

A’ Ráday grófi kastély és Kovács Zsigmond szép 
laka különös díszére vágynak ez egyébkint rendetlen 
’s csinatlan falunak. Ha a’ birtokosok ipara és Ízlése 
csak fele annyit tenne is a’ helység’ csinosítására, mint 
a’mennyit a’ természet ennek fekvésére tön: akkor Pé- 
czel a' főváros Budapesthez közel fekte miatt a' hon
nak legszebb lakhelyei közé tartoznék, sőt az ipar olly 
kedvesé és kellemetessé tehetné, hogy hozzá hason
ló kevés lehetendne. Néhány fát ültetni a' földek közt 
kanyargó ut mellé, ’s az erdőben némelly tisztítást csi
nálni, némelly ülhelyeket készíteni, székeket rakni 
még nem elég. Hazánkban eddig minden felé azt tapasz
taltam, hogy minél több közbirtokos lakik valamelly 
helységben: annál rondább, rendetlenebb ’s csinatla- 
nabb a z ; ezt Péczelre is némileg alkalmazhatni. Egye
sült erő , ’s összetétett többes akarat milly könyen te
hetne minden megerőíetés nélkül egy helységet szép
pé ! — Én részemről a’ legpompásabb palotában sem 
érezném magam jó l, nem gyönyörködhetném benne, 
ha körületét vizinosta mély árkok, sürü burján, bo
zót, hitvány kunyhók, koldus kalibák tennék.

Nevezetessé teszi Péczelt a z ; hogy itt több jeles 
magyar iró tartozkodék hosszabb vagy rövidebb ideig, 
vagy legalább megfordult itt, mint: Kazinczy, Horvát 
István, Dübrentei, Vörösmarty, Vitkovics, Kölcsey, 
Szontag, Szalai László, Vajda, ’s a’ t. — Nincs 
ugyan e’ hely ollyformán az emlékek tépőzára róva, 
mint Széphalom, Gomba ’sa ’ t. de azért a’ literatúrai 
világban hires marad.

Vasárnap lévén az egyházba mentünk. A' prédikátor 
ezen textus felett beszélt: Minden jól van úgy a' mint 
van ; de én nem valék a’ textussal egészen megelé
gedve, mert ha olly jószágocska birtokosa volnék, mint 
az ki mellettem ült, ’s ha olly szép menyeoke nőmül 
simulna hozzám, mint a' ki velem szemben ült, kire 
szokásom ellen többet pillogattain mint a’szónokra, ak
kor igazán meg volnék a’ textussal elégedve ; oh milly 
szép mily édes volna akkor literatoroskodnom.

Délután a' Tudományos Gyűjteményből Schedel Fe- 
rencz által magyarra átvitt vagy áthurczolt, „Harami
á d ra  készült receusiót olvastuk, mellyre szörnyüket 
nevettünk. — Többet most nem irok, reggel tovább 
folytatom utamat.

TK.SZKKI.

TÖRÖK KÖZMONDÁSOK.

Egy kis ko nagy sebet csinálhat. — Egy balga ba
rát több kárt okoz az embernek, mint az okos ellen
ség .— Kiálthatja az ember: méz! méz ! a’ mennyiszer 

j akarja, ’s még sem fog édes szájat kapni.— Ki hiba
nélküli barátot keres nem fog soha barátot lelni. — 
Egy ember a’ másikát meg csalja, de egyszer. —-Ne
héz egy farkast fülénél megfogni. — Hogy békésén él
jen az ember, vaknak, siketnek és némának kellene 
lennie. — Nem lehet két dinnyét egy hónalj alatt vinni. — 
Egy csepp mézzel több legyet foghatni mint egy kan
ta eczettel.— A’ balga szivét nyelvén viseli; az okos 
nyelvét szivében hordozza. — Jó bor és szép assonyok 
két kellemes méreg. — Minden eset, melly kényükre 
fakaszt egy mástul követtetik nyomon, melly mosoly
gást gerjeszt. -— Tégy jól ’s vesd a’ tengerbe; ha a’ 
halak nem értik is meg, megérti az isten. — Ha ellen
séged nem nagyobb is egy hangyánál, mindig elefánt
nak képzeld őt. — Egy asszony vagy szerencséje, vagy 
romlása a’ háznak. — Az is ki mindent tud, sokszor 
megcsalódik.— Ki mindenért künyűre fakadna, hamar 
elvesztené szeme világát. — Beszélgetésből többet ta
nulni mint olvasásbul. — Egy barát többet ér mint egy 
rokon. -— Több láthatlan mint látható dolog van. — Ne 
higy turbánja fehérségének, a’ szappant hitelre vette. 
— Ha vakot látogatsz meg, hunyd be szemeidet — 
Ha bár nincs csont a’ nyelvben , még is csontokat őröl 
meg. — A’ szív gyermek, reméli azt a’ mit óhajt. — A’ 
halál egy fekete teve, melly minden ajtó előtt letérdepel.



472

lim- ’S  D I V A T L A P .

P E S T I  H Í R E K .
1. ) B ú v á r  h a r a n g .  Gróf Széchenyi István egy búvár- 

harangot készíttetett Angolországban, ineUy Zimonbul Zrínyi 
gőzössel nuilt szerdán Pestre hozattott.

2. ) G ő z h a j ó i n k ’ a u g u s z t u s i  p á l y á j a .  Induland
a’ N á d o r  Bécsból Posonba és Pestre aug. 3 .9 . 16. 23. 31 kén, 
’s Pestről Posonba és Bécsbe 5. 12. 19. 2 6 .— Á r p á d  Bécs
ból Posonba és Pestre l. 7. 13. 20. 27. ’s Pestről Posonba 
és Bécsbe 3. 9. 15 22kén. — Z r í n y i  Pestről Zimonba és 
Drenkovára 4. 17. 31 : Zimonbul Pestre 10. 24; Drenkováról 
Zimonba 8 , 22kén. — 1 F e r e n c z  Pestről Zimonba és Dren
kovára 10. 24. Zimonból Pestre 4. 17. 31. Drenkováról Zi
monba 2. 15. 29kén. — A r g ó  Skeláról Cladova és Galaczra; 
Galaczról Skelára és Cladovára 3. 16. 30kán. — P a n n ó n i a  
Skeláról Cladova és Galaczra 9. 23 ; Galaczról Skelára és Cla
dovára 1. 14. 28kán. INI á r ia  D o r o t h e a  Galaczról Kon- 
stantinápolyba 1. 14. 28áu; Konstantinápolból Galaczra 9. 23án. 
— 1. F e r d i n a n d  Konstantinápolból Trebisondba és Tiebi- 
sondbul Konstantinápolyba 4. 18kán. (Ismert.)

3. ) N e m z e t i  s z i n  házunk.  A’ Jelenkor 57ik sz. ezt Írja: 
„Már szellemi tekintetben is szépen haladnak színészetünk elő
munkálati. lg}- többi közt, mint halljuk, a’ részvényes tár
saság igazgató küldöttsége most czélszerü rendszabályok fö
lött tanácskozik a’ színészek, rendelők, ügyelők ’s t eff. szá
mára , mi elkerülhetlenűl szükséges, mert jó rend nélkül rö
vid idő múlva szükségkép ismét tönkre jutna az intézet; de 
még itt nem állapodik meg az előrelátó csiiggedhetlen buz- 
galmu igazgató küldöttség, hanem hazánk Íróit is fölszólítani 
szándékozik, hogy eredeti drámái művekkel ’s remek külho
ni színmüvek fordításaival, illendő tiszteletdíj mellett ápolják 
hazafiui buzgalommal e’ nemzeti közérdekű intézetet, melly 
első gyermekévében sírba szálland segélyük nélkül, onnan pe
dig aztán csak századok érez tárogatója ébreszthetné föl ismét. 
A’ tisztelt részvényes társaságnak nem lehet eléggé köszön
nünk fáradhatlan munkásságát, melly olly czélszeriileg tülek
szik tökélyre ’s áldozatot nem kiméi. Mivel pedig már az elő 
munkálatok kezdete is illy igen helyes, mennyi jót és nagyot 
várhatunk tőle még jövendőre e’ nemzeti szent ügyben!

4. ) H a z a f i u i  á l d o z a t .  — Klaszy Yenczel pesti ma
gja i szabó mester, és polgár, a’ nemzeti színház számára,

tulajdon költségén vásárlett anyagokbul, ingyen készít egy 
pompás királyi vagy herczegi szerepekre használható magyar 
öltözetet , melly már munkában is van, — Továbbá 12. hős 
szerepekre használható magyar disz öltözetnek az Igazgatóság 
által vásárlandó anyagokból, ingyen léendó elkészítését szin
tén , önkint megajánlotta.

5.) Városunkban f. h. 19kén este 8 és 9 óra között vala- 
melly fényes az éjszaki fényhez hasonlító égi tüneményt vet
tek nemellyek eszre, melly délkeleti irányban mintegy látszó
lagos 6 — 8 ölnyi nagyságban villant meg ’s egy pár perczig 
tartott.

K Ü L H I R E K .
1. ) H u g o  Victor az „Orientales “, „Feuilles d’ automne“ 

és a‘, .Chants du crépuscule“ szerzője, egy új lyrai verssel lépett 
fel, mellyekben sokkal inkább tűnik fel költői valódiságában 
mint regényeiben ’s drámáiban. Dalainak e’ legujjabb könyve 
„Yoix interieures“ (belső szózatok) czimet visel „ ’s azon ki
vonatok szerint Ítélve, mellyeket a’ franczia lapok belőle mu
tatványokul közlenek, sokkal dúsabb poétái virágokban mi#t 
akármellyike az előbb megjelent köteteknek.

2. ) G r e m e t  ki nem lég Párisban koldulás miatt befogat
tatok , megvallá, bog}’ ő e’ mesterséget csupa ízlésből, von
zalomból űzi, ’s hogy neki már 10 ,000  frankot hozott be. 
O egyébiránt földbirtokos, van felesége, gyermeke , bejárja 
váltogatva a’ fővárost ’s a’ kerületeket (departemens) ’s igen 
csinosan öltözködik. Ha Párisban van, egy igen pompás házban 
lakik a’ d’ Orsay utczában.

3. ) Érdekes statisticáját adák minap az angollapok az asszony
személyek számára rendelt fékháznak Londonban. Szerintok a’ 
nevezett városban 80,000 elvetemedett ’s 15,000 szolgálat kí
vüli némber van; a’ szolgálók közül, mellyek 150,000en felül 
vannak, naponkint rendesen 258 bocsátatik e l; a’ szolgálat 
nélküli tengés vagy is faczérkodás a’ bűnnek legtöbb áldoza
tot vezet karjaiba. A’ fennevezett intézet 1836 folytában 34 
személyt kibekitett családjával, 46ot jó szolgálatba helyzett 
’s 52őt (mert ennél többre nem terjedhet az intézet) az inté
zetbe fölvett; de micsoda aránylagosság ez az említett soka- 
kasághoz! — Egy ill}- szép intézetet a’ közönségnek valóban elén- 
kehhen kellene pártolnia.

S z i v e s  e m l c k e z t e t é s .

Az l S 3 S d i k  M JL JW JU L  i r á n t .

Tisztelettel emlékeztetjük hazánk' u. é. íróit, kik H a jn a lu n k ’jövő 1 8 3 8<1. folyamára ügyünket becses hozzá 
járulásukkal elősegitni Ígérték, hogy a’ beküldési határnap sebes léptekkel közeledik, másokra kikhez netalán 
hizodalmas felszólításunk el nem jutott volna, hogy becses küldeményeiket csak aug. 31kig fogadhatjukel. 

Költ Pesten, jul. 18kán 1837.
T r a t t n e r - K á r o l y i  s .  k .  G a r a y  s . k .

(Cri - utcza 612 szám.) szerkesztő.

Mai számunkkal küldjük t. új Előfizetőinknek az Ígért hat arczképet.
Rajzolatunkra folyvást előfizethetni.

Szerkeszti Munkácsy.
N Y 0 M ATIK LÄNDERER BETŰIVEL.
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I .

KOYDYIIÍT1 UR,
V A G Y : .

A’ PIPASZÁRNYI HOSSZÚ FALU.
. M UNKÁCS YTÓL,

Van a’ töltöttkáposzta’ és túrós csusza’ híres neves 
hazájában, — az olvasók e’ leírás’ kezdetéből bizonyo
san azt gondolják: Magyarországban; — az olvasók 
akármit gondoljanak, én azzal semmit sem gondolok, 
—• hanem még egyszer mondom, van a’ tajték pipa’ és 
tele kulacs’ nevezetes hazájában egy falu, ’s mivel 
ezen falu, úgy hasonlít valamennyi magyarfaluhoz, 
mint egyik ripacsos pujkatojás a'másikhoz, tehát e’fa
lut Roiidaháluak nevezhetni.

Hogy e’ falu terjedelmes l e h e t a z  olvasók abból 
képzelhetik, mert ha a’ falu’ végén, nem annyira dí
szelgő, mint inkább tántorgó lakából az uraság, Ron- 
daháti u r , e’ tántorogó lakának gőrbeszáju ablakán 
kikönyököl ’s hosszuszáru pipáját az ablakon kifeszí
ti, az épen a' falu másik végére nyúlik; ’s mivel a’ 
falu másik végén, illő távulságban az urasági laktól, 
a’ faluvégre teremtett czigányok laknak, e’ czigányok- 
ra Roudaháti ur’ gondoskodásábul azon jótétemény há
rul, hogy a’ pipa Füstöt egész nap ingyen szíhatják.

E' jótéteményén kívül Rondaháti ur a’ falu’ czigá- 
nyait minden úrbéri tartozásoktul fölmentette, egyedü
li kötelességük, ha a’ tekintetes ur, ebéd után pipáját 
kinyújtva, szundikál, a’ pipa tüzet örökké lobogó Veszta 
tüzkint szítani,’s minthogy illy módon a’ falu’ czigányai 
Rondaháti úrral mintegy pipaszártelegraphi összeköt
tetésben állnak, kötelességük egyszer’smind , e’ tele- 
graphi úton, Roudaháti urat szundikálása közben, me
séikkel altatni.

1 8 3 7 . *

Ez egyedüli úrbéri szolgálat után, Rondaháti ur’ ke
gyéből a' czigányok még néha bizonyos ünnepnapokban 
is részesülnek.Ezen ünnepnapokat azonban a’ czigányok 
nem számlálják a’ keresztény anyaszentegyház’ ka- 
lendárioma, hanem az uraság sipkája szerint. Néha 
néha, megtörténik tudni illik, hogy bár mi okbul is. 
Rondaháti u r, midőn már a’ nap magasan futja pályá
ját, rózsaszínű kedvvel ébred föl; ekkor arauyiiyal hím
zett veres sipkáját szokja föltenni, hosszukat ásítva az 
ablakon kitekint, ’s ha a’ faluvégi lakosok veres sipká
val a’ tekintetes urat megpillantják , jele, hogy ez nap 
ünnepet fognak ülni. Szokása illy napon Roudaháti ur
nák basadoháuynyal vegyitett finom döbreit színi,’s ez 
a' faluvégi lakosoknak ízletes pipa.'üst éldeletü ünnepük.

Lélekismeretes dolognak tartanám a’ faluvégi lako
sokat ez ízletes ünnepüktől megfosztani, ha tudnám, 
hogy a’ tekintetes ur „ é l e t k é p e i m e t  olvassa, ’s 
ekkép tudomására jutna azon titok: mikép használják 
a’ szegény czigányok a’ veres sipkás ünnepet. — Ha
nem mivel tökéletesen meg vagyok győződve , hogy a’ 
tekintetes u r, a’ „Hirnöku-ö n kezdve a’ lőcsei kalen- 
dáriomig, semmit sem olvas, felfödözem azon titkot, 
mikép használja Pharaónak faluvégi nemzetsége, a’ ve
res sipkás ünnepet. —

Ezen ünnepnek bizonyos, meghatározott napjai nin
csenek ; felőle csak annyit tudhatni, hogy a’ keresztény 
időszámlálás szerint,Rondaháti ur, veres sipkáját, nyolez 
nappal a' megyei nagygyűlés előtt szokta feltenni; és ha 
a’megyei nagygyűlésen Roudaháti ur hatalmas dolgokat 
vitt véghöz,azaz hatalmasan szundikált, post tot diseri- 
mina rerum, azaz: annyi sok vendégeskedés és boro
zás után, Roudaháti ur, uyolczadnapra a’ gyűlés után, 
veres sipkáját, örömében, ismét felszokta tenni. Mert 
tudni kell, hogy Roudaháti u r, miuden a’ gyűlésen ha
tározott dolgot magának szók tulajdonítani. Roudaháti 
ur tudniillik azt hiszi, hogy minden a’ gyűlésen tett

C 6 0 )
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indítvány’ sükeres kivívásához, ha ő (természetesen 
szundikálása közben) — fejével nem biczczeutene, 
mint egy helybenhagyólag, hogy úgy van biz az mint 
a' szónok beszéli, semmi bölcsen és okosan el nem
határoztathatuék.

Midőn tehát Rondaháti ur, bizonyos de épene’ bizonyos
ság miatt meg nem határozható napon, mintegy regeli ki- 
leucz tíz óra tájban, tisztes személye fölött a’magasan és 
hosszan puffaszkodó dunyha alól kiüti fejét, és e’ bog
lyas íő a’ duzzadozó párna ’s dunyha tengerbül, úgy 
magaskadik k i, mint borzas bojtorjánok közül egy ha
talmas czinkefogó, midőn mondom: Rondaliáti ur föl
ébred és hajdúját kiáltja, kit ezennel, izmos fogdmeg-i 
tulajdoni tekintetéből, Kormos Marczinak fogunk ne
vezni, Marczi ki kora reggeliül a’ küszöbön ül ’s urá
nak idéző kiáltására fülel, ha ollykor a’ küszöbön u- 
nalmában el nem alszik, ura rikkantására csakugyan 
a' szobában terem, ’s illykor első hozzá intézett kér
dése Rondaháti urnák: „no Marczi mint állunk a’ vi
lágban ?“

Marczi ki hajdanta Rondahátán biróviselt ember volt, 
’s kit utóbb Rondaháti ur hajdúvá ’s házmindenessé 
léptetett elő ’s kinek a’ szomszéd falu’ kántora gyakor
ta szokta a’ „Vasárnapi újságot“ olvasni, Rondaháti 
ur kérdésére bölcsen elbeszéli mit a’ világrul tud: — 
„Hogy a’ franczia orozldn herczeg (Orleansi hg.) 
megházasodott, hogy Ilona herczeg kisasszonyt vette 
feleségül, ’s Rondaháti ur kérdezve: micsoda Ilonát? 
Marczi ráfogja, hogy Tündér Ilonát; — hogy az an
gol király hat héttel ezelőtt meghalt, éppen két nap
pal utána, hogy Napoleon császárt megverték, melly- 
re Rondaháti ur kétkedve, mintha tudta szerint Napo- 
leou már rég meghalt volna, Marczi disputái, hogy ő 
azt jobban tudja ; mire midőn Rondaháti ur ismét kér
dezi: „honnan tudod mind ezt Marczi? — Marczi 
úgy felel, az ujságokbul. — „No Marczi, mond illykor 
Rondaháti ur, bölcs reudőkbe szedve homlokát, a’ jö
vő félesztendőben az újságokra előfizessünk:“

Es huszonnégy félesztendő múlt azóta, mióta Mar
czinak Rondaháti ur mindig ezt mondja, de Rondaliáti 
ur nyáron az újságot úgy szeretné, ha jó melegczipót 
boritanának belé , télen pedig csak akkor hordatná, ha 
jó hízottsertést küldeuének vele.

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k . )

HA HA HA HA HA HAI
N O V E L L A .

( V é g  e.)

I V .

H m !
de Balzac.

Mintha égbül csöppentem volna le , úgy ülék lova
mon’s csak a’ növekedő kaczaj ’s embercsoport ébresz- 
te föl feneketlen bámulásombul. Lehet e ennél iszo
nyúbb helyzetet képzelni ? Én , ki a’ politikához csa! 
annyit értek, mint a ’ hajdan hires magyar politikus c s íz  

madia, én, ki csak pár hét óta tartózkodám London 
ban, ’s a’ westminsteri választásról még soha szót sen 
hallottam, most egy annyi ezer főbül álló szilárd elvi. 
testület szellemét irányozzam? Nem, valóban, enné 
óriásibb következetlenséget még az ezer egy éjsza
kában sem találhatni. Azonban, kénytelen valék a 
savanyu almába harapni, mert ismerém az öreg Gold- 
schmith hajthatatlan vas akaratját, 's mi több, még 
Jeuuymmel sem tanácskozhatám, a’ vén sárkány ke
ményen őrizé a’ szelíd báránykát.

A’ választási nap fölviradt ’s én szomorúan lépdel
tem az e’ czélra készített téren föl !s alá. Kétségben 
utoljára verseket kezdék csinálni, de fájdalom ez sem 
használt. Ekkor 0 ’ Connel neve villant véletlenül a- 
gyamon keresztül, ’s tudván hallomásbul, milly nagy- 
jelentésü férfi ő Angliában , legott egy közel hozzám 
álló férfitigy szólitékmeg: „Uram, nem tudja kegyed, 
hol beszélhetnék O’ Connell el?“ — gondolám t. i.,hogy 
az talán segitendhet szomorú sorsomon hatalmas befo
lyásával. „Sir, én vagyok 0 ’ Connel költő ’s nyilvá- 
uyos szavaló,“ felele feszes hajtással a’ megszólított. 
„Nem kegyedet gondolám, — szólék udvarilag, — 
hanem, hogy is hijják csak különben , igen, az irlaudi 
vastag koldust. . .“ — „Uram, kiálta mérgesen a’ köl
tő“, — sz. Patrikra, ez elégtételt kíván; én is irlaudi 
vagyok ’s nem engedem gyaláztatni a’ derék izgatót.“  
— Nagy bajjal lecsöndesitve'n végre a’ fölindultat, 
unszolásira megvallám bajos helyzetemet ’s tanácsát 
kére'm;— „Uram, moudá ő komoly fontossággal, — 
a’ ravasz zsidó megcsalá kegyedet, jól tudja ő , hogy 
az angol nép nem szellőiül ingadozó nádszál. Uram, 
Angliának csak én parancsolok. Igen is én , uram, ’s 
irótársim ; kegyed mereszti szemeit, bámul! véli ta-
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Ián , hogy Bedlamból szöktem ki? Csalatkozik, uram, 
ha azt véli; még egyszer ismétlem, csak általunk hajt
ható Anglia érez akaratja, ’s mikép? azt egy rövidke 
példázatban megmondom. Tudja kegyed, ki parancsol 
egy hajóhaduagynak ? a’ kapitány; a’ kapitánynak az 
admirál, az admirálnak az ádmirálitás, ennek a’ sta
tustanács , a’ statustanácsnak a’ parlament, ennek a’ 
nép ’s a’ népnek? — a’ sajtó. Ez utón eszközölhetett 
volna kegyed valamit, egyébkiut nem. Ajánlom maga
mat. Jó utat Magyarországba!“ — Hm! gondolám, ’s 
zomoruau térék szállásomra, hm! szépet mondott a’ 
öltő, bár hasonlót mondhatnék. —

V.
__ T » f __• • •

G e o r g e  Sand .  ( Md me  D u d e v a n t .)

A’ költő jól jóslóit, Leader keresztül esett, ’s Bur- 
.ett követ lett, reméuyim pedig mély sírba hullottak, 
!e a’ szerelemnek hosszú kezei vannak, ’s a’ fene- 
:etleunek látszó ürvénybül is kiragadják hódolóikat. 
— Illy szerencsés valék én is. — Jeunyminel pár 
lappal a’ szerencsétlen válosztás után Drurylane szin- 
íázban találkozván, rendes összejöveteleket rendelőnk 
1, minek végre — szökés lön következménye.

Sokáig tanakodtunk e’ merész terven, de végre csak
ugyan győzelmeskedtünk minden élőnkbe tornyosuló 
tehézségen,’s esti 1 1 órakor, midőn az öregGoldschmith 

első mélyálmábau szenderült, kocsira ülénk, ’s Greet- 
iia-Greenbe, a’ hires boldogitó kovácshoz hajtatánk; — 
valóban, szinte büszke valék azon gondolatban, hogy 
a' capuai herczeg és a’ szép Penelope nevei alatt disz- 
leud saját nevem, talán az egyetlen magyar név, ki
vevőn Jósika Serédiéjét; az egész vastag ’s százados 
jegyzőkönyvben. Igazlásomul említenem szükséges, 
hogy Jenny elragadását épen nem tarthatom vétek
nek, mert az öreg Goldschmith úr játékot űze velem, 
szerelmemet látá, akadályt nem gördite elébe, ’s vég
re még is olly ocsmányul kigúuyolt, lehetlenség' tel
jesítését kívánván tőlem. Kérdem már most, érdemlett 
c részemrül kíméletet a z , ki szivem nyugalmát örök
re eltemetni törekvők? Valóban nem, ’s hiszem, hogy 
helyzetemben minden 26  éves férfi úgy cselekedett vol
na. Aztán, minő hévvel szelete engem az angyali 
Jenny. Hah, Idali bizonyára nem szerető tüzesben Se- 
rédit. Hallja Magyarország, Europa, az egész világ;

Jenny, a’ milliók birtokosa, a’ hatalmas Lyndurstlor
dot megveté, ’s egy magyar Íróval megszökött. Föl
szólítok minden irót, van e köztük egy , ki illy sze
rencsével kérkedhetik ? ’S e’ forrón szerető angyali 
lényt hagytam volna egy zsarnok apa kezeiben? Nem, 
azt nem tehetém , el kelle őt szöktetnem. Lelkiismé- 
retem parancsoló e’ tettet, ’s annak kiki engedelmes
kedni tartozik. —

A’ greetna-greeni kovács teljesítő kötelességét, ’s 
pár perez múlva ismét kocsiban ülék Jeuuyvel, most 
már nőmmel, ‘s Hullba hajtaték, onnan „Union“ gőz
hajón tova röpülendő a’ kedves zsákmánynyal. Mi
ről beszélgetőnk a’ kocsiban, valóban nem tudom már, 
annyi azonban bizonyos, hogy az éj igen hamar kö
vetkezők, ’s minthogy a’ levegő csípős kezde lenni, 
’s üldöztetéstül félvén, megszállni sehol sem mertünk, 
kénytelenek valónk a’ zöld függönyöket lebocsátui ko
csinkon. Ekkor a’ kocsi nagyot zökkent, ’s véletlenül 
ajkim Jennyéire találónak lapulni • hah milly boldogi
tó az első csók, mellyet a’ szemérmes nő pirulva 
nyújt férjének — !!! — Vén legények, ha tudnátok, ha 
csak fogalmatok volna, bizonyosan Dunába ugranátok, 
bútokban, hogy a’ mennyet már földön élvezni mulasz
tótok ! — I!! —

VI.
Huh !!

M i r r r a  t..

Utazásunk folytárul többet nem irok; elég legyen 
annyit mondanom, hogy szerencsésen Hullba érkez
tünk ’s „Union“ gőzösen Jennym vala a’ legszebb nő 
’s én a’ legboldogabb férj. Az indulási harang harmad
szor konga, a’ horgony-láncz csörögve simult csiga
törzséhez, az ágyuk dörögtek , -’s a’ matrózok három
szori harsány „Hurrah ! “ után „Rule Britannia“ büsz
ke nemzeti dalra nyiták ajkikat. A’ födözet tömve volt 
utasokkal, a' part pedig nézőkkel, kik kendőkkel iute- 
getéuek távozó kedvelteiknck; nekünk nem iutegete 
senki, de nem is volt reá szükségünk, mert magunk
ban fölleltük mind azt,  mit halandó e’ földön óhajthat; 
— de huh! milly iszonyú csattanás következők most. 
Az erőmüvész otrombasága által a' gőzös szétpattant, 
a’gyönyörű „Union“ légbe röpült ’s vele én is, fia
tal nőmmel együtt. Hogy a Iégbül ismét lejöttem, szük
ségtelen mondanom, mert hiszen külöuben nem irhat-

*
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núm e' sorokat, de huh! milly iszonyúan zuhantam a’ 
vízbe,— a’hideg elfojtá mellemet, lélekzetem elállóit, 
az elemek gúuykaczajja hangzék füleimben, még 
egyszer fölnyitám szemeimet, ’s mit láték? — Szobács- 
kámbau fekvém ócska zöld pamlagomon, körültem ré
gibb ’s újabb politikai lapok, mellyek olvasása közt 
elszenderültem; mellemen egy virág poharat tarték, 
mellyet a’ pamlag előtti kis asztalrul lerántván , a’ víz 
mellényem és ingem közé ömlött, ’s okozá fölébredte- 
met tarka álmimból, ’s az elemek helyett, előttem álló 
nőmet haliám folyvást kaczagni, kivel ugyan meg
gyűlt bajom, mert álmomban többször édes ömlen
géssel sohajtám Jenny nevét, ’s már most erősen hi
szi, hogy nem londoni, hol soha sem voltam, hanem 
valainelly budapesti Jenuyrül álmodtam.

NAGY JGXÁCZ.

L E V É L T Ö R E D É K . * )
(V é s  e.)

Még nem volt délutáni két óra midőn már ismét ko
csimban ültem, megkönnyebbedett szívvel, mint a’ 
pesti philosophus, ha az examenen keresztül úszott. 
Puszta volt a’ vidék, éjszak felől hideg- szél süvölte, 
a’ ló serénye futyölve suhogott a’ gyors futók nyak- 
szirtein, ’s én bundámba burkózva huh! kegyetlenül 
fáztam! De júliusban? Igen, igen! júliusban! — ke- ! 
gyetlen hidegláz borzogatott ’s zavarodott agyam’ tüz- 
katlanában ezer meg ezer rémalakok hajhászák egy
mást , vihogtak és cziczáztak , ’s köztük egy csuda
szép leány halványan és sápadtan áll vala; aléltan és 
vizesen — éppen most húzták ki egy gyűszű vízből, 
mellybe beléfúlt szegényke....

Végre elszenderedék , ’s nyugalmas csendes álom
ba merültem. Aludni! hogy mi emberek’ az aluvás nél
kül el nem lehetünk! Ha az ember alszik, álmodik is; 
kivált, ha olly szelíden ringattatik, mint engem a’ német

*) H°gy ezen levéltöredék egy egész hétig törötten, azaz: 
csonkán maradt, minden félreértés elkerülésére szük
séges megjegyeznem, hogy annak csakugyan, mit a’ 
uyájas olvasók alkalmasint már sejditettek is , csak 
ugj*an az iró ur’ kényelmessége, hogy ue mondjam 
restsége az oka.

A' fa e k B • /. • d j » g j  / .

hexameternél nem göröugytelenebb országút ringatni 
méltóztatott.

Aludtam és álmodtam.
Elejénte ugyan a’ képek igen zavarosak valának, ’s 

ki nem vehetém őket tisztán; mert az egész határon 
iszonyú sötétség vala; csak itt ott fénylett előmbe 
egy-egy  torony a’ sűrű ködfellegből, a’ levegőbeli 
iszonyú.rémek röpdestek, minők a' babona, vakbúz- 
góság, előítélet, ’s több e’ félék, mellyek a’ leve
gőt mint valamelly sáskacsapás,éji sötétségbe borí
ték , mi pedig térdig vaczogtunk a’ sárban. — Most 
egy kévéssé pirkadui kezde, úgy tettszett „Világ“ 
volt és ime most az előbb fényes tornyok lönnek seté
tek, a’ levegői rémek mind inkább ritkultak, a’ sár
felszikkadt, ’s gyönyörűséges szép vidékbe értem----
a’ patakok vidoran csergedeztek, a’ szellők szerelmi 
hangon susogtak, a’ hóid’ világa csaknem versenyt 
ragyogott a’ nappal, a’ virító bokrok közül pedig édes 
zengzetü fülmilék hangicsáltak.... itt kocsim egyet rop
pant ’s én felébredtem....

Hah! csaknem újra kirázott a’ hideg. Kocsim ten
gelyig vízben járt, ’s ez lehetett a’ patak’ csergede- 
zése; kocsisom’ ostora irgalmatlanul pattogott, suho
gott a’ lovakon és lovak felett, ’s ez lehetett a’ szerelmi 
hangon suttogó szellő; a' zöld bokrok közül pedig 
azaz a’ nádberekből olly kellemesen hangicsáltak a’ 
fülmilék:

„ B r e k e k e , b r e k e k e ,  b r e k e k e  
K o á x  k o á x  t u ú !
B r e k e k e  b r e k e k e  
Ko á x  k o á x  tú 
T u i.“

Végre — egy kis folyószorosba értem, oda t. i. hol 
a’ Sió és Kapos olly forró hidegséggel ölelkeznek ösz- 
sze mint k é t , egy más ellen pert vesztett prókátor, 
’s a’ várost QSimontoruyát) mint amazok az alperest, 
közbe szorítják.

Elmondhatnám ezen kis magyar mezővárosról, hogy 
ez hajdan igeu-igeu híres vár volt, hogy a’ többi közt 
Vajdafi Györgynek Zsigmond király ajándékozta — 
’s a’ t. De részint, hiszem, hogy kegyed mind eze
ket a’ magyar törtéuetköuyvekből már ismeri; részint 
pedig, isten engem, jobb, ha a’ régiségeket nyugodni 
hagyjuk.£ * r * in me G>ri
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Simontornyán — mert ez a’ városka neve — az em
berek’ egyik része jó  napot4 kívánt, a’ másik ,dicsér- 
tessék‘kel üdvözölt... én körűi nézém magamat, ’s va
lóban két templomot lá ték , különböző toronyjelekkel.

A’ mi még szemembe tűnt, az volt, hogy a’ szőlő
hegy a’ várostól egészen el van különítve. Hajdan, a’ 
mint mondjak, békésén együtt élt az öreg szőlőhegy 
a’ vén várral, ’s a’ vén apók sokszor leitta magát; Sió 
és Kapós ezt irigyelték,’s összebeszéltek, hogy a’ vén 
urat megtréfálják, ’s valóban egyszer mint valamelly 
tenyeres talpas útonállók útját állván, őt balra, a’ sző
lőhegyet jobbra utasítók, ’s most mint két elválasztott 
szeretők állnak a’ túlpartokon, ’s oily sovár-édes pil— 
lantatokkal néznek át egymásra, mintha, isten bocsáss^ 
az egyik 16 éves leányka, a’ másik 18 esztendős fiú 
volna; pedig — köztünk legyen mondva — már bizony 
mind a’ kettő elég vénecske.

GARAT.

A’ Z S E B K E N D Ő .

Az öltözetnek e’ parányi ’s csaknem felesleges ré
sze, a’ fényűzésnek legfelsőbb fokát érte el. Ausfriai 
Anna minden öltözködési piperékben de leginkább fe
hérneműjére olly hiú volt, hogy Richelieu cardinal róla 
azt mondá: „Ha a’ purgatoriumba jutand, bűneiért ki- 
szenvedni, bizonyosan hollandi vászonban fogna alud
ni,44 pedig egy XIII Lajos alatt irt kiadási jegyzékből 
kitetszik, hogy a’ királyné zsebkendői csak 18 livres- 
be kerültek. M arie Antoinette alatt a’ zsebkeudőkkeli 
fényűzés kevés előlépéseket tett; az ő zsebkeudői csak 
2 4  livresre becsültettek. Ettől fogva egészen a’ csá
szárság' időszakáig e’ fényűzés mindinkább növeke
dett. Napoleon egykor a’ császárnénak egy zsebkeu- 
dejével játszott, gondosan megnézdelvén a’ finom szö- 
▼eméuyt ’s a’ himvarrásokat rajta, kérdezé, ugyan mit 
ér az. „Sir — felele egy udvari dáma — ő felségének 
egy egy zsebkendője 8 0  frankba szokott kerülni.44 — 
„Nyolczvau frank ! — viszonzá a’ császár mosolyogva 
akkor nem cselekedhetik kegyed jobban mint, ha minden
nap elvisz egyet magával; bizonyára többre menend 
a z , mint fizetése.44 Jelenleg az elegáns hölgyek na
gyobb része, kik távolról sem császárnék, 2 0 0  fran
kos zsebkendőket visel. A’ himvarrásou kivűl még

csipkék is jönnek hozzá, mellyek még drágábakká 
teszik őket. Láthatni Parisban 4 0 0  frankos zsebken
dőket. Meglehet hogy ezen zsebkendő-fényűzés is sok 
ifiú embert vissza-ijeszt a’ házasságtól. Ismerek egy 
embert, ki házasodni szándékozók. A’ menyasszony
nak ajándékozandó csipkeruha nem ijeszté vissza, nem 
a’ bársony, sem a’ cashemir, sőt még a’ gyémántok 
sem, de midőn a’ zsebkendők kerültek elő — tizenöt 
lépéssel visszalépett: három tuczet zsebkendő 6 2 0 0  
frank! Az ifiú ember nőtelen maradt.

V Á G Y .

Öledbe puzsta sir 
Hőn vágyok - én ,
Mert érni jobb jövőt 
Már nincs remény.

Elhalt az érdeniesb 
Szent szózata,
’S szívbe érzetet 
Nem fujhata.

Szeretni nem hajol 
A’ jég-kebel,
Magyar csak egy honát 
Felejti - el.

Ragyogni tud — de nem 
Erényivel.
Szerez — de kéjt ’s gyönyört 
Ezüstivei.

Szép nyelve’ zengzete 
Halál harang,
Szivének vágya — pénz 
’S ál - fényű rang

Homály borult reád 
Te büszke hon!
Keservem vészedért 
A’ sírba - von.

Te , égnek Istene !
Mondjad, mikor 
Virul nekünk megint 
Szebb pálya - kor!

SUJÁNSlCKr
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A J Á N L Á S .

Sebesen előre haladó Pest városnak nevezetességei 
közé tartozik a’ I'o<7e/-házbau, Dorottya-utczáhan lé
vő műtár-intézet, mellynek jóizlésü ’s kimívelt tulajdo
nosa, Grimm Viucze ur, sem fáradságát sem költsé
geit nem kiméli, hogy müárú-raktárát kitűnő polczra 
emelje. E ’ szépen elrendelt boltban találtatnak:

1. )  A’ leghíresebb hangközöknek , mindennemű 
hangeszközökre alkalmazott munkái, hanggyakorla
tok ’s úgynevezett hegedű, gitár, zongora ’stb. isko
lák, ’s ebbéli raktára talán leggazdagabb egész biro
dalmunkban.

2. )  A’ legkiválogatottabb angol ’s franczia réz ’s 
kőmetszetek és nyomatok, mellyek más újabb műdara
bokkal hónaponkint fel fognak cseréltetni.

3. } Olaj ’s fénymázú föstések, ’s jól eltalált képek’ 
mellyek szinezetök’ szépségénél ’s olcsóságuknál fog
va méltán ajánlhatók.

4-3 Mindenféle játékok ’s képek a’gyermekek’szá
mára, mellyek katonai, természettudományi, techno
logikai és más tárgyaikra nézve mulatva tanítanak; 
— az utóbbiak olly tisztán ’s mesterileg vágynak i-aj- 
zolva, hogy nem csak tökéletesen szem elébe terjesz
tik a’ tárgyakat, hanem szépségük által is mintegy 
kézen fogva vezetik a’ gyermeket a’ rajzolás’ próbál
gatására’s alapos megtanulására; a’ mellett kevésbe 
kerülnek, u. m. egy szinetien 3 k r., '— színezett 4  
kr. p. p.

5.3 Továbbá ugyanezen mű ’s ipartárban megsze
rezhetni minden kereskedői’s házi számadó-könyve
ket, liueázva , szép papiroson, jó kötéssel, minden
féle formában, mellyek vörös liueákkal czimeztet- 
ve, a’ harántosak kék színnel az Írásra alkalmazva, 
a’ gazdáknak és gazdasszonyoknak könnyebbségül 
szolgálnak számadásaik’ pontos vitelében.

6 0  Ugyan az említett műáros ur bírja 8 hét óta a’ 
Trentsenszky féle művészi intézetet Bécsben, melly- 
ben a legizletesebb, díszesebb ’s czélirányosabb mű- 
darabok találtatnak.

Egyszersmind ezen mű és ipar-raktárral azon in
tézet is egyesítetett, és akárkiuek megrendelésére, 
rajzolatokat, kő és rézmetszeteket, kép-színezést, 
féuymázolást ’stb. kevés idő alatt ’s olcsón magára 
vállal.

Mindezeknél fogva ezen honi ’s külföldi remek mű 
’s ipardarabokkal gazdag tárt a' tárgyak’ ritkasága’, 
külöufélesége’ , szépsége’ ’s olcsósága’ tekintetéből, 
minden az effélékben gyönyörködő honűaiuk' és szé
peink’ hathatós és sükeres pártfogásába méltán ajánl
hatjuk.

L E V E L E Z É S .

B ecs , július’ 17.

Teguag tartaték a’ nagy uépüunep a’ Brigitta-liget- 
ben számtalan sokaság’ tolongása közt. Tudva lévén, 
hogy az idén tartatik utoljára illy alakban, a’ mivel- 
tebb rendek is szokatlan sokaságban gyűltek össze, a' 
népnek korlátlan vigságát megtekiutendők. — Három 
nap óta mindinkább gyorsabban haladnak elő a’ vasúti 
ixiunkák, mellyeken már most 6 0 0 0  személy dolgo
zik, és mellyek már a’ Leopold-város’ határába értek. 
Kétséget nem szenved többé, hogy még az öszszel já- 
randnak rajta. Ausztria törte meg a’ német vasutak’ 
ösvényét, mert a’ budweisz-linczi volt Németország
ban az első, valamint most megint a’ „Ferdinánd csá
szár éjszaki vasút“ az első az ausztriai birodalomban, 
mellyen gözkocsival járnak. Ezen vállalat a’ népes
ségnek minden osztályánál a’ legélénkebb részvétre 
talál. — A’ haxmoverai hírek itt is nagy behatást tesz
nek ; bíznak azonban E m é szt  király’ szilárd akarat
jában és igazságszeretetében, hogy mint valódi német 
fejedelem népének boldogságánál egyebet nem kivá-
naild. (Hir;úik.̂

KISDEDÓVÓ INTÉZET.

A’ K i s d e d ó v ó - i n t é z e t e k e t  M a g y a r o r 
s z á g b a n  t e r j e s z t ő E g y e s ü l e t  v á l a s z t ó t  t- 
s á g a ,  éppen hirdetendő vala, mi olly rég feszíti a’ 
t. közönség’ várakozását, midőn a’ felöl értesítteíik : 
hogy tolnai képző intézete közbejött sejditetleu épí
tési akadályok miatt a’ kitűzött határnapon meg nem 
nyittatik. Valamint azonban egyesületi igazgató gróf 
Festetics Leo úi'nak hazafi buzgalmát, ’s szilárdságát 
ismeri, úgy ezeknél fogva biztosan reményű: hogy az 
akadályoknak minuél elébbi legyőztük után , ’s rövid
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idő malva valósul a’ közóhajtás, ’s az említett intézet 
megnyitva mindenkinek alkalmat nyujtaud magát a5 
kisdedóvási pályára kimi vethetni. Ki a’ folyó évnek pél
dátlan változékonyságát kezdete óta figyelemmel ki- 
séré, ki a’ múlt tavaszi essőzésekuek az építésre ked
vetlenül ható akadályaira emlékezik, tudván ezen fe
lül , hogy már födél alatt lévő intézet egyedül kelső 
kipadozását ’s elszerkesztését várja: az bizonyára mél
tatni fogja azon mentséget, hogy a’ késedelemnek fő" 
oka a’ szerződését megszegő asztalos; mellyeknél 
fogva a’ választottság annyival inkább reményű a’ t. 
közönség megnyugvását, minthogy a’ tisztelt igazga
tó gróf is , ki múlt évi közrebocsátott ajánlatánál fogva 
az építés egész terhét költségestül magára vállalni 
szíveskedett, újabbi nyilatkozása szerint ez áldozatot 
tiszta szívből óhajtván a’ Haza’ oltárára tenni, a’ czél- 
bavett intézetet olly karban akarja átadni, hogy azzal 
az egyesület a’ tisztelt közönség etőtt soha se pirul
jon; addig pedig 8 0 0  p. ft. fizetéssel immár meg vá
lasztott intézeti igazgató Varga István úr előbbi pá
lyáján szerzett nevelési isméreteit, ’s valamint közre
bocsátott munkájában (TVIi kell a’ magyarnak ?} úgy 
próbatéti Írott feleletében különösen kitüntetett tapasz
talásait a’ budapesti kisdedóvó intézetekben gyakorla
ti ügyességgel is bőviteudheii. Költ a’ f. év’ ’s hónap 
16káu tartott választottsági ülésből.

E G Y V E L E G .

1 767ben augolországban a’divat ’törvényei úgy hoz
ván magukkal, a’ mesterséges hajék, az úgynevezett 
czopf, kiesett a’ divatból ’s az emberek saját hajat kez
denek viselni, t. i. kiknek volt. De minthogy a’ leg
nagyobb résznek volt saját haja, a’ hajfódrászok és 
veudéghaj készítők Londonban munka nélkül marad
tak. Darab ideig fűnek fának panaszolkodáuak, hogy 
az emberek álhaj helyett természetest viselnek; de csak 
hamar azon gondolatra jövének, hogy az embereket 
amannak viselésére — kényszerítsék. Azonnal egy pe- 
titio készült, melly 1765 feb. 11 kén St. Jamesbe vi- 
teték a’ királynak III Györgynek átadatandó. Midőn igy 
a’ városon keresztül ménének, élvévé a* nép, hogy 
a' hajfodrászok legnagyobb része maga nem viseli azt,

mire a’ népet kényszeritni akarák; ezen fellázadva ne
ki esék a’ hajmüvészeknek, ’s minden irgalom nélkül 
megfosztá őket fejékességeiktől.

G O N D O L A T F Ü Z É R .

1.

Az a’ példabeszéd: „Mond meg kivel társalkodói, 
’s meg mondom hogy ki vagy,“ sok kivételnek van alá
vettetve , mert csak a’ nagyon független ember választ
hatja egészen maga Ízlése szerint társalkodását, iga- 
zabb példabeszéd lenne tehát: „mond meg miilyen 
vagy 1“ — Ebben is]lehetnének ollykor kivételek, de 
egészben bárki visgálja meg ismerősei lakó szobá
it, ’s úgy fogja találni, hogy a’ lakó szoba phisíogno- 
miája tökéletesen hasonlít a’ benne lakóéhoz.

2.

Bár sok veszélyek közt följön is életűnk, azt sze
retni ne szűnjünk, és ha mostoha sorsunk nem is vál- 
tozhatlan, a’ természetes halált mégis férfiassan le
gyünk készek elvárni.

3.

Ki jó téteményével sokakat pazarképpen felsegitett 
utóbb úgy jár, mint a’ ki facsart czitronybél: hálátlan 
lábok alá pottyan.

RUEHIETL MIKLÓS.

HÍRLAPI f u r c s a s á g o k .

Mi a’ „R a j z  o l a t o Ä“-rul sohasem tagadtuk, hogy 
gyöngélkedő állapotban vau, ’s ezért is , hogy némi 
uj egésségre kapassuk,az uj-világ-utczába, egy tisztes 
Orvos ur’házába költöztettük által. Ekkor jó barátaink, 
a’tudósok, azt mondák, (a 'Figyelmezöben, máj. S3kán,) 
hogy a’ „Rajzolatok“ h á r t y á n  nyomatnak, ’s gyön
gélkedő állapotunkból hihetőleg azt gyaníták, hogy 
nem sokáig élünk. Most, két hónappal e’ barátság 
után, az Athaeneum azt hirdeti: „hogy szerkesztő 
hivatala, a’ hatvani-utczába, az orvosi kar’ épülete 
szomszédságába tétetik által.“ — Tán beteg az Athe
naeum , hogy olly közel költözött az ispotályhoz? —
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fim- 'jg D I V A T L A P .

P E S T I  H ÍR .
A’ múlt héten városunkban egy emelcsó készítőnek, az e- 

gyetlennek városunkban, leánya szerencsétlen szerelmi lázá
ban a* Duna hullámaiba ölé magát. A’ szerencsétlen apát több 
napokig félbódultau lehete a’ partokon fel alá járni látai.

H O N I  H ÍR .

Fiume, julius’ Iőikán 1837.

Folyó hónap’ Síkén tartotta ünnepélyes bejövetelét városunk
ba méltóságos uemeskeri Kiss Pál úr, cs. kir. arany kulcsos, 
’s udvari tanácsos, a’ fiumei ’s egész magyar tengermellék kor
mányzói , Fiume’ ’s Buccari szabad tengeri ’s kereskedői vá
rosok , kerületek ’s kikötők’ kapitányi hivatalát átveendő. Fé
nyes küldöttségek fogadák a’ mlsgos érkezőt a’ szomszéd ne
mes megye’ határszéli helységiben, mint szinte a’ finrara- 
hídnál is, az ez’ alkalomra készült ’s repkénynyel díszesített 
boltozat alatt; ’s szakadatlan ünnepélyek között folytuk meg
érkezte óta napjaink szinte tegnapig. Pénteken ugyan is , a’ 
í. hónap’ 7ike’ estéjén, fényesen ki volt világítva városunk, 
mit az előbbi esteken tennünk, az e’ hónapokban szokatlan 
szél akkorig akadályoza; az ezernyi lámpa — fáklya, — szu
rok— ’s gyertyavilágtól tündöklő utczákat, méltóságos kor
mányzónk ’s kedves hitvese, az őket szüntelen követő tömér
dek nép, öröm-éljen-kiáltási közt nézdeté meg. Szombaton 
(Sikán) egy itteni műkedvelő készítette tűzjáték mulattatá 
O méltóságukat, kiknél ez estvén az itteni királyi ’s nyilvános 
tisztviselő urak közül számosán jelenének-meg, a’ kormány
zói lak tágas erkélyéről az ezelőtt fekvő kőszárnyon (molo) 
adott tűzjátékot szemlélendők. —

Varárnap, (f. Julius’ 9kén) a’ Szent-lélek jövetéért a’ Min
denhatónak bénmtatott pompás mise-áldozat után, vevé-át a’ 
honunkszerte szokásban lévő tisztelkedések ’s ünnepélyek közt, 
említett Ő Méltósága kormányzói; — hétfőn (lOikén) bucca- 
íii kapitányi fényes hivatalát. —- Hétfőn egyszersmind a’ vá
rosi hatóság illő pompájú táncz-mulatságot adott méltóságos 
új kapitányának tiszteletére a’ mármost városi szép színház
ban, ennek nappali fény nyel vételkedő kivilágítása mellett, dij 
nélküli bemenettel, mellybeu a’ méltóságos kormányzó szere- 
tetre igen méltó hitvesével, a’ kormányzói páholyban megje
lenvén , a’ számtalan sokaságtól éljen-kiáltással, ’s ezen al
kalomra készített igen derék olasz versezettel üdvözöltetett; 
később lejövén a’ mulatók közé a’ méltóságos pár, példás nyá

jassága ’s kegyes leereszkedése által mindenki szívét raeg- 
hódítá. —

Mint engedé-át magát ez alkalommal a’ fiumei népség va
lódi szóbeli örömének teljesen kitetszik abból, hogy épen hét
főn este kettős díjmentes tánczmulatságon kivűl, melly mint 
említők, a’ színházban, ’s ezenkívül ennek tágas teremében 
adatott, azok kik ezekbe nem juthattak, az Örményi piaczra 
sereglettek össze, itt több csoportozatbau vigadván és saját ne
mű hangászatuk mellett tánczolván. ü  méltósága a’ kormány
zó ’s érdemteljes neje, minekutána a’ fennérintett két táncz- 
mulatságot megtekintették, elmentek az Örményi piaczra is, 
személyekkel az ottan vigadozó népséget megörvendeztetendők.

Csütörtökön (f. hónap’ 13ikán ;) adatott a’ második fényes 
tánczmulatság az új Casiuóba ; ’s tegnap estve a’ harmadik 
a’ tengeri-kereskedőiben, meliyeket O méltóságuk szinte sze
mélyes megjelenésökkel megtisztelni kegyeskedtek.

B e r t i  G e r t r ú d  kisasszony, ki mint közlők, az idei ta
vaszi évszakban színpadunkon olly jelesen éneklett, jelenleg 
a’ velenczei közönséget készti tapsokra művészeti jártasságá
val , a’ san-bendettonevezetű színházban, hol eddig mint Nor
ma éneklett. M u s i c h  J e n ő  tenorista, mint P o l l  i o n é  
társaságában. T o n g e r n

K Ü L H I R E K .
1.) Parisban úgy látszik-, felette tózsérkednek a’ színhá

zakkal, mert rövid idő alatt t i z e n k é t  szép színház felál - 
kihatásáért adattak be kérelmek a’ nunisteriumnak ; noha mint 
tudva van, már jelenleg is h ú s z o n  e g y  s z í n h á z  áll Pá- 
rLsban, még pedig egyik sem üresen.

2.) A’ német természet visgállók és orvosok idei gyüleke
zete P r á g á b a n  fog tartatni September lRikátul 26ig. A’ 
részvenni akarók ezennel lapunk által is megkéretnek, hogy 
ott felfogadni szándéklott szállásaik iránti rendeléseiket Írás- 
ban, vagy Sternberg Gáspár • grofhóz, vagy nemes Krombholz 
József úrhoz intézzék ’s ugyanazokat értekezéseik felől is,mellye- 
ket a’ gyűlés alkalmával előadni szándékoznak , előlegesen tu
dósítsák.

D I V A T K É P .

20. sz. A’ hölgy mull ruhában; az uracs zöld kaput- ’s
nyári csíkos nadrágban.

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

XYOMATIK LAN DK RE B BKTÜrVBL
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H arm adik, es?* A’ dicsőség fénysugára 
L engjen  a ’ M agyarhazára M ásodik fele.

A’ J Ö V E V É N Y ,

(NÉ PMOND A.)

ERDÉLYI JÁWOSTÓIio-

T. fala alant terül el a’ völgyben, elszórt viskóin ré
gi — szerencsétlen — fenállásnak hordozza bélye
gét; fölette a’ hegy oldalán kiemelve áll a hajdan föl
desúri ház, V lenéz a- vidékre, melly neki hódol. E ’ 
faluban mulattam egy pár órát, mintáz átmenő szokott 
mig vendégtelen fogadóban meg állapodik, utát étellel 
enyhítendő. — A’ szoba’ hált levegője, ’s a* kemény 
ráfűtés gorombán csapott érzékimre; elhagytam a’ fo
gadót, menék a’ dombra szellőzni , hol isten verőfénye 
már füvet költe, mert tavasz felé járt az idő. — Szép 
kilátás omlani'a’ vidékbe, — el messze a’ látkört záró 
hegyek’ fokáig, mint egy csészében látám a’ völgyi fa
lakat tornyaikkal, a’ fejérié országutat egy két jövő- 
menővel. A’ hely, hol állék, sánez és kerítésnek mu
tatta nyomait, mint valami elpusztult kert, mellyet bérlő 
zsidó vagy más élősködő bitangolt szomorúvá: — Né
hány szelíd gyümölcsfa, igaz, még most is tengődik hant
jain , de legbujábban üté-föt magit a’ terepély cser, 
’s a’ t. Tompa döbögést hallék; millyen a’ földé, ha* 
döngetik. Im a ’ sárga cser közül egy paraszt botlék 
ki fejszével vállán; ’s mint észrevevém, gyökeret szag- 
gata ’s korhadt tuskókat a’ fél fagyott földből viskója 
melegítésére.

Jó napot földi,
„Fogadj isten, édes uram \u 
Mély e még a’ föld’ fagya?
„Majd csak kimegy aprónkint, bár hozná hamarább 

isten a’ tavaszt.“ Az ember egy íuskóba vágá fejszé
jét, leült és veve elé sovány ennivalót, a’ legjobb izü- 
leg falatozott. — Ezen csere közt kigyódzó út vive 
föl a’ hegy’ felébe, hol a’ kis kápolna á l l ; százlépés- 
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nyivel hátrább és fölebb pedig , az erdő, mint száraz 
koszorú* rezgető kopár bogait a’ hegyek’ szellőiben* - 
Migerre arra fordultam elvégaé a’jámbor kenyérebédjét.

„Itt édes uram, monda ajánlkozó hangon, hajdan te
mető volt,“ pipáját veregető tenyeréhez; tudtam mit 
akar; — egy szivat dohányt adók.

Sok helyen mondhatnék ezt, jegyzőm meg magam
ban, mert az egész haza temető, ’s minden hantot 
csöppvér melegít apáink’ harczaiból.

„Ez a’ kastély, édes uram! földesuraink’ lakhe
lye volt; — a’ kert és kis kápolna is hozzátartoztak.

Hát most kié?
„Majd csak akad a27 országban egy atyafi....
És régi birtokosai hová lettek?
„Már ennek hosszú a’ sora; estve volna mikorra el

beszélném.“
I>e beszélt ő , mert á’ tudomás eleven vala lelkében; 

én hallgatáin, mint egy papot, ki az e g y sz e r ű  termé
szet’ nyelvén szólal-meg.

„Látja édes uram! ezt a’ kerítést, már vörösük a’ 
tégla belőle , ’s kóbor ebek ugrándoznak be rajta.“ '

Szélyelnéztem ; ’s látám, mikép igaza van. A’ kő
falon rések törődtek , körül pedig vadcsipkék nőttek 
fel, mikről, mint bogyók , fejérlenek a’ rongyok, mely- 
lyekben a’ bárgyú köznép mentőszereket hányt-el, be
tegségek távolítására.

„Ez a" kástély nagy szerencsétlenséggel jár, monda 
ő , nem mernék benne hálni, ha nekem adnák is. Ott 
megkísértik, meghurczolják, vagy elkinozzák az em
bert hogy reggelre alig van-el.“

És való volna az?
„Mint a’ hogy engem’ Iát édes uram l — Az öreg 

nagyságos urnák három fia volt; az idősb testvérek 
nőtelen haltak-cl. Nem akarván bontakozni ősi fész
kükből, kárpótlás fejében építők ezen kastélyt a’ leg
kisebb urfinak. kire nézett az apai ház. A’ másik öreg

(6 1 )
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kastélynak már csak hült helye. Mikor azon nagy ár-, 
vizek voltak, leomlott, ’s a habok elseprék köveit is. 
Még én is emlékezem egy nagy áradásra; midőn kis
gyermeket bölcsőjében vitt-el az árvíz. Mert édes aram! 
ha esővel jő az olvadás, szomszéd hegyekről üszve- 
fut a' zaj, ’s oily hirtelen lepi meg falunkat a’ vesze
delem, hogy isten a' megmondhatója. _

itt, hol állunk temető vala ; de mikor e’kastélyt kez
dők építeni, félbeszakadt a’ temetkezés. A’ völgybe 
visszük azóta halottainkat — Ott fekszik az én nagy
bátyám is — hol pedig, ha csak nagy szárazság nine > 
már négylábra felázik a' sír, hideg viz fogadja a' ko
porsót , — bajos itt még temetkezni is !

A’ legkisebb urfi megházasodott. Elvett egyr közel 
rokonát. Az illy házasságon ritkán van isten áldása. 
Az öreg nagyságos urak testamentomban hagyák igy, 
hogyr az ősi jószág idegen kézre ne kerüljön. Már 
négy észtendeig éltek együtt, mégsem volt gyerme
kük , ’s ez nem kis bánatot gyűjte az ő fejökre. Hogy 
is ne! a’ gazdagnak, ki becsületesen, úri módon ne
velhetné kis fiát, kis lányát: nincs gyermeke nincs ö- 
röme. Nekem hálá istennek ! két fiam, egy leánykám; 
véres verejtékkel keresem ugyan élelmüket; de élni 
sem tudnék nélkülük.

A’ kuruezvilág után , mikor a’ nemesek haza jöttek? 
— tudja isten-, mellyik ország szegletről — egy ma
gas sötétragyás képű katona is jött azokkal. Az egész 
faluban senki sem íuda nyelvén, a’ földesuron kivül, 
mert igen sebesen beszélt. — Ez a’ katona bejáratos 
vala az udvarba ; néha néha elrándult ugyan a’ faluba, 
hol a’ másik nagyságos ur lakott, de testvére már is 
volt Teveruyém Ilijában édes urain! ez a’ mi falunk 
akármilíyeu szegény, a’ ki egyszer megkóstolja vi
zét, nem könnyen hagyja el. — Az én katonám unal
mas volt a’ tevernyi udvar nélkül. Itt esett neki leg
jobban a’ vacsora. Tudhatni: mindennap kész asztal
hoz ült; — dicsérte is a' konyhát, és mindig arról be
szélt, hogy sok földet bejárt, de olly jó izü ételeket 
sehol sem emlékezik hogy evett.volna, mint ebben a’ 
kastélyban: annyi igaz is, hogy egy falusi asszony 
iőztjét sem ehető uudortalan.

A’ házi ur harminczadik esztendejében járt ’s őszül-» 
ni kezde. Mindig mindig sápadtabb lett. Sokan mond
ják, a’ szalábi család természeti hibája volt ez; közön
ségesen pedig azt hitte egész Teveruye: ueki nagy

szívbeli szomorúsága van azért’hogy nemzetsége ve
le kihal, ’s még csak nevét sem fogja senki említeni. 
Pedig, édes uram! mái napig is emlegetjük őt, mert 
olly földesur nem volt e’széles Magyarországon. Száz 
esztendővel ezelőtt, a" nagy pestisben — mikor csak 
kilencz férfi maradt a’ faluban, néhai nagy bátyám, 
az isten nyugtassa-meg, már érte azt, ő tőle tudom az 
egész történetet, — a" nagy pestisben isten után udva
ra segíte legtöbbet az ügyefogyott jobbágyokon. Nagy 
hire is volt akkor a’ mi urunknak, annyira, hogy a’ 
király nagyságos urnák nevezte. — De ez sem eny
hítő bánatát magába zárkozott leve, és mindent kerülő. 
Igen keveset beszélt jobbágyaihoz is. Minden paran
csolat az emlittettem katonától jőve ki. Nem a’ régi lá
bon állt a’ világ, mert sokszor az illy magainforma 
iskolátlauok, nem érték meghagyásig egészen mást tet
tek mint kelleték. Hátunk mögött e’ romiadózó kápol
na házi kert vala ; a’ katona , kit a’ nemesek vitéz ka
pitánynak , a’ parasztok rendesen nagyságos urnák ne

v ez te k — abban tölte egy nyarat, télére pedig behur- 
czolkodék a’ kastélyba, ’s ott megöröködött egész 
haláláig.“ —

lit a’ pór, szeme elébe tartá kezét, és néző a' na
pot, melly délről jól elhajlott.

Még magasan a7" nap édes jó emberem, folytassa 
folytassa; nagyon szeretem hallani. —

Szívesen, felelt ő , úgy is a’ hold jókor féljő, kipó
tolhatom , ha mit elmulasztanék, most jobb szeretek 
kicsint sűtkőzni a’ tavaszi napfényen.

„Mondtam már, ki volt a1 háziasszony?“ kérdő ő foly
tatólag.

Ig en ! Halábi’ úr közel rokona.
Hm! a’ javát elhagyám. Csak úgy édes ú r, mint 

kegyelmed és ‘fin testvér voluánk ’s a’ mi gyerme
keink együvé házasodnának. E l , ama harmadik falu
ban lakott az öreg Halábi Zsigmond, az ifjú asszony’ 
édes atyja. A’ kastélyt, mellynek ott sötétlik bedőlt fa
l a — ama két fa közt tessék elnézni — magtárul hasz
nálták még az én tudtomra is.

Mikor ide hozák az ifiú asszonyt panaszkodni kez
de , miképeu a’ ház egészségtelen, koroukint büsz- 
hüdt gőz, és rósz levegő tolódik-ki a’ földből, régi 
temetőre lévén építve. Gyakran egész éjszakán ke
resztül zörgeték a’ falat, mellynél ágya volt, hideg 
kezekkelmarkolászákfeje’ párnáját, egész szál gyér-
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tyákat égettek el az emeleti szobákbí.u és mindig egy 
könyvet hagyának kinyitva az asztalon, meglepő csu- 
dálkozására mindennek. A’ szobák ajtaji, mimódon es
te bezárattak, úgy álltak reggel is — csukottau. Kik 
az országúton jártak bámulattal nézek, hogy a’ kas
télyban mintha valaki fölött virasztauának, mindig vi
lág -égett, a’ hajnal csillag föltüntéig. Ekkor távozá- 
nak el a’ lelkek, mert ez az ő órájok, 's lefordítván 
fáklyáikat, eltűntek pihenni, hogy estve ismét feljöj
jenek. llidje el,* édes uram! azoknak lelke járt és jár 
fel ezen palotában, kiknek testét meghaborgatták az 
alapásással, ’s nem engedek nyugodni a’ temetőben, 
ügy fújt a’ szele, hogy a’ katona is tudna ebben va
lamit, mert sok ezüstöt, drágaságot találtak utána, mind 
a’ mi urunkéból. —•

Sokan javasiák a’ házi urnák: szenteltetné föl a' 
házat, mert még írem volt elégtéve a’ temető megbán- 
tásaérí: „Semmit nem használ, rnondá, de még- is meg- 
tcendem barátim és ösmerősim’ kedvekért, hogy el ne 
idegenüljenek szerencsétlen házamtól.“ Legközelebbi 
űrnapon clhivaték tehát a’ szomszéd tisztelendő ur, 
ki el is végző hivatala szerint a’ kívánt szertartást. 
Háromszor mentek-körül az egész telken,. tömjényt 
égettek és imádságot mondottak. A’ szcntirásból kike
resett szavakat vesének az ajtók fölé; — még most is 
jut eszembe a’ csarnok bemeneténél ez állt: vigyáz
zatok és imádkozzatok. A’ kerti kis ház kápolnává for- 
dittaték — addig nem volt egyház a* faluban — ; a’ ré
gi temető sírjai megoldattak, és ökölnyi röget, törött 
keresztből darabkákat szedéuek össze a’ látogatók ar 
szerint, mint kiki gyanítá, hol nyughatik atyafta vé
re , barátja. —

A’ háznak egy éjele sem volt ar szentelés után is 
hogy meg nem kisérték volna. Az ur fenjáró beteg
ségben sinlett; huzamosan emésztő valami szívbeli sors, 
de nyavalyája még sem állt azon veszedelmes ponton, 
hogy mindjárt meghaljon, mert egy tudós orvos hat 
hónapot igéit még életének.

O és felesége soha sem érezék a’ házasság’ örömét 
teljes mértékben. Az ur futá nőjét, lutatt tőle uem£ ti
lalmas szerelemben, de kétségbe esés karjai közé. E- 
gyik egésséges, a’ másik beteg volt; mit a’ férj sze
retett, a’ nő utált; még a’ kápolnába sem mentek 
együtt, hanem külön; végre felesége soha sem. — 
Mindkettőnek fájt szíve valamiért, mit reméuylettek ,

’s nem értek-el a’ házaságban. Különös isten csudája! 
ők más urak közt , ösmerősökkel ki nem mondható jól 
barátkoztak; csak egymásnak nem voltak jók soha, 
de soha. — Én édes uram! örökké azon hiszembenva
gyok , az ur, ha mást vesz feleségül , boldog mint az 
asszony is . ha ösmeretlen ifjúval mondja el az eskü- 
vést. A’ vér a’ vértül mindig borzad.

Elég az hozzá Halábi nagyságos ur, hirtelen ki- 
költözék ez árnyékvilágbul, és lön köz hírül, miképen 
a’ régi nemesség utósó ivadéka mag nélkül elhala. — 
Mindenki hallá, tudá, hogy beteges volt; esze ágába 
sem jött senkinek is tudakozódni kimúlta’ okáról. Ezen 
kápolna romai közt láthatni még ma is sírköve marad- 
ványit, — itt nyugszik az köz tisztelet hfclyén. Az öz
vegy gyászba öltözék , ’s néhány nap imádságot járt 
mondani férje koporsójához, de csak hamarlehányá a’ 
fekete szilit; úgy tetszők egész világ előtt hogy más: 
újra született. Ylg volt, adni tavaszi hóvirág, bár bú
sulni hozá is az illendőség. Gazdálkodott erősen min
denfelé , mintha örökké akarna élűi. — Édes uram! a’ 
természet örökké meg tartja a’ maga rendét, ha isten 
megőrzi fiamat, kieresztem szárnyaim alól, mint a' má
dért; nézzen magának x; világon , kibe szive megnyu
godjék. Nekem gyermekim’ kiházasításábau, mert sze
gény vagyok, semmi közöm az  atyai áldás rájok adá
sán kívül. —

Az asszony mint mondám vissza ifjüdék, szakadat
lan fc-iügyelésben y szorgalomban tölté magányát. — 
A’ katonának jó sommá pénzt ira-át fáradozásiért, » 
’s egy kis jószágot jelelt ki mint örököt,, sajátot; iu- 
nepélyesen kinyilatkoztatá azt, mit az illendőség pa
rancsolt, az özvegyi tisztesség kívánt, hogy szóba ue 
jőjön a’ világ előtt özvegysége. — A’ katona morgott.

Uram’ fia! kevés időre az asszonyság is meg hal. 
Egy kő alatt nyugszik ierjével, mert úgy hozza ma
gával a’ temetkezés törvénye, hogy a’ házastársak 
egymásmellé temettessenek.

Vármegye’ mai jöttek vizsgálatot tenni nemes— vagy 
minő — levelek iránt, hihető az ur és asszonyság’ vég
rendeletük körül is tettek egy két le'pést. A’ falu em
berei gyanúba vették már a’ sötétragyás idegent, fői
tek hogy majd nyakukra ül. Nem kürtőlék-ki gondo
lataikat; hanem két bátor legény, ördögűző szerekkel 
szentelt gyertyákkal kezükben, fölkeresek a‘ kápolna 
kriptáját. Nem szólva, nem látva semmit, a’ törvény
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elé idézek a’ barna embert. Megdöbbenté kebelét a 
rósz lelkiesméret, mielőtt minden történtek rá 6Ültck 
volna, erőszakos módon végzé ki magát e' kápolnában. 
A’ bűunyomozó igazság nem nyújthatván k irá fegyverét, 
elhallgatott — , csak a’ vidék’ lakosiuál maradt még 
fenn a’ szörnyű gonoszság szóbeszédben. Mit gondol 
édes uram! az illy emberről; — veszett volna or
szágába! — Azóta a’ kápolnát elhagyók, ’s szomszéd 
faluba járunk vasárnapi imádságra.“ —

„Szerencsés utat édes uram“ !
Isten áldjon meg jámbor felebarát! 0  munkáját, én 

utamat tovább — folytattuk.

A’ FRANCZIA VÁM NAPOLEON ALATT.

Egyike Napoleon’ legnagyszerűbb gondolatjainak 
kétség kívül az úgynevezett szárazföldi rendszer va- 
l a , ’s azért a’ dugár (contrebande) ellen mindig kér- 
lelhetlen szigoiúságot gyakorlott. így egykor Reilhou, 
a’ marseillei vámigazgató utasítást kért, mivel azt gon
dold , hogy egy bizonyos esetben a’ törvény kivánatait 
el lehet mellőznie. Három tuczet cashemirshawlról volt 
t.i. szó, mellyekKonstantiuápolbul Josephine császárné 
számára küldettek. Reilhou rögtön parancsolatot ka
pott a’ shawlokat lefoglalni ’s elégetni.

Huszonnégy óra múlva a' parancs megérkezte után 
Josephine’ 3 tuczet cashemir shawlja a’ marseillei vá- 
sárpiaczon minden szemek láttára valóban elégettetek.

Napoleon azt ohajtá, hogy udvaránál a’ dámák a’ 
franczia easkeiuir shawlokat tegyék divatosokká, de 
sem tudott kifogni a’ pipere-dámák’ ízlésén. Sokszor 
ánegbaraguvék, midőn fcülerszági szövetbül készült 
ruhákat látott az asszonyságokon; iilyenker mindig re- 
•dőbe vonult homloka elégületlenségét hangosan hal
latád Josephine őt mindig hRegeíé, azt állítván, hogy 
«zen szövet St. Quentini, amaz Lyoni ’e a’ t  Napóleon 
iilyenker kezeit dörzsöld mondván „no lássa az ember 
hogy a’ frauezia gyárok amazonéival vetélkedhetnek, 
ha akarjuk.“

Az angolokat t. i. soha sem nevezd máskép mintí 
Amazok. •

Tudtára adák neki egykor titkon, hogy különféle ék
szerek szálJilattak be a ’ hollandi határon á t, noha az

antverpi vámigazgotónak Collínnak szigorú parancs 
adaték, mindent lefoglalni, mi gyanús volna, ’s való
ban nem sokára e’ vámtiszttől hivatalos jelentés érkc- 
zék be a'császárhoz, hogy egy angol árúkkal telt láda, 
köztük 12 fátyol tüllből lefoglaltatott's azonnal elé
gettetek. A’jelentéssel együtt minden leveleket’s ada
tokat beküldött, ezek között egy, persze aláírás nél
küli, levél is volt, mellyből nyilván kitetszék, hogy egy 
láda a’ császárné’ számára vala rendelve, még pedig 
maga a’ császárné által. .

Napoleon ezen felette felháborodott, de elhallgató 
nejének, várván az alkalomra, mellyben a’ császárné, 
ha a láda he nem érkezését eszreveendi, majd maga 
fogná a’ dolgot előhozni. ’S valóban igy történt.

Egykor reggel, midőn együtt reggeliztek, Josephinét 
igen nyugtalannak ’s aggodalmasnak találá, mi nála 
szokatlan dolog volt. Legott eltalálá a’ bibét ’s beszél
ni kezde:

„Mi bajod ma, kedvesem — kérdd szemrehányás’ 
hangján — úgy látszik hogy neheztelsz valamiért ?“

Josephine egykedvüleg válaszolt, hogy egy pár nap 
óta valóban rósz kedvűvé lön egy különféle tárgyak
kal megrakott láda kimaradásáért, mellynek Lyoubul 
kellett volna érkeznie.

„Ha csak ez, úgy nyúgodjál meg; a’ láda majd meg- 
érkezendik.“

— „De már itt kellene lennie.“
.„Oily rósz az időjárás, ’s az országút.“
— „Bizony, azt kell hinnem.“
„Persze — folytató Napoleon iróniával — a’ láda tol

vajok’ kezébe is juthatott; kitudja?“
— „Oh nem, de előbb azt hiszem, hogy.......“
„Hogy az antverpi vámhatóság lefoglalá? — fél—

beszakasztá őt a’ császár, ültéből felszökve. — Nem 
jöhetett oda ollyasui, mit te Lyonból vársz? Valid meg 
őszintén, ’s többé egy szó se legyen róla.“

Ez utósó szókat olly haugon ejté ki, melly semmi
kép sem vala kellemeztető.

Szegény Josephine lesüté zavarodtában fejét, a’ nél
kül hogy felelt volna. Napoleon közelebb meut hozzá, 
kezénél foga, ’s szerettei szóla:

„Halld, édesem! Tudod hogy soha sem hazudtam; 
tudom azt is, hogy a’ legnagyobb kedvetlenség, mely- 
lyet férj feleségének okozhat, az , neki kalapjait, ék
szereit ’s a’ t  elvenni. Nekem mindent elárultak, *6 én
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az említett ládát lefoglaltatám, melly minden benne ta
láltaiéval együtt elégettetek.“

A’ császárné közel volt az elájuláshoz.
„Igen, az én parancsomra égetteték el — ismétlő 

Napoleon. — Most az egyszer még meg akarok bo- 
csátui, de csak egy feltétel alatt. Ila még egyszer igy 
történik, gondatlan biztosaidat befogatom ’s azou pil
lanatban elitéltetem. ’S aztán próbáld meg, ’s kérj tő~ 
lem kegyelmet nekik! meglássuk, ugyan megadom e?“

Egyszer azonban, (talán az egyetlen egyszer) be
csukó szemeit a’ császár a’ vámtörvények’ megszegő- , 
se felett.

A’ tilsiti béke után 1807 a’ régi testőrsereg’ grá
nátosai kik a’ császárt ama’ nevezetes táborozásban kí
sérők, Soules tábornok vezérlete alatt visszatértek fran- 
cziahonba. Midőn Mainzba érkezének, Lamor, a’ vám
igazgató , hogy kötelességét oliy gyengéden mint 
csak lehet teljesítse, a’ tábornokhoz ment, megmondani 
nek i, hogy a’ törvény értelme szerint a’ társzekereket 
’s lőporkocsikat meg kell vizsgáltatnia.

Soules’ felelete a’ megnyitásra rövid és szabatos 
volt:

„Ezen törvény — mondá — engem nem illet, ’s ha 
csak egy merészkedik is a’ kegyed emberei közül grá
nátosaim’ holmijához nyúlni, valamennyiteket a’ Raj
nába fúlasztlak, mint macskakölykeket.“

Az igazgató eleinte vonakodott; a’ vámfelügyelők 
azonban számosán valának ’s elhatárzák a’ vizsgála
tot megtenni. Megjelentek azon pillanatban, midőn a’ 
gránátosok á’ várost elhagyni készülőnek; de a’ tá
bornok katonáival, bajonnet-kört formáltata a’ kocsik 
körül. A’vámosok, kik nem mertek tovább menni kény
telenek valának a’ katonák fütyülése és kaczaja köz
ben visszavonulni.

Lamor azonnal a’ fővámigazgatosághoz irt Parisba 
a’ megtörténtteket körülményesen előadván; e’ jelen
tés, még mielőtt a’ testőr granátosság Courberoieba, 
rendeltetése helyére, megérkezett volna, a’ császár 
kezeibe jutott.

Napoleon nagy zavarba jött; a’ dolog fontos volt ’s 
minden más esetben dühöngött volna; de épen most 
tartá fényes bemenetét a ’ fővárosba ’s a’ nép által za
josabban mint valaha fogadtatott, melly büszke volt fé
nyére és hatalmára. Ls aztán , a’ derék testőrség olly 
nemes sebekkel volt rakva, Eylauuál olly jelesül vise

lő magát. Tábornoka olly vitéz, olly derék bajnokságot 
bizonyita be ! Mennyi ok , a’ császár’ haragját lefegy- 
verkeztetni! Büntessen ott, hol csak jutalmaznia kel
lett? Nem; de Soules tábornokot mégis elhívatá.

A’ tábornok megjelent a’ császár előtt, Tri őt igen 
nyájasan í'ogadá,’s miután néhány érdektelen szót vál
tónak , hozzá tévé Napoleon:

„De hallod e te szép dolgokat vittél végbe Mainz- 
ban.—“

Soules egyike volt azon keveseknek, kiket Napole
on tegezett.

„Mit? te az én vámtiszteimet a’ Rajnába akarád 
vetni? Szólj őszintén; megtetted volna azt?“

— „Igen, S ire, tábornoki szavamat adom reá I“ fe
lelt Soules.

„De te még sem tetted volna!“
— „Sire, megsértése lett volna az egész testőrség

nek, ha kocsijait kivizsgálták vala; én ismétlem fel
ségednek , meg tettem volna, katonai parolámra, meg
tettem volna.“ ,

„Bah! mondom neked, csak tréfálni akartál — tevő 
hozzá Napoleon, igen jószeszélyt mutatva — tudom 
már mért, dugár volt veled.“

— „Velem, S ire? ....“
„Igen veled. Te Vestphaliában vászuot vásárlottál, 

hogy itthon házodat elláthasd, mivel úgy vélekedői, 
hogy visszatérvén Senatorrá teszlek.“

— „S ire........ “
„No nem is csalatkozik De eszedbe ne juttasd más

kor vámtiszteimmel hasonló tréfát űzni, mert csá
szári parolámra, katonai törvényszékem elébe fog
nálak idézni, ’s egész testőrség’ szeme láttára fejbe 
lövetni. Most menj ’s készítesd magadnak el senatori 
ruhádat.“

A N D A L G Á S.

Mosolygói látom a’ napot,
A’ fölkelőt;
Búcsúzni és szomorgani 
Az elmenőt.

Rejt, oh! rejt hát a’ túlvilág 
Kéjnélkiilit,
Melly elrettenti a” halót 
’S marasztja itt ?

PÁJER ANTAL



486

é l e t k é p e k
A* V I L Á G B Ó L  R A J Z O L V A .

I .

ROKDAHÁT1 UK,
VAGY :

A’ PIPASZÁRNY1 HOSSZÚ FALU.
MUNKÁCS YTÓL.

( F o l y t a t á s . )

Miután Marczi a’ nagy világrul, össze-vissza be
szélte Rondaháti urnák az újságokat, mellyeket előbbi 
lapunknál fogva köztudomás szerint, a’ szomszéd falu 
kántora a’ „Vasárnapi újságból,“ össze-vissza olva
sott Marczinak, most a’ kérdés, Rondaháti ur’ részé
ről, a’ gazdaságra kerül, illy formán: Mint vannak a> 
malaezok? — Meltyik határba hajtották a’ birkákat?— 
(Pedig köztünk legyen mondva: Rondahátuak csak 
egy határa van, ’s a’ szegény birkák azon sem lelnek 
már rágni valót; mert Rondahati ur ellensége az újí
tásnak , a’ lóhernek pedig és bükkönynek még csak 
hírét sem hallotta.)

Marczi, ki Rondahátí u rná i , — kinek soha éltében 
gazdatisztje nem volt, — ha reggel komornóki ’s hu- 
szári tisztében eljárt, vagy inkább elsántikált; — mert 
Marczi ballábára sántít, jobszemére pedig kandit, Mar
czi, mondom, ha mindezt elvégző , ispányi foglalatos
ságot visz, szükségből kasznár, még nagyobb szük
ségből számtartó, azaz: Rondaháti ur’ pipáit számon 
tartja; végre legnagyobb szükségbül kulcsár, azaz: 
reggeltől kora éjfélig, szüntelen hordja a’ bort lőrével 
váltogatva, Rondaháti ur számára a’ piuczébül.

Midőn M arczi, Roudaháti urnák reggeli kérdéseire, 
a' délutáni feleletet is előlegesen és pontosan megtevő 
’s C s a k  egy éji kérdés marad még hátra, mellyet éjfél 
tájban, Rondaháti ur, a’ tele kancsó mellől idéz hozzá, 
ez tudniillik: „Marczi, mennyi bor vau még a’ piuczé- 
ben ?‘* Marczinak első kötelessége mindjárt a’ reggeli 
kérdések’ kezdeténél, a’ még dunyha alatt nyújtózko
dó Rondaháti urnák, a’ fegyvertárból töltött pipát hozni 
’s a’ nyújtózkodó tekintetesnek nyújtani. —

Az olvasók hihetőleg vágynak tudni, minő fegyver
tára lehet Rondaháti urnák , hogy az még a’ pipáknak 
is tárháza? Ezen vágy’ kielegíthetésére, kénteleu va
gyok az olvasók előtt, Roudaháti urnák curiáját, vagy

is: nemesi telkét, hozzá tartozandó ingó és ingatlan ja
vaival együtt lerajzolni. —

Igazán megvallva, Rondaháti urnák ingatlan javai 
nincsenek is; mert nemesi telkén álló háza mód nélkül 
ingó, az udvar’ jobszárnyán álló üres gó lé , még in- 
góbb, az udvar hátulsó részén elterült kocsiszín pedig 
és gazdasági épületek, a’ legingóbbak mindazok közt, 
miket Rondaháti urnák ingatlan javaihoz számíthatni. 
Az egész nemesi telket egy a’ legkisebb széllegyin
tésre ide-oda ingó nád sövény köríti, a’ házkapu pe
dig, mindezen földi ingatagságtul búcsút vön, és a’ sö
vény mellé terítve, mozdulatlan nyugszik: — De an
nál hatalmasabban ing, a’ nemesi telek’ több mint két 
harmadrészét köritő, ’s messze kiterjedő mocsárban, 
a’ csaknem százados ingovány. —

Ez Roudaháti ur telkének rövidke rajzolatja; azon
ban hogy tudhatnák Roudaháti ur házának mell) ik ré
szében fekszik, vagy aT többi házrészszel együtt mel- 
lyikben ingadozik a’ fegyvertár, szükséges volna leír
ni, hol fekszik tulajdonkép Rondaháti ur háza? mivel 
annyi bizonyos , hogy Roudaháti ur’ háza tulajdonkép 
sem a’ faluba», sem a’ falú végén, sem a’ falu’ dere
kán nem fekszik: mert a’ falu szabályozatlan tevén, 
annak sem vége, sem dereka; — sem utczája, sem 
piacza.

Rondhátí ur háza tehát, ar szó legtisztább értelmé
ben, mondhatni, a’ világnak egy mocsárlepte részében, 
a’ maga ártatlan együgyüségébeu , fekszik; száját a’ 
düledező tornáczczal együtt a’ kelőnapnak, hátát pe
dig a’ nyugvó holdvilágnak fordítva.

Bátor nem tagadhatni, hogy Rondaháti ur házának 
több nyillásai vannak, mellyeken az éléskamarába, a’ 
cselédházba, a’ konyhába, sőt maga’ Rondaháti ur’ 
szobájába is bejuthatni, azonban e’ nyillásokat mind- 
ekkorig, csak az éhes házi ebek használjak, főkép ha 
sült szagot éreznék, a’ házba való kényelmes becsusz- 
hatásra ; maga Rondaháti ur házába, mindezideig, 11- 
lőleg, csak az ajtón szokott ki- 's be járkálni.

Rondaháti ur hosszan nyúló ’s diUedezo házának 
tornáczán, csupán egy ajtó tátog, melly a’ még magát 
egy kissé egyesen tanú ház eleje, de annál inkább 
görbedező ház vége közt, úgy fekszik, mint egy tán
torgó négyszög, egy gondolatvonal ’s egy megfektetett 
kérdőjel közt, lily módon: • — • a’ gondo
lat vonal előtt, után ’s a’ kérdő jegy alatt fekvő pon-
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tok, egyszersmind képezhetik azon lyukakat, menye
ken a' házi ebek szoktak ki- ’s becsúszkálni.

Ezen gondolatvoual, és megfektetett kérdőjel közt 
látogó uyillás tehát az ajtó, melly Rondaháti ur' házá
nak belsejébe vezet. Ezen ajtóküszöbrül egy lábnyira 
lelépve, a’ konyhában leljük magunkat, hol akár süt- 
nck-főznek valamit akár nem, a’tűz szünetnélkűl lobog.

A’ konyhába lépve, jobrul a1 cselédház és éléska
mara, balrulpedig Rondaháti urnák szobája: Istennek 
hala! hosszas ingadozó viszontagságink után, végre 
csakugyan ide is eljutottunk. — Most már, szabadab
ban lehelve, bizton mondhatom, hogy nem messze va
gyunk a' fegyvertártul.

Kövessenek becses olvasóim csak engem, tiistint 
Rondaháti ur szobájában leszünk, de kérem, egy kissé 
vigyázzanak, hogy meg ne botoljanak, mert az ajtó
küszöbrül itt ismét egy jó lábnyira kell lelépni, hogy 
Rondaháti ur szobájába jussunk, mit maga Marczi is 
igen vigyázva szokott tenni, kinek tudniillik joblába 
hosszabb lévén a’ balnál, a' küszöbön ballábára áll, ’s 
legelőször is joblábát szokta a’ tekintetes ur’ szobájába 
küldeni, míg jobszeniével, mellyröl tudjuk, hogy ke
resztben áll, a' küszöbön nyugvó ballábára kandit, 
hogy azt veszély nélkül vonhassa maga után a' mély
ségbe. —

Rondaháti ur szobája’ joboldalán, közel az ágyláb
hoz, egy ajtó nyillik, melly a' fegyvertárba vezet; 
ezen fegyvertár Rondaháti ur házának hátához van 
támogatva, melly egyszer'smind okozza, hogy Ronda
háti ur’ háza. púposhátiL

Betekintvén a’ fegyvertárba, homlokfalán egy ha
talmas, egészen vasbul öntött buzogány csügg, niellv- 
nek nyelére, domború fejér hetükkel írva van: ..ne  
b á n t s d  <C M a g y a r t ! “ Marczi azt állítja, hogy 
ezen buzogánynyéliuk falhozlapuló ’s e’ szerint nem 
látható oldalán, néhány, ez olvasható nyélirattal ösz- 
szefüggésben álló .,ezifra teremtette“ van írva, azon
ban — fides penes auctorem, — hitelesen nem állítha
tom , a’ buzogányt pedig a’ falon megmozgatni, felette 
veszélyes dolog volna, mert az egész fegyvertár 
könnyen ránk omolhatna.

Ezen hatalmas és szörnyű mérges „ne bántsd a’ 
Magyart“ buzogány mellett, a’ falhoz támasztva, nyűg
özik egy hosszú puska, mellyuek kakaesát Routfaháti

ur, még az utosó insurectiónál, haza felé futamodása- 
kor elvetette, nehogy c' kakas odahaza, a’ francziák- 
ról neki valamikép kukurikolhasson. A’ buzogány mel
lett csügg, egy rémitő nagyságú dohányzacskó, melly- 
nek czafrangjáról szörnyű aczél, pipaszurkáló, tűzfo- 
gó 's a’ t. vasszerszámok lógnak le. E’ mellett egy 
karikába dugott ’s a' falról szinte lecsüggő hatalmas 
bunkósbot, mellynek bunkókörületén e’ fölirás olvas
ható: ,,g e r u j i d i u m .“

E’ gerundium mellett lóg két rosdás_pisztoly; az
tán az insurectionalis kard, penésztül alig ismerhető 
tarsolyostul; aztán néhai maradványa egy csákónak, 
mellyet Marczi szokott föltenni ha llondaháti urat a' 
megyei nagygyűlésre kiséri. E ’ csákónak, az idő' fo
ga, tollát legjobban meg ritkította, úgy annyira, hogy a' 
belőle kimagaskodó halhéjon, már ma, csak imitt-amott 
lebeg egy tollacska.

Ezen csákóiul illő távolságban, ’s a' fegyverek le
lett jóval kiemelkedő magasban,csügg a' tekintetes ur 
veres sipkája, melly alatt nyugszik egy nagy éléslá
da, mellyben jelenleg Marczinak huszár öltözete tar- 
tatik. —

Ez élésládával szemközt a l l , egyr szájára fordított 
rakláda, (Verschlag}, mellyen Rondaháti ur pipái tar
tatnak; e’ rakláda fölött, csirizzel a’ falra ragasztva, 
Zöld M arczi', Becskereki' és Valatinszki' kifpstett 
képe. A’ rakláda közelében, ásó, kasza, kapa, fej
sze 's eke maradványok. Boldog Isten! a’ barátok
nál épen tizenkettőt harangoznak. — Most már meg
engedjenek becses olvasóim ha Rondaháti ur’ fegyver
tárába hagyom mindaddig, míg hazajövök, tekintsenek 
addig is maguk egy kissé a’fegyvertárban körül, mert 
ha azon kurtakorcsmába, hová epni járok , pontban tk- 
zenkét órakor nem megyek, bajosan adnak enni; — 
tehát addig is mig ebédről hazajövök:

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i  k. )

G O N D O L A T F Ü Z É R ,

Jlir az erényt és gonoszt szokta szarnyara felven
ni, amazt, hogy magasztalja, emezt, hogy gyalázza.

A’ jóltevö természet csak felületessen osztogatja 
ajándékát, mi gondunk azt lépcsőnkint nemesíteni

*
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H Í R - ’S  D I V A T L A P .

P E S T I  H l í t .

A’ P e s t i  o r t h o p a e d i  p r i v á t  g y ó g y  i n t é z e t  
értesíti a’ közönséget, hogy e’ f. év sz. Mihály havában, 
egy új osztály nyittatik m eg, mellyben 10 mirigy kóros (scro- 
phulás) elgörbült, ’s a’ t. 59 — 125 p. fr. évnegyedi dij 
mellett vétetik fel. I ,

A’ tapasztalás a’ reményen túl is bizonyítja, hogy némelly 
nagy elgöibiilések is idősb individinmokon az Intézetben (kü
lönösen a’ gyengébb termetű nőnemből) elégséges maradás 
által tetemes segítséget reménylhetnek.

Ezen legolcsóbb osztály (a’ nyájasan - gondos szülők teljes 
megnyugtatására) barátságos felvételben a’ tanítás lényeges 
tárgyaiban, ugyan azon külső erőszak ’s fájdalomnélküli, a’ 
gyengéd, ’s lágy test kifejezését eszközlő gyógymódban, ’s 
ugyan azon örömökben részesül, ’s oily hamar ’s alaposan 
gyógyítalak, valamint azon osztály, meliy évnegyedre 150 
— 180 p. fr. fizet. Melly az intézet tulajdon gyógyelveiből 
megkívánt szelíd orvosi ’s emberbaráti bánásmód, immár sok 
jeles embertől az ország minden részében annyira tudva van, 
hogy az Intézet azon reménynyel éldeltetik ; hogy majd néni 
sokára, mindazok, kik benne segítséget keresnek, némi fe
lette hosszas gyógymódróli tudakozások helyett, teljes bizo- 
dalommal fognak közelitni; — nem felvén, hogy egy orvosi 
Intézet gyenge betegeket, vagy kéz és láb csontjaiban szen
vedő gyermekeket orthopaedi test gyakorlatokkal fogja or
vosiam !

A’ fenemlitett olcsóbb osztály, csak korlátozottabb lakhe
lyére ’s franczia nyelvi oktatására nézve fog amazoktól kü
lönbözni.

Minthogy az intézetbe, nemcsak félre nőttek, hanem ép 
csontú mirigyesek is vétetnek fe l: egyes individiumok (ta
lán eddig titkolt) növés hibái az intézetbe való béadás által, 
annál kevésbe fedeztetnek fel.

Az Intézet szabott dijai minden kiadásokat magokban fog
lalják , a’ ruha és mulatságok költségit leszámítván.

Ide j á r ó k r a  (betegek, kik az Intézetet csak látogatják, 
nem benne lakoznak) következendő rendszabály tartatik: év- 
negyedenkint fizetnek:

lör. Kik egész napot az intézetben töltik el 75 p. fr.
2or. Kik kétszer látogatják naponkint az orthopaedi gyakor

lásokat 55 p. fr.
3or. Kik naponkint csak egyszer teszik ezt 40 p. fr.
Ezek a’ megkivántató ’s gyakran elháríthatlan kötcgeket 

(Bandage) az intézetből kaphatják.

K Ü L H I R .

Maestricht közelében égy szerencsétlen hölgyre bukkan
tak, melly már 18 hónap óta tarlózkodék egy barlangban, a’ 
vadságnak ’s elme bódultságnak tökélletes áilapotjában. A’ sze
rencsétlen tisztességes házbul származik Piemontból; de ár
vaságra jutván , Maestrichben rokonainál fölvételt remélt, mit 
azonban nem nyert, sőt eiszedetvén irományai, a’ házbul ki- 
igazittaték. A’ szegény, most egészen elhagyatott bujdoklás- 
nak eredt ’s alkalmasint fergeteg ellen magát óvni vonult a’ 
barlangba, hol bú ’s bánat elméjétől fosztá meg ’s a’ leirt 
siralmas állapotra juttatá. — Az atyafiak!

K F 1 R a j z o l a t u n k r a  f o l y v á s t  e l ő f i z e t h e t n i .  U j E l ő f i z e t ő i n k n e k ,  k i k  s z e r*  
k e s z t ő i  h i v a t a l u n k b a n  f i z e t n e k - e l ő ,  h a t  f i n o m  r é z m e t s z e t ü .  a r c z k ő p -  
p e l  i n g y e n  s z o l g á l u n k .

SÜT* S z í v e s  e m l é k e z t e i é  s.,

A z a s s s a i k  H A J W jÉ J L  i r á n t .

Tisztelettel emlékeztetjük hazánk’ n. é. íróit, kik H a jn a lu n k ’jövő 1838d. folyamára ügyünket becses hozzá 
javulásukkal elősegitni Ígér fék, hogy a’ beküldési határnap sebes léptekkel közeledik; másokat, kikhez netalán 
hizodalmas felszólításunk el nem jutott volna, hegy becses küldeményeiket csak aug. 31 kig fogadhatjuk el. 

Költ Pesten, jul. 18kán 1837.

T r a t t n e r  - I £ .á r o ly i  s . k .  G a r a y  s . k„.
(Uri-utcza C12 szám.) szerkesztő.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .
NYOMATIK l.ANDKKKK 1SKTÜIVKI.
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Éjszakangliának egy magányos völgyében állnak dö- 
ledékei egy apátságnak, folyam’ partján, mellyet a’ táj’ 
lakosi fekete fának neveznek, habjai sötét színe miatt, 
mellyek olly nehéz, és mély álomban látszanak nyu
godni, hogy csak az éjszak’ szele verheti föl. Sűrű 
gőz szál fel szüntelenül a’ tó’ öléből, ’s sötét szürke 
fátyol’ homályával leplezi el az eget. Puszta homok 
partjait csak bogácsok lepik el, ’s a’ mérges vizbül so
ha sem iszik élő állat, ’s a’ víz éjtükre felett nem 
röpül madár. A’ tó , monda szerint, feuéktelen, ’s 
kisértetek járnak az éj kezdetével a' viz’ színe felett, 
*s az apátság’ döledezett csarnokain. Fél órányira a’ 
rettegett tótól, mellyhezcsak eltévedt vándor vagy va
dász , és utazó közéig, a’ természet szépségeit fürké
sző, v ag y a’ rövidebb utat a’ jobbnak elébetévő, áll 
egy kis falu, ’s végén egy nyomni vendégház. Az 
öreg szives gazdák, az egész háztartás’ ügyeletét 
egyetlen gyermekükre, egy IS  évű lányrabizák, kit 
ők az ég* valódi ajándékának néztek.

M ari, e’ volt a’ lány’ neve, öröme büszkesége, és 
vigasza volt szüléinek. Magas, izmos ’s még is kar
csú alakja, a’ készakaratút alkalmatossá tévé a’ leg
nehezebb házi ügyek’ ’s munkák’ sebes és könnyű el
végzésére. Egészségtelj nem csak ügyes testi erőt a- 
dott ueki, de egyszer’smind fris életkedvet i s , ’s vi
dámságot, a’ nyomort is könnyítőt. H ae’ jó tulajdonok 
a’ falu’ minden lakosának, ’s azon vendégeknek, kik 
a fogadóban száltak, általános becslését meg szerzék: 
viruló arcza’ szép vonalai ’s lelkes nagy szemelnek 
tisztasága, az első perezben, ’s szónál, melly legbeu- 

1 8 3 7 .

söbbjét tükrüzteté , bizalmat, ’s vonzalmat nyerőnek. 
Beszédes vidorsága, ’s jó ötletei sok vendéget egypár 
órával tovább tártának a’ fogadóban.

Hogy többen ohajták nőül e’ derék lányt, nem hi
bázhatott; de legnagyobb benyomást tett a’ rókavadász 
Richardra, és a’ bérlő’ fiára Williámra; de az első volt 
a’ boldogított, sőt kezének odaígérését, ’s szép tar
ka bokrétát is nyert, süvegéhez.

Richard szép ifjú vala, még is kevesektől szeretett, 
mert vadan forgó szemei, és arczvonalainak büszke
sége, ’s viseletének gőgje mindenkit eltola tőle. Willi
am tökéletes ellenképe volt a’hirtelen, ’s gyakran czi- 
vakodó,’s durva Richardnak. Szelíd, békés és szi
ves , szívesen társult magával hasonlókhoz; nem volt 
szép, de vonalai olly lelkesek, ’s szívesek, hogy a’ 
szerény ifjút mindeuki kénytelenitcték szeretni. Mari 
is csak azért ada elsőséget a’ tüzes Richardnak , mert 
parancsoló viseletű nem hagyott időt meggondolásra, 
’s szokott hirtelenséggel sürg-eté a’ feleletet ajánlatá
ra, mielőtt a’ szerény, félénk William önmagával meg
egyeznék, váljon merészelhetné e óhajtását nyilvá- 
nositni.

Richárd reggel társaival vadászatra ment, ígérve, 
gazdag prédát hozand. Hasztalan vára Mari egész nap. 
Már szállotta’ sűrű ösziköd, ’s Mari félni kezde. Az 
éj' kezdetével érős vihar emelkedők, melly hatalma
san verő ajtait, ’s ablakait, a’ minden oldalról szaba
don álló fogadónak, fenordítva, mintha a' inegakadály- 
zott bemenet miatt haragudnék.

A’ hosszú asztal’ végén ült Williám ’s gyakran te- 
kiute az ügyes Marira, ki serényen iparkodék vendé
geit hamar kielégítui, de bizonyos elfogultságot, és za
vart nem rejthete el.

Nem messze a’ csendes Williámtól ült John, és 
Perei, két legvagyonosabb parasztja a’ falunak, a'

C63)
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meleg1 szobába kéjelmesen szipakolók, mialatt az el- 
fujt fústfelhők játszva elosztanának, illy beszélgetés 
erede köztök.

— Nézd csak a’ derék lányt! Máskor olly fürge 
es pontos, ma egészen zavarodott, ’s nagyon erőkö- 
dik, hogy dolgait végezze. Ennek Richárd az oka.

— Csak megérdemlené ! Én sajnálom az elvakitott 
Marit.

— A’ fiú nem érdemes rá ; a’ lány vad ficzkónak 
nagyon is jó.

— A’ derék Williám volna neki való; ezzel sze
rencsés lehetne.

— A’ ki mint vet, úgy arat.
Mind ketten tovább izlelék serüket. A’ vihar per- 

czenkint növekedék.
— Milly jó a’ fütyülő vihar zúgását hallgatni, ké' 

jelmes szobában, ’s barátságos pohár mellett.
— Ez alkalmas idő volna, az apátság’ romait meg

látogatni.
— Ki azt merészlené , annak bátorságát kénytele- 

nitetném meg süvegelni.
— Őszintén, megvallva, miattam abbahagyhatnád, 

ha az Ősz fenyő vén fejét felettem megrázná, reszket
ni kezdenék mint az iskolás gyermek, ’s azt képzel
ném , hogy egy vén apát dühös szelleme már nyakon 
ragadott.

— Olly szélvész is ez , melly felijeszthetné a’ hol
takat sirjokból.

— Mi gyáva vén asszonyok vagyunk. Nézd csak 
miként nevet bennünket a’ bátor Mari.

— Fogadok is egy fél guinébe, a1 lánynak több 
bátorsága van , mint mind kettőnknek.

— Bizon elvesztenéd fogadásodat. — Én fogadok 
ellenkezőleg, bár melly bátor is itthon, még is éjjel 
a’ szabadban, minden fejér tehenet, melly elejébe jön, 
léleknek néz.

— Mari! magadon hagyod e’ gyalázatot ?
—> Ha egy ágat hozász a’ vén fenyőről, melly az 

apátság’ romainak bal szárnyán áll, még ma meg ka- 
pop a’ fél guiuét. —

Mari, ki kisértetről mit sem tuda, ’s bizék jó lelki— 
ösméretében; a’ mellett minden jó alkalmat, hol vala
mit csekély birtokának növesztéséül szerezhete, szí
vesen használt, az asztalhoz lépett, ’s monda „ha áll

a’ fogadás , egy kis óra múlva meg kapják kezemből 
a’ kívánt ágat.“ —

Perei feleié: „itt kezem, ’s a’ pénz!“
Mari megfordult, ’s kirepült az ajtón; A’ vendégek 

először némán csudálák az elszánt leány’ bátorságát, 
’s később hangos bámulásra fakadtak. —

. . . .  Az alatt Maii bátran lépdel előre; a’ nedves 
hideg ősziszél süvöltve kapkodá ruháit, bal kezével 
főkötőjét fogá, jobját a’ zivatar ellen küzdve előre 
tartá, magát a’ fába ütéstől oltalmazandó. Néha bor
zadás fogá el, de irtózását elüzé ezen gondolattal: 
„En semmi roszat nem cselekszem; ’s isten sem ha- 
gyand e l!“ —

így ért az apátságba, mellynek romtömegei, ha a’ 
halvány újhold itt, ott, egy pillanatra a’ szétszakitott 
felhőkből kilépe, az éjt még feketébbé látszottak ten
ni. A’ szél hallgatott; csak a’ fekete tó tompa zúgása 
hangzék iszonyatosan a’ távolban. Már a’ széles ka
pun lépdele, ’s a’ romok’ vész ingatta bogácsain, ’s 
elért az apátság’ balszárnyához, mellynek boltozatá
ban mély sircsend uralkodék. A’ puszta tornácz bémen- 
ténállt a’ vén fenyő,’melly hosszú száraz ágait váz’ 
karaiként fenyegetve terjengeté el. Mari balkezével 
a’ faderékbe fogózék, ’s a’ jobbal egy ág után nyúlt. 
Míg tőré, átható jajszót hitt hallani. Meg állott, ’s resz
ketve hallgatózék, a’ letört ággal kezében; szive fenn 
dobogott. A’ szél fölsüvíte, a’ repkény levelek sóhajt
va susogtak a’ romokon, az őszszakálu bogácsok sü
vítve tárogatták fejeiket, a’ meztelen faágok mint ha
lálcsontok kopogva ütődtek össze. Mély csend követ- 
kezék. Mari mozdulatlan á lla : most nyilván hallá a’ lé
pések’ mindig közeledő hangozását........

Megmerevedék, a’ kétségb’esés végre vissza adá 
erejét, néhány lépéssel oldalra ingott, leskődve, le
hajolva egy mohbenőtte ’s régi oszlop mögé rejtőzék. 
E ’ pillanatban szétrepeszte a’ vihar egy felhőt; ’s a’ 
hold ki lépett. Halvány fényénél két férfialakot láta 
meg M ari, egy holttestet vivőket. A’ rettegő lány’ vé
rét halálijedés fagylalta meg erejiben. A’ vihar is
mét felsüvite, az egyik férfi süvegét lefuvá; ’s épen 
Mari lába elébe. Ő érzé az ütést, ’s hitte hogy hal. 
Amaz le akará tenni a’ testet ’e kalapja után menni; 
de társa dühhel rivaszkodék rá „vigye ördög süvege
det ! nincs veszteni való időnk, sietnünk kell a’ hol-
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tat vizbe lökni; ’s a’ prédát megosztani, mielőtt a’ 
kísértetek a’ fekete tavon szállonganának.“

E’ szavakkal a’ fekete tó felé siettek, ’s eltűntek 
Mari’ szemei elől. Önkénytelen, határozott szándék nél
kül fogá meg a’ süveget ’s futott a’ romok közül. A’ 
félelem hogy magát elárulá; a’ gyilkosoktól utólére- 
tend, szárnyakat ada futásának.

Elkábulva, ’s az irtózástól magán kívül rohana, 
egy kezében az ág, másban a’ kalap, megállapodás 
’s viszatekintés nélkül, odább, és odább köveken, és 
sírokon, homok, ’s posványon keresztül. Végre elér
te a’ fogadót, ’s beomlék az ajtón, pihegve, vadon
forgó szemekkel, ’s röpülő hajjal. A’ vendégek felug
ráltak székeikről ’s félrevonultak ezen irtózatos arcz 
elől. Csak a’ jó Williám merészelt hozá közeledni ’s 
meg fogni. A’ szerencsétlen leány mind két kezével 
az asztalra támaszkodék, a’ fesz-erő megtagadá szol
gálatát; ájulás oldá meg az inakat, ’s élet és szó nél
kül rogyott a’ földre__

— A’ vendégek egymásután tavozáuak; csak Wil
liám maradt. Nagy bajjal sikerült végre neki az esz- 
méletuélkülit mély ájulásából ismét életre hozni. Mi
dőn magához tért ’s erejét összeszedte , sok megszű
néssel elbeszélé a’ borzasztó jelenést, mellynek ta
núja vala. A’ hozott ágat keresve, szemei a’ süvegen 
akadáuak meg. Williám fölemplé a’ földről, Mari elbor
zadva sikolta fel — Richáfd süvege volt, a’ lakodalmi 
bokrétával, mellyet ő adott néki, ’s szalaggal, mellyre 
nevét tűzé. Fájdalom villámlék szívén át; szemei gör
csösen bezáródtak , ’s halál sápadtan leesett a’ székről. 
Csak másnap mutatá ismét élet jeleit; forróláz vad kép
zelgésekkel beteg ágyba veté. Szüntelen a’ fekete ta
vat látta, ’s a’ holttestett, ’s a’ két gyilkost r ’s a’ sü
veget, veres izzó névvonásokkal, ’s hallá az ordító 
éjzivatart és a’ halálkiáltást. — Richárd érdemlett ju
talmát vesztőhelyen leié, mielőtt Mari felgyógyult. 
Williám a’ süveget, ’s fenyő ágat a’ fekete tóba meri- 
té. Ifjú erő megmenté Marit a’ közel sírtól; hónapok 
után ismét visszanyeré elébbi teljes egésse'gét, ’s szi
ve nyugalmát. ’S egy év múlva az érdemlett boldog
ságot i s , midőn a’ jó Williám mint menyasszonyát ve
zető az oltárhoz, ’s műiden vendég menyekzői aján
dékot hoza.

SHAKSPEARE’ DRÁMÁINAK MU SIKAJA.

PKTKICHKVICH HORVÁTH LÁZÁRTÓL.

Most, midőn az erkölcsek’ idomulása, és szoká
saink’ simulása okvetlen magok után vonják a’ mu’sika 
iránti vonzódást; midőn széles e’ világon mindenütt, 
hol csak a’ polgárosodás’ szelleme lebeg, a’ magasz- 
taltságnak kisebb vagy nagyobb fokára van az emel
kedve anyuyira, hogy vaunak dalnokok és énekesnék, 
kiknek évi bérük kétszerte felülhaladja az amerikai 
szabad statusok’főnökének fizetését; midőn honunkban 
is nem csak több áldozat szülte haugászi egyesületek, 
és dalszinészi társaságok léteznek; hanem majd majd 
a’ Dunanyalta főváros is meguyitandotta szeszvilágított 
nemzeti színházát; most mondom, midőn már van hol 
’s mint sokan követelik , van is kik énekeljenek: nem 
lesz tán érdektelen olvasóinknak, a’ Rajzolatok’ gyá- 
molainak, néhány lapot, egy két, a’ hangmüvészetet ér
deklő , nézetek’ elmondására szentelni: _

■Vannak honunkban is , nem kétlem, még többen le- 
endeuek ezután, kik saját hangműveikkel gazdagíták, 
gazdagítandják a’ magyar Euterpéí. Magam ismerek 
néhány fiatal honfit, kiknek keblük rejti a’ mennyei 
szikrát, ’s ki tudja, szellemük mennyi el nem mondott 
édes gondolatoknak tárháza; de kiknek kebleikhez a" 
résttörő elem, és dós tárházukhoz az éltetadó uélkü- 
lezhetlenség még el nem érkeztek. Nem kétlem, hogy 
jövend óra amazt lángra gyújtandó, hangokat átadan
dó ezeknek. Miért is ne lehetne — ha nem volt is ed
dig — a’ magyarnak is egy Weberje avvagy Belliuij'e? 
Hiszen vannak jeles írói, festői és szobrászéi! A’ fe- 
lüleges ítélő azt fogja mondani: mert nincsen nekünk 
sam Jachinardiuk sem Rubinink, ’s azoknak én azt 
felelem; hát Jósika Miklós’ Abafija — melly németre 
már át-téve ’s meglehet francziára is majd majd átvi
endő, avvagy Barabásunk’ jobb jobb képei, Ferenczi 
eprészleánya, és Szentpéteriuk utánozhatlan reraekü 
basreliefje csak és csupáncsak magyar szemekkel 
láthatók?;----

Mi tehát e’ kis czikket nem csak e’ lapok’ kitölté
sére szenteljük; hanem nemesb szempontokhul kiindul
va létesítettük. A’ művész helyes tanulmányt, a’ mű
kedvelő lelkesítő ösztönt tatáland benne; a’ szép nem 
pedig hozzá illő gyönyört, és élvezetet

*
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Ezeket előre mertük bocsátni; mivel e’ czikkely’ 
szerzője Paris’ lelkesb íróinak egyike 's a' Werner ne
vezet állításunk igazságának kezesse. A’közlő ritkán 
tért el a' közlendőnek eredetiségétől, azt itt ott csak 
összehúzta, néhol pedig saját gondolatival magyaráz
ta. Minden érdeme tehát, — ha mit csak ugyan talál 
benne az engedékeny olvasó — csak annyi, hogy tár
gyának megválasztásában a’ műveltebb közönségnek 
ízlését vette sinórmértékűl.

A’ költészet és hangászat között olly mély, szoros, 
’s természetes a’ rokonság, mikép en lehetlennek lát
szik egyikének mente a’ nélkül, hogy azt másika ne 
kövesse. Ott, hol a’ poésis járt, alatta meghajlott ágak 
fel sem emelkednek, a’ fűszálak megtartják a' konyú- 
lást mit az velők felvétetett; mert az ágak és fűszálak 
tudják, hogy előbb hátrább jönnie kell egy szint- olly 
hófehér, és könnyed lebegésü nympáuak, gyöngéd lá-^ 
baival, ugyanazon nyomot követendőnek.

Égnek e’ két leánya örökösen szólítják egymást; ’s 
mihelyt megszólal, vagy énekel egyike: azonnal fe
lel neki másika mennyei nyelvén. Nézd Shakspea- 
ret; vedd drámáinak valam elyikét, engedd magad 
egészen át ama’ nagy Mester’ gondolatának , képző 
szeszélyének: ’s nem soká, halelkcdben a- világosság
nak csak egy szikrácskája lappang, min áthathat reád 
a' költői sugár, nem soká, mondom, egy ismeretlen vi
lágba lészesz átvive. Nincs ott szó több, csak han
gok, szózatok, és csudás karénekek. Ha Júlia az, kit 
kisérsz, szedd össze jól magad’, fülelj azon lélek és 
bánatteljes harmóniára, ama’ szenvedély’ és busongás’ 
énekére; tanuld meg, mikép' szellemezi magát az em
beri elme, lerázván magáról az őt béleplező formát; 
mint leeudett a' szóból egy hang, egy dal, egy ornbra 
adorata! — és minő titkos munkálat által lehclli ki 
illatját a‘ virág. Ha az , kit követsz, Titania, minő új 
zenék, minő varázs öszhangok a’ felhőkben! A’ nap, 
susrári pengetik meg a’ liliomok’ kis harangjait, a’ víz 
és a’ galy, a‘ gabnák, minden susog énekel, vagy pa
naszkodik , 's különző szózatiból csupán egy egészet 
aikot össze az átlengő esti szél. ’S íme kiindulva a’ 
költészetből észrevehetlenűl a’ hangászatnak legma- 
gasb kéjéig érkezel. ‘S ekkor, ha ember vagy, bol
dognak érzed magad', egyedül élvezel, ’s pedig lélek- 
furdalás nélkül, ’s melled ama’ tisztán rezgő lélek- 
zésektől tágul, mell vekről nem kelletik számolnod,—

De ha ellenben, a’ zseni’ boldogtalan felelősége van 
rajtad nehézsúlyával, ha egy Beethoven, egy We
ber ha vagy, ah ! akkor minden rezgés egy gyilok. 
minden hang egy tövis homlokodat vérző, munkásság
ra gerjesztő.

’S ezért — ha szabad e’ szót hajdani értelmében 
használnom — nevezném Shakspearet hangásznak, 
ollyannak, mint Pythagorást, és Platót. ’S nem ha
bozok kimondani, egy húsz éves ember’ számára, kit 
lelkesít, és nyugtalanít a’ melódia, az ihlésuek csak 
két forrása létezik: természet és Shakspeare.

Két egymástól igen különböző inu'sika van: egyik 
határozatlan és habozó, tele melancholia és merengés
sel; néha vaktában ömlengő. Egy nagy harmónia ten
ger, mellyuek színén ezer panaszkodó szózatok lebeg
nek, mindnyájunktól ismeritek, 's mellyeket az álta
lunk elállóit partról néha kikérdezni szeretnénk , mint 
kikérdezte Dante a’ Purgatorium' galambjait; egy ren
geteg lánghorizon , hol mindenki látja álmait a’ bibor- 
felhő' szeszélyes hajlásiban. A’ mu'sikának e' neme 
egy határozatlan ingatag érzéstől lelkesül; de minde
nek felett a’ természet zsibajjától. Lme Beethoven leül 
a’ nyirkos völgyben, 's virágok és zuhatagokkal éne
kel. Harmóniájának folyamát a' harmat táplálja.

Másik neme a’ hangászatnak tüzes, és sebes; a’ cse
lekvés muzsikája ez, melly nem tévesztheti el magát 
teljesen az égbe, mert földhöz köti őt mindig mi — 
szeretet, féltés,<vagy boszú táplálta — emberi szen
vedély. A’ hangmüvek’ e’ nemének, főbb feltételűi 
amaz olly mély, olly igaz charakterekkel kell biriiia, 
mellyek Shakspeare' kezétől olly mesterilegrajzolvák.

Ama’ bámulandó embernek olly különféle művei 
között alig lehetne találni ollyanra. mellyet a' hangá
szat magáévá nem tehetne; ’s nincs miért magunkat 
altatni; de ha Shakspeare olly nagy hangművész, az 
onnan van, mert ő a’ drámái költészet' minden feltéte
leinek eleget tett.

Mint mondók imént, a' költészet és hangászat kö
zött a’ szövetség örökös. E’ mennyei virágok' mind- 
ketteje ugyanazon egy Száron lebeg, ’s a’ nedv egyik
ből a’ másikába száll. Nem is bizonyítja nagyságát 
vagy puhaságát egy műnek semmi úgy, mint azon 
átalakulás Qtransfíguratio') mi rajta a’ hangászat ál
tal történik. Hadd csókolja meg Júlia’ homlokát egy 
M ozart, hadd bocsásson le hószíu vállaiu egy új öl_
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tüzet et, nem lesz ára azért megváltoztatva rajta semmi 
Júlia mégis az maradand , a1 ki volt; t. i. Shakspeare 
bájoló szüze, Romeo’ kedvese, fogytig szép, ártatlan 
és isteni; csakhogy szólás helyett énekel. Nem tu
dom, de úgy tetszik nekem, el jő az idő, midőn han
gokra teendik át Hamletét, amaz érdekes charaktert, 
melly andalgó járása, kétkedései ’s örökös reflexiója 
által, kirekeszlőleg a’ költészeté lenni látszik.

Mi Shakspearehen minden felett meglepő, az a’ 
színeknek, képek’ és hangoknak ama’ pazarja, melly 
műveiben úgy annyira a’ felszínen lebeg, hogy a1 han- 
gászatnak csupán kezét kell kinyujtnia,hogy magához 
ragadhassa azokat; fenekén van, a’ phylosophia ’s az 
elvonult eszmélet; mert azon embernek művei ollyanok 
mint a’ föld: Színén a’ virágok, és gabuakalászok; 
fúrd meg azt, ’s megtalálod a’ gyémántot, érczeket, 
és lángot.

(Folytatása következik.)

L I T E R A T Ú R A I  V I L Á G .

KU NOSS-TUL.

Voltak, kik azon munkakört, mellyet a’ Rajzolatok 
szerkesztője számomra kijegyzett, ’s mellynek idő ’s 
körülmény szerinti kidolgozására, mennyire ezt egyéb 
foglalatosságink-etígHÖik — megkért, fölöslegesnek, 
hálátlannak, sőt veszélyesnek mondák, ’s annak telje— 
sitésirül le akartak beszélni. Fölöslegesnek mondák 
azért, mert, szerintük, a’ Rajzolatok jobbadán csak nő- 
kezekben forognak, ’s ezek nem nagyon törődnek a1 
literatúrai dolgokkal, nem a’ megjelenő munkákkal, 
mert, úgymond, sokkal örömöstebb olvassák hódolóik 
számát; az ezeknek ujjaiu csillogó gyűrűket, beléjük 
foglalt gyémántok vagy rubinok mennyiségét; barát- 
néik nyakán csüggö igaz-gyöngy füzér szóméit; hó
dolóik epedő fohászait ’s az ezek által kezeikre tűzött 
csókokat ’s a ’t. a’t., mint akár egyik akár másik iró- 
társam versét, beszélyét, regényét, ide értve saját dol- 
gozatimat is. Hálátlannak mondák azért, mert az itt’s 
ott netalán elmondandott alapos megjegyzések ’s pár
tatlanul nyilványitott igazságok, az álhirbe nyakig mé
rőit szerzőt, jobb útra nem tériteudik, sőt mégcsak el
mélkedésre, önvizsgálatra sem biraudják; végre még

veszélyesnek is, mert úgymond a' sértett gőg, a’ ne
vetségül tűzött büszkeség, vagy hidegen visszataszí
tott indulatosság legjobb igyekezetem mellett is gonosz 
szándékrul vádoland, ’s vagy martalékul adand bosz- 
szuságának, vagy legalább üldözőbe veend, ’s alkalom 
adódván, kiméletlenebbül bánand velem, mint az igaz- 
ságtul elszoktatoít spanyolok, n ’ keserű igazságot ki
mondani merészlő hírlapszerkesztőkkel, t. i.jól elbotoz, 
vagy, mi még gonoszabb, jól mégis kapanyelez.

Ne gondolják azonban kegyetek, szép olvasónéim, 
hogy én olly könnyen el hagyom magamat ámítatni, ’s 
hogy talán e’ miatt nem közlöttem egész egy hónap le- 
folyta alatt semmit a’ literatúrai világbul; holott olly 
szörnyű sok történt mostanában. Koránsem! Tudom én, 
hogy kegyetek édes örömest olvassák, sőt kiirogatják 
’s még könyvnélkül is megtanulják a’ s z í v  mélyibül 
származó költeményeket, minők például Vürösmartyé, 
Kölcseyé, ’s a’ t . ; tudom, hogy tanúságot vonnak ma
goknak az olly beszélyekbül, minők p. o. Stancsics-é, 
Vajdáé, Csatóé, Frankenburgé; tudom, hogy életirányt 
választanak az olly regényekből, minők Józsiká-é 
Vajdá-é, ’s hogy jó izüen mosolyganak a’ helyesen 
előadott elmésségeknek, minők Aggfi-é, Garay-é ’s a’t 
Mondom, én mindezeket tudom, ’s azért a’ fönebb 
ellenvetést rágalomnak tekintem, és sem a’ foganatlan
ság sem a’ veszélyesség által vissza nem hagyom ma
gamat rettentetni, a’ literatúrai világ idönkinti tükrö
zésétől. Egészen más volt tehát oka eddigi hallgatá
somnak ; ’s ez — a’ literatúrai világ zavargása.

Hallottak vagy olvastak kegyetek mostanában vala
mit, szép magyar hölgyek, az amerikai pénzviszonyok- 
rul? Mennyi bukás! mennyi csökkenés! mennyi fize
tés-szünet!! A’ szegény tőzsérek, kivált az ollyanok, 
kiknek hitele csak szinleges volt, azaz semmi bizo
nyos alapon nem feneklett: csak azt vették észre,hogy 
váltólevelök senki patvaruak sem kell, sőt, hogy még 
azok is örömest visszaadták volna, kik azokat előbb 
(midőn hitelük jobb lábon álla]) elfogadók. Mit volt te
hát tenniök? Bukást kelle hirdetni; mellynél mégis ők 
magok vesztettek legkevesebbet. ’IS e’ balviszony ok
nak még nincs egészen végük I

llly gonosz időszaka volt legközelébb a’ honi lite- 
raturának. A’ Kémlő megbukott, az Athenaeum ’s Fi- 
gyelmező csökkent; a’ könyvárusok fizetésszünetet 
nyilatkoztattak, azaz kijelentők, hogy ők egyetlen egy
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író kéziratát sem veszik meg; legalább egy ideig nem, 
mert ollyanok munkáiba vesztettek bele, kiknek or
szágszerte megkongaták a’ hirharangot, ’s kiknek mun
káit a’ közönség még sem találta olly remekművek
nek, mellyekért másodízben is örömest megadta volna 
az árt; sőt — az egyszerit is sajnálta. Ezt látták,vagy 
inkább tapasztalák a1 könyvárusok, ’s hogy némileg 
mégis jövedelmezzen nekik a’ drága külsejű ’s olcsó 
belsejü könyv: árcsökkentést gondoltak ki. Ezért je
lenék meg mostanában a’ Jelenkor majdnem mindenik 
számával egy egy könyvárusi hirdetmény, melly féli— 
ven, jó vastag szembetűnő betűkkel hirdeté, hogy többi 
közt Bajza versének ára is lejebb szállittatik. Nemde 
megütköznek kegyetek szép olvasonéim, hogy e kiki
áltott is olly hirtelen veszti becsét? Egy cseppet se 
csudálkozzanak. Azok , kik Bajza verseit a’ múlt évi 
főjutalomra (2 0 0  darab arany) érdemetlennek vallot
ták, jobban ismerték azoknak belbecsét, mint ama’ sze
gény vagy akarám mondani szánandó könyváros, ki 
azokat méregdrágán (ha egyébiránt nálunk magya
roknál valamelly munkát drágán eladhatni —) megve
vő , ’s belőle 1 ,5 0 0 , mondom ezer öt száz  példányt 
nyomatott, ’s mind eddig négy százat is alig adott el. 
Lám, mennyire bal hiedelmet vonandott a’ körülmény 
(az árcsökkenés) az egész tud. társaságra, ha annak 
néhány tagja diadalmaskodhatott, ’s a’ 2 0 0  d. aranyat 
Bajzának csakugyan kivíhatta volna. íme, most a’ kö
vetkezés bizonyolja, hogy azok , kiket akkor néraely- 
lyek gonoszkodóknak, antiakademikusokuak ’s a' t  kiál
tottak: lélekismeretesebb, tántoritlanabb hívei, jóakarói 
valának a’ tud. akadémiának, mint azok, kik e’ szint 
e’ látszatot ölték magukra. Ugyan megjárta volna a’ 
tudós társaság eddig fönálló hitele, ’s azon tisztelet, 
mellyel iránta országszerte viseltetnek, ha csakugyan 
Bajza nyerte volna a’ főjutalmat!!!

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k é z !  k. )

G O N D O L A T F Ü Z É R .
Ne késsél: hagy el ne maradj ; ne siess: hogy má

sokat el hagy. Ha igy élsz ember vagy.

Ki nálánál kevesebbre nézett emberek füleit is idét
len, ’s fonák beszédeivel tölti be, attól bízvást lehetne 
kérdezni: hányot ütött az óra?

é l e t k é p e k
A’ V I L Á G B Ó L  R A J Z O L V A .

I .

R O N D A H Á T I U K ,
VAGY :

A’ P1PASZÁRNY1 HOSSZÚ FALU.

MUNKÁCS YTÓL,
(F  o 1 y t a t  á s.)

Reméllem, hogy becses olvasóim az alatt, mig én 
e’ folytatással bíbelődtem, Rondaháti ur’ fegyvertárá
ban egész vigyázati szemességgel szétnéztek ’s hihe
tő , tán többet is láttak mint én , ’s Rondaháti ur házá
ban nélkülem is , igen jól mulatták magukat; minek 
szivembül örvendek, annál is inkább, mivel az Athe
naeum azt mondja: „hogy nem sokára minden atya, ki 
gyermekét becsületes mesterségre akarja nevelni, egész 
buzgalommal fog mindennap könyörgeni: „Jó istenem, 
oltalmazd gyermekemet, hogy humoristává ne váljék!“ 
A’ becsületes (,) jámbor falusi olvasó pedig valahány
szor újságot veend kezébe, előre felsóhajt: „Ments 
meg uram minket a’ humortól!“

Látják édes olvasóim, milly okosak az alheneumi 
magyar tudósok? Ez ám a’ Sáp túri emberisméret; a’ 
Jean Pauli, Lichtenbergi humor; a’ tíousseaui mély 

i ítélet. Mindig mondtam é n , ha már Istenben boldogult 
apám, becsületes mesterségre nem akart, — nem ugyan 
mint a’ tudósok mondják, nevelni, — mert mesterség
re nem nevelik az embert, hanem tanítják', — ha már 
apám mesterségre nem akart tanítatni, mindig mond
tam , ’s most is mondom, mai napig is bánom , hogy 
tudósnak nem állottam: pedig hajlandóságom volt reá, 
mert most is jóízűen emlékezem, szegény apám sokszor 
megnadrágszíjozott , ha „Sármány Király“ vagy 
„Schuster Lipliu olvasásánál lepett meg: Hátha még 
Schedel ur’ „Haramiáit11, vagy Bajza ur’ „Külföldi 
játékszínét“ találta volna kezemnél, mi történhetett 
volna akkor? —

így történik sokszor egy pár szörnyű nagy talen- 
tomu emberrel, hogy „elhagyja a’ mezőt és ekét ’s 
beáll a’ tudósok közé,“  épen olly formán, mint az A-
thenaeum mondja, hogy beáll a humoristák közé.-----
Azért szerettem én Rondaháti urat eleitül fogva, hogy 
o tulajdonkép semminek sem állott be; nem tagadha
tom ugyan, hogy insurgensuek beállott, de mint be-
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esés olvasóim látták, ott sem állott m eg, hanem szé
pen haza futott ’s annélkül, hogy lábát vagy nyakát 
törte volna, mai napig is él és uralkodik — Ronda- 
hátán.

Az alatt mig becses olvasóim Rondaháti ur’ fegyver
tárában szétnéztek, M arczi, Rondaháti urat bizonyo
san fölöltözteté ; Juczi kisasszonyt is hallom már, 
hogy kergeti a’ macskákat a' konyhából, a’ reggeli tej 
mellől, azért bátor leszek becses olvasóimnak Ronda
háti u ra t, ’s az egész házszemélyzetet bemutatni. Mar- 
czival úgy hiszem, már jóformán megismerkedtünk, 
’s e’ szerint, öt csak ott fogom előhozni hol szüksé
günk lesz reá.

*  * #
Egy a’ szobaközépen álló, ’s magát a’ földdel vert 

szoba’ területébe jóformán befészkelt, ’s félig terített 
nagy tölgyfa asztal mellett, egy hajdanta egészen bőr
rel borított, ’s most már imitt amott különféle színű posz
tóval foltozott nagy karszékben , mint egy reggeli ki- 
lencz óra tájban, űl egy tenyeres-talpas magyar em
ber. Előtte egy tegnapsült pujka pecsenyének hatal
mas két ezombja egészen lerágva; jobkezénél egy 
kisded, négy szegletü, már már kiürített három itezés 
fiaskó. Az asztal mellett ülő u r , épen most törli meg 
zsíros száját az abrosz’ egyik végével és — „kávét!“ 
kiált.

A’ kávé behozatik egy kis csuporba, melly nagyon 
hasonlít egy két itezés fazékhoz; egyvalamit borító, 
de bekötött asztalkendő, ’s egy vaskos kerületű, nagy 
tejeslábos tétetik az ur elébe. — Az ui legelőször is 
az asztalkendőt kibontja, szétteríti,’» most ebből a’ 
részint egészben, részint darabokban heverő kalács, 
’s a’ kalácsok között elég sűrűn rejtező töpörtős po
gácsák , láttatják magukat. Az u r , egy kétfülü ’s u- 
gyancsak nagyra domborított esésze segedelmével, 
egy egy darab kalács’ kíséretében elkölti kávéját; vég
re az egész izzasztó munka után, néhány töpörtős po
gácsát írt ki az asztalkendőből, a’ még sértetlenül álló 
kalácsok közül.

Most az u r , az abrosz’ végével még egyszer meg- 
törli száját, karszékében egy szörnyű nagyot nyúj
tózik és föláll. A’ szoba baloldalán, egy madzaggal 
a’ falhoz illesztett deszkadarabrul, az ur pipát vesz 
le , kicsihol és rágyújt.. Az ur, a’ szó’ tegkíhozottabb

értelmében, egy tenyeres-talpas magyar ember, fe
kete sinorral kihányt magyar nadrágban, melly haj
danta búzavirágszínii lehete, de mellyet az idő, az úr
ral együtt, annyira meghurczolt, hogy már ma, csak
nem olly fakó, mint ama’ jámbor á lla t, mellyet köz
életben szamárnak szoktunk nevezni. Az ur’ válláról 
egy hasonlóul meghurczolt dolmány csügg le, mellyet 
az ur, a’ reggeli izzasztó munka közben nem szók 
felöltem, hanem csak vállára vetni. Sarkantyús csiz
mája hajdan kordovány börbül lehete, de most már az 
is olly fakó, mint a’ vargacserezte bocskor. Az ur fe
jében veres sipka.

Es ezennel van szerencsém, becses olvasóimnak, 
ez urban, Rondahátról czimzett tekintetes, nemes, 
nemzetes és vitézlő R o n d a h á t i  urat bemutatnom. 
Egy tisztes, városias legény, 3 0  egynéhány, és 43  
egynéhány esztendő között, természetesen nőtelen, te
hát minden leány’ közelében egy felkiáltás je l , fnelly- 
nek neve: „ne nyúlj hozzám!“

Rondaháti urat veres sipkában láttuk, melly rend
kívüli jelenetre, kün a’ faluvégen örömzaj hallatik; ez 
a’ czigányok’ zaja, kik ma, a’ veres sipkás ünnepet 
fogják megűlni. Rondaháti ur, az első kiszítt pipa után 
Marczitól hosszú szárú pipát kér, mellyre Marczi, a’ 
fegyvertárból, a’ famíliái pipát szokta előhozni, melly 
mint láttuk basadohánynyal vegyített döbreivel van tölt
ve. Most Rondháti u raz ablakhoz űl, pipáját az ablakon 
kinyújtja ’s a’ czigányok azonnal a’ pipa mellé tele
pednek. A’ veres sipkáról a’ czigányok már előre tud 
já k , de a’ pipafüstről meg inkább ízlelik, hogy Aon- 
daháti u r , ma igen finom dohányt szí.

A’ czigányok kánya szemmel lesik a’ tekintetes 
urat, mikor biczczent fejével egypárszor, ez jele, hogy 
a’ tekintetes ur igen jóízűen ’s mélyen szundikál; ek
kor a’ czigányok a’ pipának esnek, szárából lassan ki
veszik , belé saját kurta szarukat illesztik, ’s mig a’ 
mese mondó czigáuy a’ tekintetes urat most a’ legszebb 
mondákkal altatja, cgypár perez alatt Pharao’ nemzet
sége a’ finom dohányt kiszíjja, a’pipát kapadohánynyal 
megtömi, előbbi szárába illeszti, ‘s midőn Rondaháti 
ur fölébred, ’s a’ családi pipát kiszítta, úgy szokja 
Marczinak mondani: „No Marczi, e’ pipadohányt, nem 
adtam volna, a’ török császár legjobb pipadohányáért.“

( V é g e  k ö v e t k e z i k . )
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'S D I V A T L A P .

P E S T I  HÍ R.
A’ p e s t i  m a g y a r  s z í n h á z  megnyitásának ideje mind 

inkább közeledvén, a’ t. részvényes igazgatóság színészed vá- 
lasztottsága július 2G-kán és 27-én tartott üléseiben, drámái 
igazgatónak! t. B a j z a  J ó z s e f  urat, dal- és tánczjáték ’s 
hangászat igazgatójának a’ R e g é l ő ’ k i a d ó j á t ,  színházi 
titoknoknak S z i g l i g e t i  E d u a r d  színész, pénztárnoknak 
pedig G e r e n d á i  urat választá. — Első játéknak a'színház 
megnyitásakor „Belizar“ szomorú játék határoztatott. Ezt 
azonban egy ugyaíi ez alkalcwnra V ö r ö s m a r t y  iir által 
jambusban irtt előjáték fogja megelőzni. — N e e f e ur, a’ 
német színházi festő, már elkészité a’ szerződés által magára 
vállalt 24 díszítményt ’s függönyt. Ot t o  ur, Londonból jött 
művész, most festi ama’ függönyt, melly uj színházunk hom
lokzatát tárgyazza, ’s az említett előjátékban fog használtat
ni. — A’ színpadi előzet fölébe ója is  tétetik, mellynek szám
lapja üvegből lesz, ’s rajta a’ számokat szeszvilág teendi lát
hatókká. H.

H O N I  H Í R .

S z i 1 as j u l i u s ’ 20án 1837r

Tegnap önt szemtanúnak óhajtám közünkbe, hogy szűk 
Torna megyénk örömünnepét legalább élénk eredetiséggel lett 
volna képes le rajzolhatni; mivel aztán mint honi hirrel vá
gyait nyájas olvasóinak kielégítheti vala. Azonban nem lesz 
tán felesleg, ha a’ látottakról— tollat ragadva— tudósítom 
önt, mit egyedül azért cselekszek, hogy ön is tudhasson va
lamit sajátságinkról; meg’ aztán tudhassa minő irányban á 1- 
l u n k ,  mi felső magyarok, az alsókkal; szóval: ébredünk 
’s haladunk-e ?

Megyénk nem c a s i n o t  nyitott, sem s t r a t f o r d l a k  
példájakint elhunyt költők hamvainak e m l é k o s z l o p o t  
nem állított; — éppen nem! — szeretve tisztelt főispányá- 
nak szolga-egyházi M a r i c h I s t v á n  D á v i d ,  cs. Idr. ka
marásnak , uj hivatalába lett fényes beiktatása alkalmával ö- 
r ö m n a p o t  inneple.

A’ tisztelt főispány — Székes-fejérvár megyebéli fényesuti 
társaival — e’ hó 17én esteli órákban Rosnyóia a’ püspöki 
residentiába érkezett. Édes álmaiból kifejlődtél), másnap me
gyénk’ küldöttségé által üdvözöltetek. A’ főpásztor asztalánál 
éldelt ízletes ebédje után számos kísérőktől környezné— kik
hez magát a’ tisztelt főpásztor is csatlá — niegindtdván , me
gyebeli Görgő helység mellett elvonuló országúton már reá 
várt, és egy jírásbeli szolgabiró’ által vezérlett búzavirág j

szinii gyolcs inget, gatyát ’s nemzeti kis süveget (tán csal- 
mát?) öltött, összesen 100 száguldó nemes lovag sereg kí
séretében, délutáni 6 és 7 óra közt nemzeti ’s tábor i hangászat 
és taraczkok dörgése közt, pompás kocsijával Tornán a’ hely
beli földesül-’ kastélya udvarába tért be, hol újólag megyénk 
’s négy szomszéd megye fényes küldöttségei járulanak elibe, 
neki üdvözlő hódolatokat mondók.

Ezen nemzeti ünnepre Líjfal usi igazgatása alá szegődött ma
gyar Thalia papjai sem kimélék vándor botjukat idáig czipelni, 
kik nem éppen kevés mivészi-gyakorlattal elő adott „G r ó f 
S za p  á r i P é t e r “ néző játékkal a’ feles szánni közönséget 
kielégiték. Meglehetősen játszott darabjuk után ők tápsot, er
szényük pedig pénzárt nyert jutalmul. Szinteremüket a’ ven
dég fogadó s z é k  ér á l l  á s  a pótlá ki.

Még nyomtatott versek sem hiány Iának, mellyekkel a’ székes
fejéi vári növendék papság „örömemlék“ czim alatt buzgó szi
véből kedveskedék.

Így ment végbe nálunk parányi T o r n á n k b a n  a’ főis
pán}! beiktatás — jólehet tánczvigalom nélkül — azonban 
a’ vendégeket kedv ’s vidámság szállá meg. Végzetül V i r á g 
nak ezen egyszerű verseit el nem hallgathatom.

„Annak ki honját tiszteli,
Elég ha polgár társai 
Ismerik ’s becsülik.“

R u e h i e t e l .

K Ü L  H Í R .
I.) Az Asiatic journal szerint a’ Siami király’ fehér nőele- 

fántja’ betegsége által az egész ország dolgai megakadtak. 
A’ király senkit maga elébe nem hoesát; minden Herczegek 
és ministerek, valamint az országos tisztviselők is kötelesek 
a’ fenséges beteget éjjel nappal ápolni; sőt a’ király maga 
kétszer teszi naponkint hódolatát, ’s királyi saját kezéből nyújt
ván neki eledelt kéri őt, ne távoznék el tőle, hanem marad
jon vele, itt ez árnyékvilágban, és segítse őt az országot 
kormányozni. O siami királyi felsége, mint mondják, a’ szo
morú esetnél valóságos könyeket is öntött. Az elefánt eze
ken kívül szüntelen körül van véve papokkal, kik megegéssé- 
gesüléséért szakadatlanul imádkoznak; ha egy rész belefárad, 
másiktól váltatik fe l, ’s e’ lárma, mellyct ütnek, egy egés- 
séges elefántot előbb tehetne beteggé, mint egy beteget egés- 
ségessé. Tudva van olvasóink előtt, hogy Siamban a’ fehér 
elefántok —nagy ritkaság’s első személyek szoktak lenni; saját 
pomgás lakásuk , cselédségük , sőt meg egy elefantministerük 
is van.

CF* Mai számunkhoz, van csatolva Fő - Méltóságú gróf Czfráliy Alttal Ország- 
Bírájának *s a’ t. arczképe.

O Í F  R a j z o l a t u n k r a  f o l y v á s t  e l ő f i z e t h e t n i .  U j E l ő f i z e t ő i n k n e k , k i k  s z e r 
k e s z t ő i  h i v a t a l u n k b a n  f i z e t n e k - e l ő ,  h a t  f in o m  r é z i n e t s z e t ü  a r c z k é p -  
p e l  i n g y e n  s z o l g á l u n k .

S z e r k e s z t i  Mu n k á c s y .

NYOMATIK LANDKREH UKTlílVKL.
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H arm adik  év9 A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a ’ Magyarhazára Második fele .

Tekintetes S zerkesztő  Ur !
E’ figyelmeztetésnek , legközelebbi lapjaiba leendő felvételére bizodalmasan kéretik az alá 

írottak által.

F K t A F I f c M E Z T E X É S

a’ d r á m a i  j u t a l o m  I r á nt .
Minden testületnek, főkép pedig a1 nemzet szellemi művelődését előmozdítani szándékozó testületnek ha

tását, csak az biztosíthatja; ha a’ kitűzött czélnak nem csupán tettleg, hanem a’ külső szint te
kintve is szigorún megfelel; ha a’ közvéleményben homálytalanul áll. Mihelyt e z , hiteli szentsége, 
a’ közvélemény előtt ingadozni kezd, óhajtott czélérése is ingadozává lesz. Illy veszély látszik 
fenyegetni hazánk egyik legüdvösebb intézetét, a’ tud. akadémiát, az által, hogy annak képviselősé
gét, tetting gyakorló néhány férfi, mellékes tekintetek által vezéreltetve, ollyasokat követ el, mik 
ámbár nem az egész testület’ cselekvényei, még is az egészre vannak kártékony hatással. így p. 
o. legközelébb az jutott köztudomásra, hogy a’ drámai jutalom elítélésével megbízott nyílványbs 
rendelet’ ellenére, tagtársuk által önkezűleg leirt drámát Kuthen czimüt, fogadtak el ’s vettek bírá
lat alá, egy pár másikat pedig ollyat, mellyeknek szerzői már jó eleve tudattak ’s tudatnak. Sőt 
Kuthenre nézve még az a’ furcsa körülmény is van, hogy a’ darab’ szerzője, egyik ’s másik tag
társát, mint ez évi drámabirát, megkérte levél által, darabjárul kedvező véleményt adni. így állván 
a’ dolgok, felszólítjuk a’ drámabiróságot kinyilatkoztatni: van e tudva előtte e’ hír? ’s ha igen, 
valljon alapos e az, vagy csak pártoskodók fondor koholmánya? egyszers’mind pedig arra, hogy a* 
hir igaz volta esetében, minden általuk ismért darabot szerzőikkel együtt megnevezzék. Szüksé
gesnek tartjuk azonban komolyan figyelmeztetni a’ mondott bíróságot, hogy olly nyilatkozást tegyen 
e’ felszólítás’ kövétkeztében, minőt részrehajlatlanul tennie kell; mert meg történhetnék, hogy ellen
kező esetben, olly adatokkal, sőt oklevelekkel állhatnánk elő, mellyek az igazságot déli napfény
ben mutatnák. Egyszersmind e’ körülmény által serkentetve, czélszerünek tartjuk a’ jövő nagygyű
lést figyelmeztetni, hogy a’ nyilványosság’ tekintetébűl, ’s minden gyanú elhárítása végett, jövendő
ben, a’ kéziratokkal beküldeni szokot pecsétes levélkék ne égettestenek el, hanem adassanak vissza 
a’ kézirattal szerzőjüknek úgy, ( azaz sértetlenül, felbontatlanul) mint azok a’ titoknok kezéhez jutot
tak. Ez ugyan ellenkezik az eddigi szabálylyal, de valamint más egyébb szabályokat meg lehete 
józanul változtatni, úgy ezt is meg lehet, sőt a’ szerzők teljes megnyugtartására szükségkép meg 
kell; mit a’ társaság saját érdekénél fogva, a’ legközelebbi közgyűlés alkalmával tüstént megtör- 
ténendőnek hisz ’s reményi is,

Több igazságbarát.
C63)1837.
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S Z E R E L E M  ÉS L E M O N D Á S .
K o v k ü .a

N K M K T  11 6  L 

S Z E R É N  YI  G Y U  L A

Az ifjú Cenci gróf olaszországi müvészuta zásában 
Bayaeba jhkezék. A’ hajdani római dics büszke om
ladékái közt egy lak elolt álla meg. Nagyobb volt mint 
a’ többi halászkunyhók, mellyck itt, a’ Scijiiok’ már- 
ványromain függnek, ’s még is halászoké, mert ajtaja 
föleit hálók valának szélteregetve. Kopogott; ’s ajtót 
egy lány nyita. A’ gróf csudálattal nézé a’ tünde höl
gyet. Büszkén állt az, mint istennő, melly e’ tájt ura
ló , ’s fájdalomban, ’s hallgatva, mint szent árny Ely- 
siou*) csendes téréin, honán kis lakának.

A’ lány’ öltözete szegény vala, de tiszta és egysze
rű; az öltény’ idoma, a’ kecses hajfürtözet, ’sqz arcz 
gyöngébb, fej érebb színe,’s a'termet’ fensége, mutatók 
hogy e’ póriak nem hazája. A’ grófot magán kül raga
dok a ’ lány’ bájai; ’s hogy zavarát rejtse, régi pénzek, 
lámpák, ’s apró érczképek után kérdezősködék, niely- 
lyekkel e’ tájon a’ halászok kereskednek. ’S utána té
vé : a’ fehér kar nem teremteték romokat ásni.

,Oh, uram!‘ mondó a’ lány, ’s lassan ég felé fordító 
a’ szög szemeket, jelével titkos fájdalomnak; de össze
szedve magát, eléhozá a’ kívánt apróságokat. A’ gróf 
néhány aranyat teve a’ tiszta, gyékénynyel borított 
asztalra.

,Az sok,4 mondá a’ lány; szelíd de szaggatott hang
gal. ,Oh, uram, folytatá fájdalommal, a’ szerencsétlen
nem lökheti el magától a’ segélyt...... máskép sok az.
De nekem van egy atyám , igen szerencsétlen atyám, 
ez legyen segélye.4 ’S ezt a’ lány mind lassan, ’s csak
nem akaratja ellen mondá. Úgy tetszett, mintha jótéte
ket osztani született volna ’s nem elfogadni.

A’gróf atyja után tudakozódék, ’s azon viszályt kér
dezd , melly őket érte.

Aram, feleié a lány, ha abból valamit elmondanék. 
Be nem,nem; hallgatok.*A’gróf elérzékenyülve esdetf. 
Kezével az egykori dics’romaira inte, s lassan sugá: 
,ez képe történetünknekJ‘ Azon perezhen jött atyja, ha
lakkal egy fouottkosárban. A’ lány elébe sietett, meg

*) l’uzzuolo közelében van az EJvsion, 'i  a’ régiek5 alvi
lágának ’bejárása.

menteni terhétől. Az ősz közelge. Sötét, villámló 's 
átható tekintetet vete a’ grófra. A’ táj képe volt az ősz 
arczának: nemes és büszke, mellyre a’ nyomor és szük
ség iiték bélyegüket. Idvezlé vendégét, ’s önkényt a- 
kará mímelni a’ pór’ nyelvét. A’ gróf jobban megindult 
hogy sem hallgathatott volna. Megfogá az ősz’ kezét. 
„Kedves öreg, mondá, te szerencsétlen vagy, de nem 
paraszt. Lányod elárult.“

„Julia !• mondá atyja hangban és tekintetben szemre
hányással.

„Uram,“ felele Julia: „kegyetlenség, szerencsét
lent gúnyolni.“

,Gúnyolni? kérdé a’ g ró f ’s atyja! Gúnyolni?4 vi- 
szonzá a’ gróf, ’s az öreg' kezét kehiére szorító. Se- 
géljii akarok, ha lehet. En gazdag vagyok, ’s csalá
dom Nápolyban vagy tekintetű. Cenci gróf vagyok. Ez 
mind kevés, kedves öreg, folytatá hévvel; de nekem 
szívem van keserveteket megosztani. Barátságom, kö- 
nvöröm, enyhitendik sebeiteket. Többem van rátok néz
ve — keblem; érzeni tudó a’ bánatot.......4

Az ősz sötéten hallgata; a ’ lány szeretettel füg
gesztve szemeit atyjára. Egy intésre visszatért a’ lak
ba Julia, ’s egy háló mellé dologhoz ült. Az atya hév
vel szoritá a’ gróf kezét, ’s lakába indulva, mondá: 
„nekem semmire sincs szükségem, egyedül magányra 

i ’s eltitkolásra. Egyébre semmire sem. En halász va
gyok, mint a’ többi, ’s a ’ mit rólam többet tud, kérem, 
hallgassa el. Ez az egy szolgálat az, mellyet ön ad
hat nekem, ’s mellyre egy szerencsétlen kéri.“

Az ősz ezt igen komolyan, ’s méltósággal mondá, V 
bement lakába, ’s maga után csuká azt. —

A’ gróf sokáig üle egy borostyán árnyában, ’s el
gondoló a’ különös esetek Elhatárzá, hogy így nem 
idézteti el magát. Bennük egy pár szerencsétlent kép
zőié, kik nem illy állapotban születtek. — Midőn az ősz 
halójával ismét a’ tengerre ment, követé, megszólító. 
Az ősz kérlelhetleu maradt. Nem fogadá cl a’ grófnak 
semmi ajánlatát. „ Jó , mondá a’ gróf, ha szivedet a’ 
sors győzhetlenül elszigetelő az emberektől, ’s nyu
galmast) élet’ örömeitől: legyen! de mit tön lányod, 
hogy atyjától, e’ sivatagba száműzve, büntetessék el
sírni életét?“

JTállá ön lányomtól panaszt?4 kérdé^ hidegen az ö- 
reg. ,Ha igen, úgy kész vagyok megtenni gróf ur’ ki- 
vánatát. Halla-e
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„Ha tőled elrejti is kényeit, de azért nem sirhat-e? 
Ki mástól tudhattam volna meg1, hogy szerencsétlenek 
vagytok, mint tőle? — Es ha te elhalsz’ ’s ő egyedül 
álland az életben.......“

,0  megtud halni!4 mondá hévvel az ősz. A’ szeren
csétlen legalább megvetni tudja az életet ha nem tart
hatja meg. Ön nem ismer bennünket, grófur ,  tévé 
hozzá a’ kétségbesés’ mosolyával! Es itt, folytatá, 
mintegy tréfálva, mert a' grófot iszonynyal tölték-el 
szavai, itt, ép’ az alvilág’ bemeneténél, nagy sírkövei 
közt az elsülyedt római fénynek, meg lehet tanulni, 
tréfálni a’ halállal.4

A gróf elérzékenyüle. „Engedd meg hát, atyám, 
monda, hadd tanuljak én tőletek halni, ha meg nem en
geded, hogy élni tanítsalak.44 ’S keblére hűlt, ’s köny- 
tcle szemeit ráfüggeszté. ’S ölelésre nyíltak az ősz 
karjai, hévvel szoritá keblére az ifjút, ’s ellökő, de 
karjai válán maradtak. Rá szögzé szemeinek villámait 
\s „mit akarsz te, ifju?4k kérdő. „Ila jól értelek pénzt 
ajánlasz, hogy kéjelmesben élhessünk. Jó , tehát adj> 
de ha értté valamit kívánsz, csalatkozol. En tizenöt év 
óta nem lelek senkit, ki bennem az embert megismerő- 
Te vagy az első, ki e’ mellen, nyugszol. Igen, én a’ 
legnagyobb nyomorban élek. Elfogadom a’ pénzt, de 
csak egy föltét alatt: soha nem kérdezeuded ki vagyok; 
Hallod ?“

A’ gróf megegyezék, ’s mindketten Júliához tértek- 
A’ gróf az egész napot és estét a’ szerencsétleneknél 
telté a* kunyhóban, ’s bizalmat gerjesztő részvéte,. Ts 
azon tisztelet által, mellyet a’ nyomor iránt mutata, az 
ősz’ bizalmát igen megnyerő. A' tájon maradt, ’s sze
rencséit en barátját minden nap’ meglátogatá. Csudálá 
közelbi ismeretségnél e' kér ember’ szivének magassá
gát. Mennél több időt vaia velük, úgy növekedők a’ 
kölcsönös bizalom. Végre elvond az ősz a’ leplet azon 
esetről, melly őt nyomorba boktatá.

(Folytatása következik.);

MI KELL SZÍNÉSZETÜNKNEK ?

NAGY IG N áC Z T Ó L .

Százados óhajtásaik egyike végre teljesült; nemze
ti színházunk fölépült, ’s számos hiányunk egygyel 
kevesbült, hogy mindenek fölött fővárosi állandó saját 
színházra volt leginkább szüksége nemzeti Thaliáuk-

nak , az bizonyos; itt csak azt czélom tehát röviden 
érinteni: „Mi kell színészetünknek még ezenkül ?44 
Érzem e’ kérdés fontosságát, ’s hogy erőm annak ki
merítő ’s alapos megfejtésire elégtelen; azért hallga- 
ték is mindeddig, várván ’s remélvén, hogy a’ dolog
hoz inkább értő kielégítő ügyességgel penditendi meg 
e’ közérdekű ’s haladásunkhoz olly szorosan, sőt el- 
választhatlanul kapcsolt tárgyat, reményem azonban 
nem teljesült; színházunk megnyitása gyors léptekkel 
közéig, ’s kivevőn az akadozásokat, még alig olvas- 
hatánk valamit e’ tárgyiul, mi annak tág körét leg
alább csak egy oldalról is, egészen kimerítette volna. 
A’ „Ilonmüvész44 ez évi> egyik száma igen helyes ész
revételeket közié ugyan ar színház megnyitása iránt, 
’s az előadandó első színdarab váíosztásáról; de ezen 
valóban igen érdekes tárgyon kívül még más is vau; 
miről szükség szólani, ha akarjuk, hegy a’ termékeny 
földbe vetett magból, idővel ne gyom ’s dudva, hanem 
illatos virág növekedjék. Ez’ okbul tehát legjobb tu
domásom és lélek ismeretem szerint röviden elmondom 
e’ tárgyruli véleményemet, melly, őszintén megval
lom, kevés könyvből tanult színésze ti isméreteken, 
hanem leginkább tapasztaláson alapul , mellyet bu
dai színészink előadásai folytonos ’s más nagyobb né
met színháznak gyakori látogatása által szerzők ma
gamnak; ’s csak valódi örömet érzendek, ha már a’ 
dologhoz jobban értő véleményemet al'apbul fölforgat
j a ’s helyesbbcl lép föl, mert nem magányos egyolda
lú nézet, hanem a’ haza’ e’ szent ügye vezérli tolia
mat,  ’s czélon csak hasznost eszközleni, akár saját 
véleményem által, akár pedig, más jobbnak fölcbresz- 
tésiveh

A’ színház fölé pitébe urán szülészetünknek legin
kább pénzre van szüksége, fogják hihetőleg sokan 
mondani, ’s ezt csakugyan nem is tagadhatni, de ko- 
ránsem mindegy: mikép jőjöu birtokába a’ pénz;  mert 
legyen bár igy  színháznak milliónyi tőkéje, járjanak 
négylovas hintóbán próbára a’ színészek , húzzanak 
tanácsnoki nyugdíjt, ’s vegyenek jószágokat maguk
nak, elöljük e ezzel ar színészet czélját, ha fáradság 
nélkül ujjainkkal megszámlálhatjuk szíuteremünkben 
a’ nézőket? bizonyára nem; mert nem azért építőnk 
szánházat, hogy polgártársaik egy művész-osztályát, 
melly különben, ha magos hivatásának megfelel, egész 
tiszteletünkre érdemes, föltétlenül gazdagítsuk, hanem
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hogy nemzeti nyelvünket idegen ajkú polgartarsaink-
kal megkedveltessük, ’s a1 társalkodási termekben ho
nosíthassuk, hogy sarjadó ifjúságunkban őseink lélek
emelő példáival, nemes vágyakat ébresszünk, ’s keb
leiket minden nagyért ’s szépért hő lángra gyújtsuk; 
ezeket pedig csak úgy érhetjük e l , ha számos, minél 
számosb, közönség látogatja színházunkat, ’s ha ez 
megtörténik, úgy pénze is le sz ; intézetünknek te
hát jelenleg számos közönségre van szüksége, még 
pedig ollyanra, melly nem csupa hazafiui szalmatüzü 
buzgalombul, hanem szükséggé vált kivánatbul láto
gassa színházunkat. Illy közönsége a' magj’ar színé
szetnek még fájdalom nincsen, vagjr csak olly igen 
csekély számú, hogy alig nevezhetjük annak; ha tehát 
virágzásban akarjuk látni mindeddig mostoha karok
kal ápolt Thaliánkat, teremtenünk szükség illy közön
séget számára, mert nélküle soha el nem érhetjük ki
tűzött czélunkat, a színház becsukását pedig alig ke
rülhetjük el. Hogy illy közönségünk még nincsen, mi 
magyarok vagyunk leginkább okai, hogy pedig végre 
csakugyan legyen ’s meg is maradjon, azt csupán ezek 
eszközölhetik: a) a’ magyarok' lelkesb része; b) íróink; 
c) játékszínünk igazgatói ’s d) a’ színészek ’s bírálóik.

Hogy saját fonákságainkat illő világban tüntessem 
k i, az iskoláig kell visszamennem, mellyekben első 
csirája támad idegen ajkú polgártársink szivében az 
iráutunki gyulölséguek, vagy legalább idegenkedés
nek. Menjünk csak a’ mezőre ’s figyeljünk egy csoport 
labdázó iskolás gyermekre, ’s mit fogunk látni vagy 
hallani ? Ha a’ gyermekek egy része magyar, a’ másik 
pedig német, vagy magyar, de még magyarul töké
letesen nem tudó, úgy bizonyosan folyvásti ütlegektől 
kisért e' szavakat fogjuk hallani: „Eridj te német, hall
gass te sováb, üssed a’ ezudar svábot ’s a' t.“ E' bá
násmódnak következése idegenkedés ’s utóbb gyülöl- 
sé g , mellyet kiirtani utóbb csaknem lehetleu, hamég 
a' hajlékony gyönge gyermekben gyökeret vert. Első 
munkálataik tehát itt szükségesek; csüpögtessük- jó
kor gyermekink fogékony elméjébe, hogy mind ma
gyar az , ki szép hazánk áldásival é l , ha idegen nyel
ven szól is, ’s hogy nem hátbaverés vagy gúnysza
vak, hauera nyájasság ’s kímélet által tehetjük őket 
nyelvre nézve is rokoninkká. A' gondatlan gyermekkort 
a" nyers ifjúság követi, ’s ez fájdalom nálunk igen is 
nyers. Ha budai földszinüukre, nem karzatunkra, ha

nem földszintinkre (^Parterre) gondolok, milly kábító 
lódobogást, ismétlem lódobogást, ’s fület repesztő bő
gőseket vivéuek gyakran véghez ifjaink, pedig ollya- 
nok, kik magukat a’ legműveltebbek közé szeretik 
számítgatni! 's minő ocsmány beszédekkel uudokiták 
ajkikat, hogy a’ zártszékek szélein tilő hölgyek arczai 
h a rag ’s szemérem tüzében lángoltak! nem is említ
vén a’ durva tolongást, játék közti illetlen kaczajt, 
háborító beszélgetést ’st. eff. Mig czekrül el nem szo
kik ifjúságunk , addig müveit, válogatott közönséget 
ne várjunk színházunkba, hölgyeket pedig épen ne. 
Ha mint magyarok, bírunk csakugyan hazánkban el
sőséggel, német ’s a ’t. polgártársink fölötti, helyezzük 
azt szellemi műveltségben, de nem betyárkodásban, 
mellynek csak a’ bugaczi csárda szúnyogjai közt van 
helye, a’ tizenkilenezedik században. Szavaim élesek, 
—bár elevenre hatnának! Sok nézőt ezen körülmény is 
idegeníte budai színházunktól: Sokszor páholyban több 
zsíros subás, szűrös és ködmönös magyart lehete lát
ni, ’s gyakran a’ foldszinen is. Ez átaláuyosan nem 
válik szégyenünkre ; mert jele hogy legalsóbb rangú 
hazánkfiai is szítnak a’ művelődéshez, ’s hogy legalább 
van fogalmuk a’ játékszínéül; mivel hasonló lépcsőn 
álló egyébb lakosi honunknak épen nem dicsekhetnek, 
de a’ dolog nincsen rendén. „Ha megfizet, miért ne 
mehetne oda,  hová akar; — egyik ember ollyau mint 
a' másik,“ ’sa ’t. — igy fognak sokan szólani; ’s betű 
szerint csakugyan igazuk van; de az is igaz marad 
ám, hogy jó nevelésű hölgy, minden ember-szeretete 
mellett sem képes közelében eltűrni az avas z s í r ,— 
hagyma — ’s egyéb orrtekerő bűzt, ’s nem szereti, 
ha a’ különben derék magyar subájára! mellette el
mentékor, egy font régi szalonazsirt selyem ruhájára 
dörgöl; ’s valljon kárhoztathatjuk e ezért szépeinket? 
— Igen kívánatos, hogy jövendőre az illyen nézők 
a’ karzatra utasittassanak, azért ők még is jó polgár 
társink maradnak, 's emberi becsükből mintsem veszi- 
tenduek, minket pedig senki nem fog kárhoztathatni, 
mert rendnek mindenütt kell. lenni; ki pedig ezt tagad
ja , az menjen Diogenes’ hordójába. Ez rövid vázlata 
azon fő ’s lényeges okoknak, mellyek miatt színháza
ink eddig jobbadán üresen állották; ’s minő könnyű eze
ket elháritni! Hazám lelkesb iljai, fékezzétek nyersebb 
társítok zabolátlan kifakadásit, mert csak ezáltal ala
píthatjátok meg e’ számtalan hasznú nemzeti intéze-
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tét, melly örökre sírba száll, ha most szilárd fenál- 
lást nem nyerhet! —

Azonban némileg' íróinkat is okozhatni színházunk 
eddigi gyér látogatása miatt. írtak ugyan sokan drá
mákat ’s vígjátékokat, de éldelhetöket vajmi kevesen. 
Már pedig idegen nyelvből fordított szinmüvekkel akar
ni a’ magyar színészetet megalapítani, olly fonákság, 
mintha valaki nappal az utc-zán gyertyát gyújtana, hogy 
a’ napvilágát elhomályosítsa; ’s főleg itt nálunk, Pes
ten ! A’ színházat látogató közönség hir-’s divatlapo
kat olvas , ’s ezekből, vagy mások szóbeli előadása 
után, figyelmes lesz ez vagy amaz külföldi drámai re
mekműre ; darab idő múlva olvassa a’ német játékszi- 
ni hirdetményen, hogy a’ magasztalt darab színpad
ra kerülend, este tehát elmegy a’ német színházba, ’s 
ha tetszik neki az előadás , másodízben is megláto
gatja. Most egy pár magyar fordító neki esik a’ darab
nak lefordítja, ’s számtalan akadály leküzdésével, 2 — 
3 hónap múlva, a’ német előadás után, magyar szín
padra kerül a’ ritkán jó fordítás ,’’s mi aztán harag
szunk , ha nem özönlik színházunkba a’ közönség, 
melly a’ német színpadon már rég megunta a’ nálunk 
csak most uj színdarabot. Milly fonokság! Eredeti da
rabokra van tehát szükségünk ; de itt meg kell jegyez
nem , hogy nem cs^k a’ kard-csörömpöltetés, bajusz, 
kócsagos kalpag és sárga csizma teszi az eredeti drá
má t , hanem magyar lélekhez szóló szellem, mellyet 
fájdalom alig tudunk egy két újabb eredeti drámánk
ban fellelni, hol pedig csakugyan föllelhető az, ott 
m ega’ színi hatást hiában keressük, a’ nélkül pedig 
közönséget soha sem szerzeudünk magunknak, akár 
mennyit regélgessünk is a’ magos classicitásról, ’s a- 
kár mennyit pöngetgessük is az életben nem alkalmaz
ható e’ feszes és bölcs mondást: „Javítsuk meg a’ kö
zönség rósz Ízlését, emeljük fel magunkhoz!“ — El
hiszem , cselekedjünk csak úgy, ’s bizonyosan fél esz
tendő múlva könnyen fölemelcudhetjük a’ közönséget, 
mert vajmi kevés számú leendne a z ! Nem akarom én 
ezzel mondani, hogy csupa lármás, bohócz ’s czifra 
vasárnapi darabokat írjunk, ó épen nem; Írjunk mi, ha 
lehet, JSphakspearei remekeket, de Írjunk vegyítve 
Seribe Télé könnyű társalkodási darabokat is, vala
mint szinte Hugo Victori borzadalmasságokat, Lum- 
pacivagahundusokat, énekeljünk, táuezoljunk, ’s a’t. 
’» majd ha egyszer számos állhatatos közönséget biz

tosítottunk magunknak, akkor kezdjünk lassan^ de 
igen lassan ízlést javítani; mert: „saltus in natura non 
dafür,“ mi magyarok pedig azért néni mehetünk sem
mire , mert mindent ott szeretünk kezdeni, hol mások 
végezték. .Leginkább jó vígjátékra van szükségünk, 
’s fájdalom épen ezzel nem bírunk. Bár szivükre ven
nék jelesb Íróink e’ hiányt, ’s bár buzdítatnának be
töltésire. Egy könnyű eredeti társalkodási vígjáték job
ban segítene színészetünkön, mint tiz peczkes versü, 
czifra szótorladékbul ’s végtelen ki-’s bejárkálásbul 
álló, egy két sóhajtásokkal, tőrdöfésekkel ’s orditozá- 
sokkal föleziezomázott úgy nevezett dráma vagy szo- 
morujáték, mellyet helyesebben lehetne párbeszéd-töm
kelegnek nevezni. Szerencsésb ízlésű drámaíróink már 
kezdenek mutatkozni, kiktől teljes joggal remélhetünk 
jót, de újabb vigjátékink közül csupán Fáy András 
„Külföldiek“ ’s Gaal „Király Ludason“ czimü darab
jai maradhatnak sükerrel színpadon. Valamint tehát 
azon régi római minden ülés végén mondá: „Ego au- 
tem censeo Carthaginem esse deleildam;“ úgy én is 
szüntelen ezt ismétlem: „Sok vígjátékot ’ ’s érdemes 
buzdítást írásukra.“

(V é u e k ö v e t k e z i k . )

' L I T E R A T Ú R A I  V I L Á G .
K U N O S S-T U L .

(Folytatás.)

Amice! — Bocsássanak meg kegyetek, drága höl
gyek, e’ megszólítás nem kegyeteket illeti. Ezt egy 
tudós intézi hozzám, ki mindent csupán kor, és örökö
sen csak kor szerint becsül, ’s ennélfogva a’ nálánál 
fiatalabb irót, csak amúgy félválról, — mint principa
lis patvaristáját szokta — Amice, Barátom, vagy ha 
igen nyájas és leereszkedő akar lenni, tehát — Édes 
Barátom vagy Barátom-Uram szólitással tisztel meg. 
Amice! úgymond e’ tudós, lássa maga (milly szépen 
hangzik ez a’ maga f) vizet akar zavarni. — Ollyant 
össze vissza beszél, a’ mi igaz is nem is ; vagy leg
alább ha igaz, tehát többeket illet, nem csak azt a’ 
szegény Bajzát, kire Barátom-Uram is úgy fulaszko- 
dik. Miért nem gúnyolja hát Kölcseyt ’s a’ Közhasznú 
Esmeretek Tára Íróit ? hisz ezeket is leszállított áron 
hirdeték: Vagy talán, maga is irótárs volt ezen utób
binál, ’s talán épen maga irta a’ „Pasquill“ ezikket?- 
Illik e’ már igy pártoskodni? —
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Tehát pártoskodás, midőn az ember valakinek szcm- 
-tiil szemébe megmondja az igazat. Ezt valóban csak 
akkor hihették, midőn még iróíárs uram ifjúsága virí
tott ; ’s mint látom, e’ hit önben kiirthatlan gyökeret is 
vert. Ám legyen úgy; mi az igazságot mindig csak 
igazságnak nevezzük, ’s a’ cselszövényt, a’ sántiká- 
lást nevezzük pártosságnak v. felekezetességnek. De, 
hogy a’ fönebbi kérdésekre megfeleljek i Igen jól tu
dom , hogy Kölcsey verseit ’s az Esmeretek Tárát is 
hírdeték leszállított áron; de ez nem azért történt, 
mintha egyik vagy másik, belső becsénél fogva meg 
nem érné azon árt,  mellyet neki a’ tulajdonosok ere
detileg szabtak. Kölcsey versei azért nem keltek, 
mert a’ kiadó tulajdonos, Kölcseynek minden mun
káit igére', ’s igy fölötte számosán voltak, kik a’ meg
jelent első vers kötetet, azért nem szerezték meg 
magánlag, ’s előlegesen, mert az egészet 's egyszer
re szerették volna bírni. A’ könyváros azonban kis 
lelkű volt. Hogy mindjárt az első kötetnél nem kapott 
néhány ezer forint tiszta jövedelmet, fölhagyott a’ többi 
kötetek kiadásival; minek szükségkép az lön követ
kezése, hogy a’ várakozásukban megcsalatkozaílak, 
miut hogy az egészet nem birhaták, egyes részét 
sem vették meg. — Mi pedig az Esmeretek tárát il
leti talán Ön is egyike volt ama’ sirásóknak, kik azt 
még mielőtt világra jö tt, már el’ akarók temetni , ’s 
midőn ez nem sükerült, bosszitvágybul minden rosz- 
szat kiáltottak ellene. Mi csuda illy agyarkodások u- 
tái>, ha nem talált méltáuylót, mennyit érdemlett, ’s 
érdemei. Hegy pedig valóban méltánylást érdemel, azt 
Önök, ennek legkérlelhetlenebb ellenségei is elisme
rik az álta l, hogy mindeddig nem bátorkodtak világ 
e’ibe lépni azon eltipró iszonyú kritikával, mellyel 
olly dörgő hangon fenyegetők. Három éve már,  hogy 
a- munka egészen elkészült. Időközben a’ „kritikai la
pok” is elhaltak,’s mégsem jelent meg csak egy hang- 
nyi bírálat is. Vagy elég volt e róla ama birálat,'raely- 
lycl sajtol á k , még mielőtt szülemlett volna? iparkod
ni kell, még míg a’ Figyelinező é l ; mert majdnem lesz 
ügyes szerkesztő, kinek ama’ roppant tudománju bí
rálatokat kezére lehetne hízni! Lám mi jó volna ha *
ae egykori üres lárma mögött csakugyan némi kis 
cselekvés is rejtőzött volna. Milly jó volna most, az 
Esmeretek tárának czíkkelyeire még akkor készített 
bírálatokat előszedni,’s vele a’ Figyelmező lapjait érde

kesekké ’s tanuságosakká tenni, a’ helyett, hogy ide
gen nyelvű munkáiul irt bírálatok magyarra f o r  d i
to t i  k r i t i k á j á v a l  tömik meg annak hasábjait! 
Vagy inég nem múlta idejét? ügy  bocsánatot kérek. 
Igaz nálunk minden csigalábon m egy; mert közönsé
gesen gyakorlott életelv , hogy mit ma megtehetnénk , 
azt örömest holnapra halasztjuk , ’s min már holnap át
eshetnénk, arra azt gondoljuk : esztendő illyenkor rá
érünk ; elég-korán lesz még akkor is összezúzni raj
ta orrunkat. Az összezuzásról jut eszembe, mikép’ 
porrá akart tenni egy nevetlen kritikus, nagy ré
szint mémetbül fordított bírálatával bizonyos Freumuu- 
dot, azért hogy magyar születésű lévén, honunk német 
ajkú szépeiben , anyanyelvükön , magyar érzelmeket 
iparkodott gerjeszteni; Palocsayt pedig , ki szinte né
metül irt, magyar báró létére, megdicsérte azért, mert 
semmi másra nem akard a’ szépnemet buzdítaui, mint 
— mit annak idejében, úgy is mindenik tud ; azaz — 
szeretni. E n , igazán mondom, sajnálám Freurnun- 
dot, nem azért, mintha az eszközt, mellyet czélérés- 
re választott kifogástalannak tartanám; hanem mivel 
eszköze mellett a’ czélt, mellyet ő magának kitűzött, 
bírálója egészen figyelem nélkül hagyd. Aztán azért 
bánni vele olly gonoszul mert a’ szépnemnek tetszeni 
kívánt! Lássák kegyetek drága szépeink, milly furcsa 
ez a’ literatúrai világ: ezek az istenadta ráuezos hom- 
loku kritikusok még azért is meg akarják az embert 
kövezni., ha kegyeteknek kezet csókol.

( F o l y t a t á s a  m á s k o r . )  *)

*) Valamikép egy 1-lel és e-vel többet ne szedjen!
(Jegyzés a1 szedő számára.)

SHAKSPEARE’ DRÁMÁINAK MÜ’SIKÁJA.
PETRICHKVICH HORVÁTH LÁZÁRTÓL.

( F o l y t a t á s . )

írva van a’ Velenczei kalmárban, hogy: „azon em
ber, kiben semmi mu’sika nem létezik, kit az édes ze
nék’ harmóniája meg nem indít, árulás, cselszövények, 
és gonoszságokra képes; lelkének mozdúlati tunyák 
és sötétek mint az é j , ’s szenvedelmei feketék mint po
kol. Ne hízzál illy emberben.“ Lehetne tán mondani, 
a’ költő’ szavainak lényeges változtatása nélkül. Hang- 
müvész , ki Schakspearet nem érti, kit Júlia’ szerel
mei , avvagy Lear király szenvedései meg nem indit-
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nak, lelkesedésre képtelen. Ne várj tőle egy műt se; 
harmóniája nem egyébb, mint csupa hangok, és hang
szerek zagyva melódiája, egy haszontalan zsibaj, 
melly cseng ugyan néhány óra perczig a’ fülekben, 
de aztán enyészik, és elhal a’ nélkül, hogy valaha 
lélekre hatott volna. Ne bízzál Hlyen hangászbau.

Schakspeare’ drámái között különösen három van, 
mikből merítendi örökre legszentebb ihléseit a’ musika; 
Rómeót értem, Othellót, ’s Lear királyt. Julietta’szűz 
és anda szerelme , a’ Maurus’ nyugtalan és féltékeny 
szenvedélye, az agg király’ ősz fejére szálló végnél
küli szenvedések, íme úgy vélem, elég pompás sym- 
phoniai tárgyak. Mert e’ drámáknak már természetük 
az, hogy egy képzelt világba ragadják az embert. Fe
lettük egy a’ közös fülekről felfoghatlan nem tudom 
minő zene hangzik, egy csudás zene, csupán a’ mű
vész által érthető,’s másoknak átadható. A’ léleknek 
legválogatottabb érzeményei vannak egyről egyre be
írva azon könyvbe, ’s fölfedezvék legmélyebb titkai. 
Nem kell egyéb, hangászok ! csak áttenni a’ szókat 
mennyei nyelvetekre! az oceanok’ mélyébe hatott le 
a’ búvár, kihozta ő a’ rejtett gyöngyöt, a’ ti köteles- 
ségtük csak átvenni, 's újra foglalni aztannélkül, hogy 
fényétől megfosszátok. ’S csak azt ne mondják nekem, 
hogy Shakspeare' drámái igen gyakran jelennek már 
meg a’ színpadon, hogy húsz hangmüvész, mindenik 
a’ maga modorja szerint, felhasználta légyen azokat, 
hogy annyi szeretők’ leheleté már lefutta légyen róluk 
az ártatlanság’ és szüzesség’ virágait, mellyekbe azok, 
mint arany’ porába pillangó, öltözve valának. Ne mond
ják nekem: hogy Shakspeare’ tárgyai elhasználvák ; 
haszontalan beszédek ezek ’s üresek, miknek lehet 
tán mi becsek egy színház’' bérlőjének bureaujában, 
de korán sem itt, hol művészetről van szó. Skakspe- 
are’ költészete szeplőtelen , ’s az ő bájoló teremtései 
ama' kies kertben, hová a’ nagy Művész helyzé őket 
ábrándozva , vagy panaszkodva várják hangászaikat, 
mikép sovárogja fiatal férjét a’ zsenge szűz. >

Azon műveknek — mikről mi szólunk — elfonyasz- 
tására, kizsarolására nem elég ám, hogy’mi közép
szerű hangmüvésznek csak úgy eszébe jusson Rómeót 
írni. Közelíthet ugyan tanítvány is a’ mennyei vászon
hoz ; de ha színei nem jelesen készítvék, felpattogza- 
nak azok és lehullandauak. Minden, a’ mi felűleges,

elenyészik; mint lehellet a’ tiszta kristályról; megma
rad csak azon szép és mély vonás, mellyet bölcs kéz 
metsze lelkesített isteni mintájáról.

Zingarelli^Rómeót irá. Egykedvüleg kezdi müvét, 
’s két húzamos szakaszon áthurczolkodik vaktában , 
és sötétségben a’ nélkül hogy az öt vezérlendő csil
lagra ügyelne. Vége felé azonban egy hirtelen fény 
borítja el a’ teremet, ’s ím ekkor látja előbszer maga 
előtt Rómeót. ’S e’ halvány iíjúnak ellenében , ki lili
omként hajoltde Júlia sírjára, ’s szembe amaz ábrá- 
zattal, mellyen egy kétségbe esett léleknek magasz- 
taltsága terűi szét a’ könyükkel: elfogódik a’ művész, 
zongorájához rohan ’s énekli: „ Ornbra adoratau

’S minő csudás, mi különös egy musika! Fájdalom és 
szerelem hymnusa! Hattyúdala egy húsz tavaszt élt 
léleknek, mcllynek legédesebb csalódása letűnt, ’s 
melly legédesb álmai után repülni vágy. íme mind az,, 
minek Zingarellitól hátramaradnia kell; mert halha
tatlan e’ dal , mig Rómeó’ partitúrája nem létezemlik 
többé. Más jelesbbé a’ gond és a’ dicsőség Shakspea- 
renek e’ remekét kiegészíteni, 's a’ lapon, mellyre 
finom arany vignettát nyoma az olasz művész , elég 
hely maradt még az utána következeudőknek is.

’S pedig minő daljátékot írhatna egy genialis ein- 
j bér Rómeóból, ama széles és mély tárgyból, melly 

Cimarosának minden andalgó kedvességét, ’s AVeber- 
nek egészfphantaziáját egyedül kimerítené. Minő gyö
nyör volna össze illeszteni ama két fiatal és félénk 
hangot, melly zenéjét a’ táncteremben kezdi, éjen 
át a’ virág bodros fák alatt folytatja, ’s egymásnak fe- 
lelgetnicsak a’ koporsó köve alatt szűnik meg. Oh köl
tészet! költészet! mi lesújtva és megdöbbenve állasz 
te illy egy jelenés előtt! Nézd ama gyönyörű két lényt, 
mint regélik-el szerelmeiket egymásnak,’s te még csak 
egy szócskát sem adhatsz azon vallástétekhez, miket 
ők egymásnak amaz éjszakán tesznek, míg szeren- 
csésb húgod a’hangászat, szépítni jő a’ kört mellybeu 
élnek, mondván nekiek: „általam nyer mennyei vibra- 
tiókat a’ hold’ nyirkos világa, — ismeretlen sóhaju
kat a’ virág, — szókat a’ lélek, csillagokba emelke
dőket.“ ’S a’ többi charakterek is be liármoniateljesen 
veszik körül a’ két fiatal házast! — Mi naiv ’s nyilt- 
szivü lenne a’ mu’sika a’ dajkával, finoin és válasz
tékos Mercutioval“ Be gyönyörűséges párdalok len
nének a' szerelmes vágytársokéi,

(V u I y C <i t  á k u k ü v e t k p z i k . )
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’S  D I T A T L A P .

K Ü L H I R E K .

1.) Azon hirdetés, hogy V i k t o r i a  királyné személye- 
lyesen fogja eloszlatani a’ parlamentet, a’ roppant fővárosban 
olly érdeket gerjeszte, minőt e’ fejdelmi cselekvény’ gyakor
lása talán egy egész század óta nem szokott volt gerjeszteni. 
A’ lordok házának karzatira ’s teremébe vivő bejárások kora 
reggeltől fogva mind tömve valának emberekkel, kik a1 12 
órára határozott bebocsátást feszülten várták. AJ bebocsatasi 
jegyekért olly nagy volt a’ lord főkamarás’ hivatalszobájá
ban a’ tolongás , hogy többek közt egy kabinet-minister’ nő
jét is vissza kellett utasítani. A’ népsokaság, melly az ut’ 
koszában , hol a’ királyné kocsijának kel le felmennie, fog- 
lala helyet, példa nélküli volt. Ő felsége a’ palotát 3 óra e- 
lőtt egy negyeddel hagyá el. Elől három hatlovas kocsi ment, 
udvari tisztviselőkkel j a’ testőrség kapitányával ’s tb. A’ ne
gyedikben, mellybe hat fekete ló vala fogva, L a n s d o w -  
n e niarquisné, S u t h e r l a n d  herczagné, A r g y  1 e herczeg 
mint lord steward ’s a’ szolgálattevő kamarás arany pálczá- 
jával, ülének. Azután a’ király szolgák következének status- 
cselédruhában, kettőnkint, ’s egy osztály testőrség diszöltö- 
zetében; ezután a’ k i r á l y n é ’ statuskocsija, hat hófejér lé
tül vonatva. A’ főlovászmester A l b e m a r l e  gróf ’s M u 1- 
g r a v e  grófné, mint szolgálattévő fő udvari dáma, ő felsé
gével szemközt ülének, Sir F. B o  w - S r e e t  fő tanácsnoka, 
két tiszttársával a’ statuskocsi mellett lépdelt. Egy osztály 
testőrség zárta be a’ menetet. A’ királynét lelkesült ,é 1 j e n' 
kiáltással üdvözlé a’ nép. — 12 órakor nyíltak meg a’ fel
sőház’ ajtói. A’ karzatok és terem’ hátrésze tüstént megtelé- 
nek kandiákkal, kik között igen igen sok dámát lehete lát
ni , mindnyájan gyászruhát ’s fejőkön fekete tollakat visel
tek, úgy hogy ruházatjuk, a’ pairek hoszu statusköntöseivel 
’s az idegen követek’, kivált az ausztriai követ E s z t e r h á -  
z y Pál herczeg’ csillogó öltözetével, szembetűnő ellentiséget 
képezett. — H.

2. ) Egy gazdag gyár tullajdonos Champagne-ban, kinek a‘ 
környékbeli szegény emberek körülményeik ’s állapotjuk meg- 
javultát csak nem egyedül köszönhetők, a’ kereskedési cri
sis következetében fizetni képtelen lön. Ezen valamennyi mun
kásai elhatározák egy szívvel és lélekkel ’s ön indulatokbul, 
hogy jótévőjük iránt részvételüket és hálájukat bebizonyitand- 
ják. Jöttek elő önmegtagadás és feláldozás példái, mellyek 
valóban nagyszerűek. Néhány munkás egy egész hónapig in
gyen dolgozni ajánlkozók ; a’ takácsok mindegyik egy egy 
vég szövetet pénznélkiil készite neki. Egyike a’ gyár tálajdo- 
nos egyik hitelezőjének 200 frankot ada, mivel ez azt mon
dd , megelégednék vele, ha csak annyit kaphatna a’ gyáros
tól. Egy factornak 3,900 frank járandósága vala még uránál, 
’s a’ nemes lelkű ura szemei előtt tépé szét a’ számadást, 
könyező szemekkel azt állítván, hogy neki csak munka kell; 
elélni, kevésből elél. Egyetlen egy dolgozó sem voná ki ma
gát e’ nemes tett alól, ’s remélhetni, hogy a’ derék embe
ren igy segítve lészen.

3. ) Nevezetes, hogy az orosz románliteraturában a’ legked
veltebb legtiszteltebb nevek — asszonyok ! a’ legközelebb le
folyt időszakban a’ literaturának e’ nemét valóban csaknem 
egyedül a’ szépnem miveié. A’ regényes eposban is tett pró
bát egy pár orosz hölgy, ’s mondhatni igen dicséretes siker
rel ; köztük néhány magas születésűek is találtatnak.

4. ) Egy Frankfurtban lakó angol valamelly gazdag izraeli
tával fogadott, hogyüő t. i. az angol, nyolczszor 24 óráig képes 
lovon tartani magát, a’ nélkül hogy csak egyszer is leszáll- 
na, vagy lábával a’ földet érintené. A’ fogadást az angol nye
rő m eg, kinevetve beszéllé e l , miképen ő a’ nyeregben némelly 
édes álmocskát aludt, mialatt az izraelita ki az egész foga
dási időt átvirrasztotta, szemét sem zárhatá be ’s felül reá 
még 150 aranyat fizetett.

F i g y e l m e z t e t é s .
Egy fiatal gyermektelen nemes házaspár a’ belvárosban egy 5 — 13 esztendős lyánkát kíván 

kosztba fogadni. A’ gyermek magyar ’s német nyelven írni ’s olvasni, ’s mindennemű asszonyi munkákra 
fog taníttatni. Bővebb utasítást e’ lapok szerkesztőségétül kaphatni.

8 ^  R a j z o l a t u n k r a  f o l y v á s t  e lő f i z e t h e t n i .  U j E l ő f i z e t ő i n k n e k ,  k i k  s z e r 
k e s z t ő i  h i v a t a l u n k b a n  f i z e t n e k - e l ő ,  h a t  f in o m  r é z m e t s z e t ü l  a r c z k é p -  
p e l  i n g y e n  s z o l g á l u n k .

Szerkeszti Munkácsy.
NYOMATIK LANDKRER BETŰI VJ«..
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S Z E R E L E M  É S  L E M O N D Á S .
NOVELLA 

N É M E T B Ő L  

S Z E R É N Y I  G T U L ’a

(Folytatás.)

Mola, Rómának nagy hirü ügyésze volt. Egy lányt 
szerete és imáda minden lángjával az olasz éghajlat’ 
hevének. Szerelme legyőzé azon akadályokat, mely- 
lyek ezéla’ elébe tornyosullak, ’s végre boldog lön, 
a’ lányt mint nejét ölelni keblére. Szerelme ’s boldog
sága kimondhatatlan vala , de nem hosszú. Egy duzs 
kéjfi látá nejét és megszerető a’ szép hölgyet. A’ tisz- 
talclkii megvetéssel igazitá el minden ajándékait, ’s a’
gyáva, hatalomhoz nyúlt...........Erőszak adá meg azt
neki, a’ mit női hűség megtagadó. A’ nő visszatérfér- 
je lakába. Ilalovány ’s jéghideg arezczal mondja el 
férjének a’ történtet ’s boszut esd, ’s három nap múlva 
nem él. Méreg ölé el.

Mola hidegen nézi az imádott nő’ hült testét, ’s le
térdel ’s kezét keblére teszi, ’s érthetleu szavakat ejt. 
Birtokát pénzzé teszi, ’s lányával elhagyja Rómát. 
Nápolyban paraszt öltözetben halászkuuyhót vesz ’s 
lányát egy özvegy halászná fülügyelete alatt hagyja, 
’s Rómába visszatér.

Neje’ elcsábítójának palotája körül leskődik. Végre 
egy este jő , csak egy cseléd kíséretében. Mola hozzá 
vonul, ’s kiált: ,én Mola vagyok ’s te nőm gyilkosa!‘ 
’s a’ nyomorát két gyilkszurással ledöfi. Mola szeren
csésen megmenekült. A’ meggyilkolt’ családja iszonyú 
boszut esküszik, ’s nagy dijt tesz a’ gyilkos’ fejére, 
de Mola eltűnt. Banae mellett é le , ismeretlenül, a’ leg- 
titkosb'magányban, gyűlölve minden embert, gyűlöl
ve az életet, mellyet lánya miatt kénytelen tűrni. Az 
élet e’ megvetésben, ’s embergyülöletben neveli föl Jú 
liát , anyjáért égő szerelmének leirásával, ’s azon hű- 

1 8 3 7 .

Második fele .

ségnek, mellyel az függe rajta, élte’ vég perezéig; 
’s igy lehelt a’ lány keblébe lángszerelmet ’s gyűlö
letet , ’s megvetését az életnek; mikor gróf Cenci rá- 
jok bukkant, ’s megnyerő az atya’ barátságát, ’s a’ 
lány’ szerelmét.

Csakhamar szerető a’ gróf Júliát, ’s ez az első perez 
óta szíve’ minden érzelmeivel függe rajta. Végre Ju 
lia’ lábaihoz hűlt Cenei, ’s megvallá szerelmét, ’s Ju 
lia, a’ boldog Julia, elpirulva simult keblére ’s szívük’ 
minden érzelme egy hoszú csókban csattana el.

,Cenci I4 sugá halavány ajakkal, ,te enyim! örökre 
enyim ! — Örökre tévé hozzá, ’s merőn uéze szemei
be! Cenei, örökre?4

„Örökre, Julia, örökre tiéd !“
,IIol van atyám ?‘ kérdé Ju lia , ’s tárt karokkal rö

pült a’ kunyhó felé. Cenci vissza akará tartani, figyel
meztető, megnyerendik-e atyja egyezését? Julia rá 
ne’ze , ’s kihívta atyját, ’s mindent elmonda.

Az öreg homlokára tévé kezét. „Cenci, szőla ko
molyan , én viszaadom önnek szavát. Julia te hirte— 
lenkedél. 0  szeret téged, de te nem ismered a’ vilá- 
lágot. Julia atyjára nézett’s a’ grófra; Cenci a’ lány’ 
lábaihoz hűlt, ’s Julia fölkiálta: „látod atyám! ’s di
adallal foná Cencit dobogó keblére.“

,Mondanom kell neked , Julia , szólt az ősz, hal- 
gáss meg? annyira elszédíte kora örömed?“

,Tgen!‘ monda Julia, azon üröm, hogy leiék szí
vet, melly örökre enyim!4

„Tiéd ? “ szólt az atya, „tudasd a’gróffal, mithiszesz 
te hűségnek. — Cenci gróf folytató, „ön veszélyes játé
kot játszik itt, olly szívvel mellyet nem ismer. Ön nem 
ismeri Julia’ szivét. Ön szerettetik , mint még férfi so
ha sem szeretteték, de hogy Julia’ szerelmére érdemes 
legyen, szeressen úgy, a’ hogy talán férfi nem szere
tje. Gondolja e z t , Cenci. Ön olly szivet kér mellyet a’ 
legkissebb hűtlenség eldúl.“

(61)

A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a ’ 3Iagyarlia/.ára
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,Igen!4 felelt Cenci,,ép e’ szivet, ép e' szerelmet kérem 
éu. Éu méltó vagyok rá. Ju lia, ha lesz éltemben olly 
perez, midőn kevésbé szereteudlek mint most, büntess 
meg a' legiszonyúbbal, mint képzelhetek — halj meg!4

,,’S véled“ kérdé Julia, nemes büszkeséggel, »hogy 
e' perczet túlélném ? Istenre, nem!“

,És ha még is megtörténnék ,4 monda az a tya, ,ha 
e’ szerelem' daczára hűtlen lenne ?! Még vau idő, 
gróf. Ön nem ismeri Júlia’ szivét, mellyet az én fáj
dalmam , ’s kétségbeesésem nevele; az csak szeretni 
tud , ’s haln i, ha önt elvesztené.4

„Julia!44 mondá a’ gróf, ha ez megtörténnék, ha 
ez a’ lehetlenség lehető lenne, tudok még egyet — 
veled halni!44

Julia keblére h ű lt, ’s ,,a’ halál44 mondá, „megsza- 
baditná szivedet, hűségedet, ’s az én boldogságomat.44

(V  é g é  k ö v e t k é z !  k.)

MI KELL SZÍNÉSZETÜNKNEK ?

NAGY IGN ÁCZTÓ L.

( V é g  e.)

Ha már szerencsések valáuk színházunknak állha- 
tos közönséget szerezhetni, ’s vaunak íróink, kik czél- 
’s k o r s z e r ű elmemüveikkel csakugyan nélkülözhet- 
lenué tudák tenni nemzeti színházunk látogatását a’ nem 
egészen magyarnak is , akkor a’ teremtés korszakának 
vége van, ’s kezdődik a’ feutartás nem kevésbé fontos 
ideje ; akkor t. i. már minden, ismétlem minden csupán 
a’ játékszíni igazgatóiul függ, mert rósz igazgatás há
rom hónap alatt a' legvirágzóbb játékszínt is tökélete
sen tönkre teszi, ’s aztán a’ legjobb igazgatás sem e- 
melheti fel többé, vagy legalább csak évek múlva ’s 
óriási fáradsággal ’s erőködéssel. Szomoruau bizonyult 
be ez’ állításom, budai színházunknál, miután Döbreu- 
tey az igazgatási ul lemonda. — Nem czélom itt rész
letesen elmondani, minőnek kellene véleményem sze
rint játékszínünk igazgatójának lenni színészetünk tar
tós megalapítására ’s föntartására; részint mivel a’ hely 
szűke tiltja, részint pedig, mivel a’ részvényes társa- *)

*) K o r s z e r ű ,  mondom, mert némelly íróink mindent 
csak a’ jövő századnak szeretnek Írni. Hagyjak azt, a’ 
jövő század irói hihetőleg jobbat fognak Írni, mint mi 
most í r h a t u n k .  Tehát csak jelennek, a’ jelenuek!

ság már kinevezé az igazgatót,’s igy attól tartok, hogy 
legősziutébb ’s talán nem helytelen észrevételim is to
lakodó leczkézésnek fognának tekintetni ’s mint ollya- 
nok, megvetéssel vissza utasítatui. Szives olvasóim
nak azonban még is megmondom, pár szóval, mikép 
igazgatnék színházat, ha egykor csakugyan az reám 
bízatnék valahol.

Terhesebb 's hazánkra nézve e’ jelen időszakban 
fontosabb hivatalt a’ játékszíni igazgatóságnál keveset 
ismérek. 'Rendkívül terhessé teszi azt főleg azon kö
rülmény, hogy szabályait csak egy könyvben találhat
ni , ’s ez : az élet könyve. Ki ezt nem forgatá keresz
tül, ki a’ tapasztalás ’s emberisméret tág mezején nem 
eléggé jártas, az soha nem lehet, legtisztább szándé
ka mellett sem, jó játékszíui igazgató. Szilárd elvek, 
elhatározottság, mély tudomány, mindez igen keveset 
ér. Itt csak változékonyság győzhet, mert az igazga
tónak nem csak a’ színészekkel van dolga, hanem egy- 
szer’smiud az egész közönséggel, ez pedig nádszál- 
kiut hajladoz; ha tehát az igazgató, föltett szilárd el
vei szerint, mindig jobbra tart, ’s e’ tartása mellett ak
kor is makacsul megmarad, ha a’ közenség balra haj
lik, úgy rövid idő múlva bizonyosan be keilend a’ szín
házat csukni, vagy üres padok előtt játszani. Ebből 
azonban épen nem azt szándékom következtetni, hogy 
az igazgató rabja legyen a’ közönségnek, épen nem, 
hanem csak azt akarom érinteni: az igazgató élet ’s 
világ embere legyen, ismérje a’ közéletet, ismérje a’ 
középosztály időnkiuti szellemi változását, ’s legyen 
bejárása magasb köröknél is, hogy azok kiváuati irá
nyát kipuhatolhassa. Ezeket tudván: igyekezzék az^ 
intézet hatását úgy intézni, hogy a’ különböző vágya
kat megelőzze vele; igy aztán, ha az igazgató elég 
éles látású ’s finom tapiutatu, mindenkor oda hajlitand- 
hatja ügyes kiszámolása által a’ közönséget, hová az 
intézet java kívánja; ’s a’ be nem avatott még is hinni 
fogja, hogy ö bókol a’ közönségnek; ez pedig, meg
előzve látván, habár némi módosítással is , még alig 
gondolati szárnyra kapott vágyait, az intézet helyes 
rendezetérül tökéletesen meg leend győződve, ’s ha 
igy egyszer látszatunk neki hódolni, érette bizonyosan 
legalább háromszor saját iutézvényinket a’ maga vá- 
gyai gyanánt fogja tekinteni’s bennük tökéletesen meg- 
nyugvand. E ’ szerint ’s csupán csak e’ szerint paran
csolhat közönségének az igazgató, máskép soha; de
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mennyi fáradsággal ’s önfeláldozással van ez kapcso
latban , könnyen képzelhetni. Az illy igazgatónak ma 
tanulnia kell, hogy holnap a’ tanultat gyakorlatba hoz
hassa, ’s igy folyvást; élete tehát csupa tapasztalati ta
nulásból ’s annak tettlegi még pedig azonnali alkal- 
mazásábul áll.

Hazánkban , ’s főleg itt Pesten még súlyosb lesz a’ 
játékszínigazgató hivatala azon körülmény által, hogy 
az itt rendkívüli fontossággal párosul. Jelenleg hazánk 
szerte mindenütt kisebb nagyobb lelkesülettel e’ szót 
hangoztatják: „Haladás!“ — , 's korszerűbbet hallani 
óhajtani valóban nem is lehetne. E ’ „haladás“ kétér
telmű, t. i. szellemi ’s anyagi; az utóbbi a’ kereske
dési ’s ipar-világ teremtő jelszava, vele tehát itt sem
mi dolgunk, de annál több az elsővel. Szellemi hala
dás az író vezércsillaga ’s éltető fénypontja a’ színé
szetnek. Hazánk áldásit nem’ csupán magyar élvezi, 
hanem mellette több külön nemzetbeli polgártárs, eze
ket rokonokká ’s egy czélra, valódi boldogságra törek
vőkké varászlani, ez ama’ nagy föladat, meílynek elé
rése után minden valódi hazafi körekszik , ’s miben az 
egész haza Budapestet tűzi ki magának példaképül. E ’ 
föladat leginkább teljesíthető nemzeti nyelvünk meg- 
kedveltetése által, ’s hol tehetni ezt inkább, mint já 
tékszínen? Azonban még ez nem elég, mert ha min
den honfitársunk beszéli is nyelvünket, még abból nem 
következik, hogy érzelme is magyar legyen; szükség 
tehát, hogy a’ nemzetiség szelleme buzdítsa szivét, 
mert csak úgy munkálhatand aztán köz nemzeti jólét
re ’s valódi boldogságára. ’S e’ fontos ’s századokra 
ható eszköz sükere egy embertől, az igazgatóiul íügg. 
Milly iszonyú felelősség! Ep érzelmű nemzetbül min
dent csinálhat a’ játékszínt igazgató, — ha hivatalát 
lélekismérettel teljesíti.

Ez rövid vázlata a’ játékszíni igazgatóság rendkí
vüli fontosságának, ’s ebbül egyszer’smind következ
tethető , hogy száz ember közül kilenczvenkilencz bi
zonyosan összeroskad súlya alatt, vagy az intézet meg
semmisül. Ha e’ nagy föladatnak meg tudnék felelni, 
még következő rendszabályokat követnék mintigazgá- 
tó. Jelszavam lenne ^Parttalan részrehajlatlanság,“ ’s 
ennek paizsa alatt bizonyosan szerencsésen végezném 
tisztemet. ’S e’ jelszót először az írókra alkalmaznám 
’a aztán a’ színészekre. Ugyan is, minden dráma-vagy 
vigjáték-irót, ha mindjárt a’ literatura mezején fegy

verzetien állanék is előtte, megelőzőleg buzdítánék 
munkálatra, müve előadására pedig minden kitelhető 
figyelmet fordítanék, mert az első előadás többnyire 
eldöntő határzatu szokott lenni az egészre, ’s ha első 
előadáskor valamellyik színész gondatlansága, rósz 
akarata, vagy szerepek hibás kiosztása által a’ mű 
megbukik, igen igen nehéz leszt ismét megorvoslani a’ 
kárt. Ezek elhárítására ügyes rendelőket ’s ügyelőket 
iparkodnám szerezni, ’s szoros szigorú fenyítéket gya
korolnék a’ színészek fölött; mi azonban épen nem dur
va gorombaságbxú állana, mert a’ művészetet a' mü-, I
művészben keli tisztelni, hanem azok közönséges meg
tartása követelésiben, miket az intézet haszna mulhat- 
lanul kíván. A’ pöfFeszkedő gőgöt ^mindig gondosan 
kerülném, de egyszer’smind vigyáznék is , hogy hely
telen összevegyülés által a’ szükséges tekintettől ma
gamat meg ne fosszam; gondom lenne ezenkül még; 
hogy semmi tekintetben némi gyöngeséget vagy habo
zást ne mutassak; mert csak egyszer mutasson kétke
dő ingadozást az igazgató, azontúl minden tettét bon- 
czolgatni fogják a’ színészek, ’s legczélszerübb intéz- 
vényi iránt is kétkedendnefc, bizodalmákat elveszítik, 
önfejűk után indulnak, ’s az intézetet veszélyestetik- 
Mindig szilárdul lépjen föl az igazgató, ’s jelenlétét a’ 
legkétesb'helyzetben is ügyesen iparkodjék föntartani.

Az igazgató törekvésű igen sükeresíthetik a’ szí
nészek, ha magukat bizalommal álkalmaztaíják ren
delkezésihez. Sokat szólni kötelességükről fölösleges. 
Rég ohajták ők már valahára letehetni vándorbotjukat; 
e’ pillanat végre megjelent, ’s már most ki képzelhet
né , hogy nem fognak mindent elkövetni sorsuk itteni 
állandó megalapítására? Teljesítsék betű-értelem sze
rint kötelességüket, mellyet igazgatójuk elíbük sza- 
band, olvassanak, tanuljanak , ’s mindent tegyenek , 
mit tőlük kívánni lehet. Csak egy tárgyról tartom itt 
szükségesnek a’ szólást, t. i: próbáikrul, mellvekkel 
soha meg nem barátkozhattam. Mert ugyan próba e ez: 
a’ színészek, többnyire szereppel kezükben, föl ’s alá 
járnak vagy ülnek, ’s a’ súgó után elhadarják szere
püket; lehet e ennek sükere? ítéletem szerint, nem. 
Jó rendezett színházban, három próbát szokás tartani 
meílynek mindegyikét szükség esetén többször ismétlik. 
Első a’ felolvasó próba, midőn t. i. szerepeiket elolvas
sák együtt, hogy az egész darab tartalmával raegis- 
mérkedjenek,’s a’ kiíróit szerepek hibátlanságáról meg
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győződhessenek; második a felmondó próba, ekkor 
már kiki kívülről (könyv nélkül) tartozik súgó után 
elmondani szerepét; végre, harmadik a’ szavaló,vagy 
is nagy próba, mellyen szavalva, színi öltözetben (Co
stum e)’s a’ diszitvények tökéletes használata mellett, 
egészen ugyjátszatik el a’ darab minden tekintetben, 
mint az előadási estén a’közönség előtt. Ez utóbbit ed
dig színészink nem gyakoriak, pedig milly gzámithat- 
ianok hasznai! A’gyakorlatlanabb színész tanulhatna, 
mert ejtendő hibáját a’ gyakorlottabb megróná, holott 
azt most a’ közönség kénytelen tenni kacEajjal vagy 
pisszegéssel, mi sokszor a’ legremckebb ’s jól előadott 
szomorujáték hatását is igeu boíránkoztalólag zavarja. 
T)e még a’ gyakorlottabb színészre nézve is igen hasz
nos lenne e z , mert a’ földszinti első padokban mindig 
ülhetne illy próba alatt néhány iró, ki jártassággal bir 
a' drámai világban. Ezek észrevennék a’ hibákat, \s 
figyelmeztetnék rájuk a’ színészeket, mit kitűnő sü- 
kőrrel tehetne az eredeti iró vagy darab fordítója, igy 
aztán kevesebb keserű bírálatra lenne szükség. E ’ sza
való nagy próbák tartatásai elkerülhetlenül szüksége
sek , kivált nemzeti játékszínünknél, hol m égaunyia’ 
javítást ’s pótlékot váró hiány.

Az egészre nézve még fölötte nagy befolyást gya
korol a' ezéIszerű szülészeti bírálat, ’s valamint ne
héz játékszínt igazgatni, úgy szinte nem könnyű föl
adat, mint annak bírálója föllépni. Sokan mondják, 
hogy színészink még nem érettek bírálatra ’s retteg
nek tőle. Kz állítást alaptalannak tartom, meg kell a' 
(jolgot különböztetni; annyira már jutottak színészink, 
(értem a’ budapestieket,) hogy a’józan ’s okokkal tá
mogatott bírálattól éppen nem rettegnek, sőt tisztelik 
azt, ’s intésiket követik , de félnek a’ részrehajló gán- 
csoskodástul, ’s méltán félhetnek is , mert sokan ol
vassák a' bírálatot, kik az előadáson nem voltak jelen, 
s tökéletesen hiszik a’ bíráló pállszellemft, ’s többször 
— mi még ressabb — magányos mellék érdekeiből 
folyt bírálatát, mi a’ legiparkodóbb színész becsüle
tét is megcsonkítja &’ két haza előtt A’ bírálónak első 
's mulaszthsUan kötelessége: igaZ.ságszereíeí ’s rész
re hajlatlanság: mert hogy a’ bírálatra megkívántaié 
tudományokkal birnia kell, az már magától is értető
dik. Eddig kímélettel keile bírálnunk színészinket, mert 
ugyan mit kívánhatunk olly művésztől, ki mindennap 
e’ sóhajtással alszik el este : ..Uram istenem, mit eszem

holnap, váljon lesz e kenyerem?!“ — E ’ nyomasztó 
körülmégy valahára csakugyan megszűnt; ’s már most 
teljes joggal kívánhatjuk sr/méssiuktül, hogy szép hi
vatásuknak minden tekintetben megfeleljenek, mire 
kötelességünk, szükségeseién, szigorú bírálattal sür- 
kenteni őket; ’s ők ezt, ha műveltségre számolnak , 
bizonyosan mindig köszönettel fogadandják , — csak 
a’ bírálat mindig a’ maga korlátái közt maradjon ; le
gyen tudni illik oktató , kimeritő ’s miveit hangú. 
— Ha nevetségessé tesszük a’ színészt, vagy el- 
kedvetleniljük öt pályája ’s a’ haladás iránt, vagy pe
dig végre annyira eltompitjuk becsület érzését, hogy 
majd legjobb tanácsiakat is kaczagni fogja, ’s az elé- 
gületlenség magvait társai közt)elhintvén, őket is ér
zéketlenekké teendi a’ bíráló észrevételei iránt. Oktas
suk o’ színészt, de ne tegyük gúny ’s kaczaj tárgyá
vá, ’s kerüljük a’ részrehajlást, úgy bizonyosan a’ 
leghegyesb tollú bírálót is tisztelni fogja az 's józan 
intcsit mindenkor örömmel követük —

’S ez az , ml színészetünknek csekély belátásom 
szerint kell , hogy valahára csakugyan fölemelkedhes
sek szomorú helyzetekül. Megtörténik e ez a'jelen kö
rülmények közt, — az idő fogja kitüntetni. Bajza Jó
zsef igazgatója lett színészinknek, ’s igy sikarnos pá
lyára lépett, mellyen azonban dicsőséget arathat, ’s 
a’ magyar nemzetet hálára kötelezheti maga iránt. 
Igazgatása sükeréröl szólani előre, még mielött'inun- 
kálui kezdene, nem lehet; a’ haza isméri őt, ’s tud
hatja, mit reméllhet tőle, egyébiránt lépteit azon d- 
lénk figyelemmel kisérendjük mindig, mellyet a’ tárgy 
nagyszerű fontossága kíván, ’s szoros kötelességünk
nek tartamijuk időiül időre az intézet mibenlétérül szi
gorú részrehajlatlansággal értesíteni a’ tisztelt közön
séget. Jósolni nem akarunk, de magyar nemzeti szin- 
házat ncmetbül fordított ismeretes, untató színművel 
megnyitni, valóban óriási botlás; kié? nem tudjuk, — 
legyen utolsó! —

SHAKESPEARE’ DRÁMÁINAK MU’SIKÁJA.
PETKICHEVICH HORVÁTH LÁZÁRTÓL. 

(Folytatás.'!

Csak egyetlen egy embert ismerek ma illy tárgy' 
felvállalására alkalmast: Rosini az. ’S bizonnyal, ha 
szelleme még nem hagyta el, ha benne még a’ zseui'
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lángja, ’s a’ nyugalom, mellynek régóta él, a’ gondol
kozásé — meditative — úgy kétséget nem szenved, 
miképen felébredése’ napján az neki bizonyosan eszé
be jutand. Nem is olly egykedvű ám Rossini, mint ö 
azt vélünk elhitetni szeretné. Mikép’ minden igazi hír
névnek — öntudatja lévén — nem sokat hajt ö a’ hír
lapok magasztalásaira, ’s bírálataikat teljesen meg
veti. l)e azért nem mondhatni, mintha jövendő dicső
sége’ gondjaival nem volna elfoglalva, Rossini az ég
től nyerte a' termékenység’ ajándékát, azt tőle senki 
meg nem tagadhatja ; mintegy harmincz daljátékot írt- 
Azonban e’ nagy számból nem hozhatni fel egyet sem, 
a" szorgaUnatlanság és szétömlengéstől, eleitől fogva 
végéig, mentet; egyet sem, hol a’ hangszerkezetQn- 
strumentatio) mindig tiszta és tartós, a’ melódia pedig 
érzékeny és egyszerű volna; szóval ollyant, mi külön 
bétanulva, remekműnek tartathatnék, ’s szerzőjének 
egykori dicsőségét úgy alapíthatónak mint miilyen p.o. 
Euryanthe, vagy Obei'on.'S ezért tehát én imígy szól
nék hozzá: „Mester! te az életkor’ és zseni’ érettsé
gében vagy siess egy új műben annyi szépet összehal
mozni, mint mennyit a ’ többiekben elszórtál; mert ha 
széthintve hagyod őket, nem ügyelend rájok a’jövendő. 
Mindeuik századnak elég dolga önmezejévél, ’s nem 
tarlózand a’ múlt’ rónáin. Összeszedve, és kévékbe 
kötve kell a’ kalászoknak számára megtartatniok. ’S 
ezért tanácsolják dicsőségedre gondosok, hogy gondo
lataid'és phaataziád’minden gazdagságát egy felséges 
költeményre fordítsd.“

’S Rossini bizonyosan előbb utóbb megirandja ezen 
partitúrát; ő ezzel tartozik, ha másért nem, már csak 
azért is, hogy Shakspeare-e\ kibéküljön, kivel olly 
méltatlanúl bánt Othellója’ két első felvonásiban. Va
lóban ezen egész dalmű hihetlen szorgalmatlansággal 
van írva; személyeinek mindenike vak Sors’ kényére 
látszik szólni, és cselekedni; stíljéből pedig annyira 
hibázik a' szilárdság’s compositiojában az egység,hogy 
ha egykor Rodrigónak talán eszébe jutandna a’ Mau- 
rusnak valamellyik dalát elénekelni, senkinek sem jut
na eszébe félreverni a’ botránkozás' harangját.

Mint Zingnrelli, úgy Rossini sem értette Shak- 
speare’ művét az utósó jelenésig. Legyen akár felej— 
dékenvség, akár erőhiány az oka: de Rossini-is a’ ki
dolgozás’ mentében, soha nem vette fel tisztán a’ 
Maurus charaklerét, se’ nem tapogatta ki Jágo’ lélek-

isméretének sötét mélységeit, nem Desdemona’ lelké
nek nj7 áj a s , csendes derültségét. De utóbb bezzeg mi 
szép, mi mennyei konyákét sírat vele! ’S íme a’ fáj
dalom’ legfelsőbb csúcsán találjuk őt’ egyszerre. Mi
kiid érkezett ő oda, senki sem tudja; csak ö érzette 
ama’ titokteljes hanglépcsőzetnek fokonkinti emelő- 
dését, de bennünket annak közlésére méltóknak nem 
tartott. Pedig költőnek is van némi számadóim valója. 
Az ihlés után nem szabad nekie lelkében visszatartóz
tatni egy szálát sem azon arany szövetnek, melly gon
dolatait leplezi; különben műve nem tükélyes ’s hason
lít ama’ szoborhoz, mellj7 maga után érczet hagyva 
jönne ki mintájából. Minő egyszerűség, andalgás, és 
mennyi borzasztó van ezen utósó felvonás öntésében. 
Kezdetén mindjárt azon a’ hangkarban hömpölygő mo
gorva, és siket zene, melly a’ habok’ zajával szünte
len visszatér, szivedet áthatja, és megfagylalja, resz
ketsz azon kedves teremtésért, ki mielőtt meghalna, 
mint madárka a’ hálóbafi, úgy vergődik az orehestrum’ 
és égiháború’ kettős hármoniája alatt. A’vihar lecsen
dül , Emilia megnyugtatja asszonyát, ’s már ama’ ke
serves két verset elkesergő csolnakosnak szava is el
elhalt az éjbe; ’s midőn ekkép lön kimedrezve a’ könyűk 
forrása: akkor kezdődik ama’ gyönyörű, ama bájtel
jes ének a’ ,búsfűzről.‘ Desdemona nyug helyén el- 
szenderül, ’s alig enyésztek el fohászinak gyöngéd 
hangjai; már az orchéstruin sötétté, ?s rettentővé válik. 
Egy mérges bévezetés jelenteni Othello’ érkeztét. De 
oh bámulás! miután mécsesét, kardját letette, ’s a7 
színpad’ elejére lépett, íme a’ Maur egészen átválto
zott. Nem egy feketével bemázolt komédiás áll többé 
előtted , nem egy nagy bravour-áriák’ közönös ének
lője ; sőt, ama’ barna palást alatt valójában Shakspea- 

j re' Maurussát találod. Már maga a’ recitatif-is költé
szeti és mogorva mint ama’ magánbeszéd :

,,lt is the cause, it is the cause, my7 soul,
„Let me not name it to you, you chaste stars!
„It is the cause . . . .“

( V é g e  k ii v e 11» e r. i k .)

G O N D O L A T .

Belső tökéletesedés természet szüleménye, külső 
reánk van bizva, e’ nélkül amaz börtönbezártan —
sinlő dik.
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A’ R A J Z O L A T O K  5 § d i k  É S  5 9 c t iR
SZÁMAIBAN MEGJELENTI

\S PKCZKLT KRDKKLÖ ÚTIRAJZOKNAK MKGCZÁFOLÁSA,

A’ P É C Z E L I  K Ö  -  B I R T O K O S S A L
ÁLTAL.

Sokan vannak igazság1 papjai, kik tele torokkal a- 
postoloskodnak, a’ nélkül, hogy önmagok csak egy 
jó példával is képesek volnának másokat serkenteni; 
sokaknak ellenére vannak a’ napnak tiszta sugárai, 
’s felhőkkel törekednének azokat homályosítani; többek 
azok, kik másokat akarnak attól megfosztani, minek 
ők magok szűkibe lehetnek (értjük a’ jó hirt, becsü
letet egyenes lelket); legszámosban pedig azok kik 
nem tudván az időt máskép vesztegetni, ollyan tár
gyakba avatkoznak, mellyekbe tudatlanok; ebbe a’ 
nagy seregbe tartoznak azok is , a’ kik jámbor vendég 
módjára koezogatnak ugyan be, de a’ vett szívessé
get vagy vendég szeretet, a’ mint szájokat megtörül
vén a’ kapu fél fától búcsút vesznek, embertelenség
gel viszonozzák. — Az illyen emberek moralizálnak, 
okoskodnak , javallanak, ábrándoznak — de még ez 
hagyán lenne minden nevetséges fonákságaik mellett, 
ha más részről fondorkodásaikkal nem botránkoztat- 
nának. — Ezek mindennapi dolgok, ’s reánk nézve 
legérdeklőbb példát nyújtott Teszérinek a’ Rajzolatok 
58ik és 59ik száma alatt Úti Rajzok nevével megje
lent levele. Ezen vándor literator, mint leveléből tet
szik, arany szabadságát használni akarván, mellyel 
leginkább dicsekedhetnek azok, kiknek semmire sem
mi gondjok, kalapját ’s pálezáját véve, minden való
di czél nélkül, folyó évi Juliús 8kán jókor reggel el- 
kezde Pestről Péezel felé mozogni. — Itt a’ már ela
kadt tollának elindítására újabb tárgyakat keresett ’s 
talált is. — Hlyen a’ bogáncs vagy ragadvány, illyen 
a’ csipke fa — ez megszaggatja a’ mellette elmenők 
ruháit — amaz belé ragaszkodik a’ birkák gyapjába, 
hogy annak becsét veszíthesse, noha még veszedel
mesebb az illyen lábon mászó lelkes bogánts, a’ raelly 
az őt kikerülő jó le lkű ' embereket is szántszándék
kal felkeresi, hogy őket boszonthassa, — Szemere 
Pálról tett megjegyzései, mellyeknek egy része csak 
nevetséges hitvány szószátyárság — fecsegés, — a’ 
nagyobb azonban epés gúnyolódás, vitatást sem érdem

lenek aunyival inkább: hogy Teszéri, mint czéhetlen 
tudóska szeretne minden czéhbelit, — mint ő mondja, 
— a’ kontárságra lerántani, ’s ha ezt nem teheti is, 
legalább kapkod, morog sziszeg feléjek. De a’ mi még 
valódibb, méltán szemére lehet lobbantam Teszérinek, 
hogy ő , a’ ki Szemere Pálnak szives vendég szerete- 
tét, ’s barátságát önkint elismeri, és a’ ki a’ jó lel
ki ismeretet annyira magasztalja, nem tartja lé

lek háborító dolognak, a’ vendég szeretetet illy nyil
ván meg bántani. — Vagy talán az leve sérelme, ’s 
epéskedése oka a’ pálezára akasztott frakkal hirtelen 
beköszönő tudóskának, hogy illy formába inkább egy 
szegődséget kereső pesti facirt ábrázolván, mindjárt 
fel nem üsmerteteít; és méltán is, mert egy valódi tu
dóst modestia, világhoz való alkalmaztatás , szerény
ség , becsület túdás, valódiság, ’s igaz mondás bé
lyegez, ’s oily módon mint ő Kazinczy, Horváth István, 
Döbrentei, Vörösmarty, Vitkovics, Kisfaludy Károly, 
Kölcsey ’s a’ t. Péczeleu nem köszöntek b é , ’s ezek 
becsülettel fogadtatván rágalmazás nélkül hagyák el 
helységünket. — Ezek követő például szolgálhattak 
volna kiket is közöttüuk mindenkor örömmel szemlé- 
lendenénk , ’s az elhunytaknak kedvesek emlékei.

Beszél ő a’ esinosodásról, hasznos út készítésről, 
a’ tag-osztályról, a’ mellyről csak jártasabb tapaszta
la d  emberek szólhatnak érdekesen *— nem pedig Te
széri , a’ ki nyilván csak azért dicséri, hogy még új
ság előtte. Helységünk nem a’ legrendesebb, már ter
mészeti fekvése és a’ sebes esőkben a’ hegyekről hir
telen le zuhanó vizek kártékonysága miatt, de a’ kö
zép rendet méltán megérdemli; az illyen környűlállá- 
sokról Teszéri semmit nem tud, csak a’ kilátáson áb
rándozik (a ’ melly különben innen valóban gyönyör
ködtető)’s még is, hogy talán a’ Furortol elragadtatva 
valami félre helyen gödörbe botlott, vagy hogy Pest
ről Péczelig töltött utón, ’s enyh árnyékot nyújtó fa
sorok közölt nem sétálhatott, tanitgat, java i, még pe
dig nála tapasztaltabb, józan gondolkozású , ’s a’ köz
jón igyekező férfiakat. — Nincs könnyebb mint gaz
daságos planumokat, egyenes asztalon kártya házat 
csinálni; tapasztalat ’s próba nélkül terveket adni; e’ 
már nevetni való dolog, kivált egy olly embertől, a’ 
ki a’ mások dolgaiba igazgató is lenne, öntettet, ’s 
környülméuyeit pedig miképen tudja el rendelni, írásá
ból eléggé észrevehető. — „Minden lehet csak akar-
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ui tudjanak, ’s cselekedni akarjanak e’ szép mondás 
literator úrtól, kivált ha egy czélirányos akarat vég
re hajtása olly könnyű volna, mint ő néki kalapját ’s 
pálczáját véve, illy könnyű szerrel, egy utazási ka
landhoz fogni. Istók módjára betekinteni Péczelre, ’s 
megelégedetlenségét rikácsolni a’ köz Birtokosságnak 
szinte nevetni való dolog; mert ki a’ péczeli határ 
hegyes völgyes, oldatos, lapályos, egyenes fekvését 
a’ termékeny, szélhordta homokos, és agyagos földét 
megtekinti, ’s ezen sokféle ’s nagyon különböző tu
lajdonságait, és még e’ mellett a’ birtokosok számo
sabb lé té t, tekintetbe veszi, nem ütközik meg annyi
ra , ha némellyeknek egy két nehézségei akadnak , — 
de Teszériről hisszük, hogy ennyi megelégedésünkre 
sem tudott volna osztályos tervet adui. — Mind a’ 
mellet azonban ez bizonyos, hogy kiki mostani ösz- 
vekapcsőit birtokát többre becsüli az előbbi széljel szó
ró ttuál.

•

Hlyen úti rajzok tiszta elméből nem folyhatnak, ’s 
az efféle írásmód magát az írótm unkájával együtt, 
érdemetlenné teszi a’ feleletre, mert ezen iró meséi 
nem úgy charakterizálják személyét, hogy a’ jó szó 
foghatna rajta; nem is vitatkozás eddigi soraink czél- 
j a ; hanem hogy a’ Rajzolatok olvasóival óvásul kö
zöljük ezen tüskés tudóska -kép ra jzá t, a’ ki az em
lítetteknél még többre is vetemedett, és képes lön, 
egy helybeli Köz-Birtokos társunkat, kit egyenes lei
kéért, valódi charakteréért mindenki becsül, ’s sze
ret , — ki hazafiságáról mind a’ két magyar haza előtt 
ismeretes—ki barátságát szívességét mind euuel meg
osztja, ki neki azt viszonozza, ’s arra érdemes — ki 
az egyenes utat szereti, és szava szegéséért meg nem 
pirulhat, illusiókkal,guuynyal elég gyáván megtámad
ni, mintha ígéretét megmásolta volna ([így ugatják 
az ebek az előttük fel foghatlau holdvilágot).— Teszé- 
ri azt adja elő — de zavartan , — hogy azon ur, csak 
hogy commoditását elérhesse belső telkében, minden 
egész hold helyet, fél hold föld elfogadására, vagy 
még világosabban 2 0  hold belső telki illetősége he
lyett, 10  holddal való beelégedésre ajánlotta magát, 
ha azt residentioualis fundusa mellett kaphatja meg. 
— Igazábban pedig a’ javallat nem is ez vala az u- 
jonnan osztandó belső telkekre nézve, hanem hogy a’

melly bizonyos tér többek előtt is becses lenne — az 
licitatio utján a’ többet Ígérőnek, azaz annak essék, 
ki azt minél több négyszeg ölekbe p. o. 1 0 0  □  ölet. 
150. vagy 2 50 . Q  ölben fogad el, a’ melly darab 
föld annak illetőségébe e’ szerint számitatnék bé. — 
Bár mint lett légyen azonban a’ javallat, Teszéri az 
adott szó megtartását annyira feszegeti, mintha reá 
lenne bízva, vagy őt is érdekleué, ’s több izbe kérdi, 
váljon az ígéret teljesülend e ? mire rövid az értesí
tés, de ismét nem Teszériuek, hanem — becsült Bir
tokos társunknak a’ méltatlan rágalomtól való kitisztí
tása tekintetéből—a’Rajzolatok olvasóinak: hogy Te- 
szérire bízva, ki az illy alacsony nyerekedésre magát 
késznek lenni érthetően kifejezte , az ajánlat teljesedd 
ni fogott volna, de mi tisztább lélekkel lévén — ’s 
előre látva, hogy ezen javallat mellett azon birtokos 
társunk szenvedne legtöbbet, sőt talán csak egyedül, 
’s hogy a’ nélkül is a’ lehetségig ki ki commoditássát 
elérendi, a’ javallatot el nem fogadtuk, ’s igy nem 
leve szüksége azon urnák az áldozat tételre, ki a’ tu
dóska emlék iratát nyugottan szemlélheti. — Rágal
mazásaival szíveskedő házi gazdáját i s , de önmagát 
csúfosan compromitálja Teszéri, az elsőbbet azért, 
beszédiböl úgy tetszik, mintha Szemere Pál panasz
képpen ’s békételenkedve adván ezeket elő , az ő sza
va után tette volna ezeket papirosra, — önmagát a- 
zért, mert Szemere P ál, ki maga sem kívánt uyere- 
kedni, ’s ellene vala a’ javallatnak nem fogadja el, 
hogy ő tőle illy méltatlanságok eredtek volna, ’s ő, hi
telt érdemel — igy Teszéri két személyt sértve, ket
tős gyalázatba maradt, a’ rágalmazásáért, — és nem 
lehet kimélőbbeu kitenni — a’ hazudozásért. — Ezek 
szolgáljanak Teszériuek recommendatiójául minden 
Hazafinál, kikhez ő be térvén a’ szívességet mardo- 
sással viszonozza — a’ bizodalmas körben hallott egy 
pár szót epés tollára mohón felkapja, azt fekete lelke 
képzetivei még feketébbre árnyé kozza ’s úgy hirdeti.

Hisszük végre: hogy a’ péczeli prédikátor is, ha 
még valaha Teszéri hallgatója leend a’ textust imigy 
módosítja: Minden jól van úgy a’ mint van, de hogy 
az illyen tudóskák Schlafrokkban jelenvén meg, hát 
megett azonban vonitauak, érdemes személyek becsü
letébe gázolnak — hazudoznak — ez nem jól vau.
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El- 'S DITATLAP.

P E S T I  H ÍR E K .

1. ) T. S z e r k e s z t ő s s é ^ !  A5 Rajzolatokban az áll, hogy 
Pajor Antal katonai Biztos ur a’ magyar, színházra 1000 fr. 
v.cz. ajándékozott, holott számadási jelentésében t. Pest 
vármegye színészet! Kikiildöttségének csak 500 v.cz. ft. van 
feljegyezve. Melly nagy különbség mivel szembeötlő, nehogy 
a’ publicum oily legkissebb gyanúba essék, mintha nem leg
tisztább leiekkel közöltetnének az adakozások, ezennel fel
szólítom a’ t. Szerkesztőséget, hogy azon h a m i s  fo í rás t ,  
mellyből a’ fentírt 1000 fitos adakozás lapjaiba csúszott, *) 
nyilvánítani, ’s ezen megkeresést, a’ valóság’ igazolása vé
gett lapjaiban közre bocsátani első alkalommal legyen szives. 
Tisztelettel maradván. — Pesten aug. 6án. 1837.

B a l t a  K á r o l y ,  t. Pest \megye kapitánya.

P e s t ,  aug.  ókén 1837.
2. ) Barátom ! Naponkint de óránkint közeledik reményünk’ 

teljesülése. A’ mit századok elmulasztának, azt nemzetiségünk’ 
előmozdítására már már befejezve bámuljuk. Hol ezelőtt 10 
hónappal szomorú üresség komorúlt, itt áll most egy gyö
nyörű alakú ’s nagy reményű nemzeti színház, mellynek bá
mulásától most jövök.

Hogy ennek minden része a’ bevégzéshez közéig, azt újság- 
lapjainkból olvashatád : de azt nem, mi érzés lepi meg az em
bert beleptckor.

Képzelj vőlegényi reményt, az imádottali eskü közeigésén; 
kényt ifjúságunk’ reggelén felhőtlent; szivet, melly a’ bol
dog jövendővel csordultig teli ; érzést, melly a’ mecsetté bál- 
ványított Sophia templomába ;Iépő istenes görög’ melleben g) il
lőiig ; és láthatd a’ hazafi’ lelken mindezeknek boldogító öm
lengését. —

Igaz, hogy még ehhez és ebbe sok kel l ; de kezdetnek e n v- 
n y i, i l l y  e r ő v e l ;  (jól meg gondold !) valóban sok, ’s fe
lülmúl minden várakozást. — ’S bízni lehet, hogy ennek al
kotója meggyőzeiül minden akadályokat, és kepes bele fen- 
maradást’s életet is lehelni.

Azonban mig az egyik fél magasztal benne mindent, a’ 
másik nem szűnik becsmérlem: ’s minthogy é d e s  m i n d 
n y á j u n k é ,  mindnyájan is szórják’s vesztegetik reá a’ sok 
es könnyű tanácsot. Van ollyan kinek semmi ivadéka sem 
adott rá fél krajczárt: van ollyan ki ha felszúlítatnék , kész 
volna inkább kalmük czimzetet vállalni mint adni, — van, ki 
adna ha volna; van ki nem adott, nem ád , ’s nem is fog 
adni; de azért különbhazafinak tartja magát mint akárki; mert 
ó észszel ’s jó tanácscsal tud segíteni; ő meg tudja Ítélni, hogy

°)  iUi ugyan rég nem olvastuk a’ „Rajzolatokat,“  azért is tudjuk bi
zonyosan, hogy lapjainkba semmi a’ színházra te tt 1,000 forint
nyi adakozás bele nem csúszott; hanem ha valakinek csakugyan 
szándéka volna, lapjainkba e z e r  f o r i n t o t  c s ú s z t a t n i ,  
nagyon szívesen vennék: most a'ónban egyedül csak collegainkat 
figyelmeztethetjük, hagy a’ lapjaikba csúszott 1,000 ír tb ó l, 500 
irto t vegyenek-ki, ’s adjak vissza annak, a’ kié volt.

A’ s z e r  k.

ebbe színészek, hangászkar, igazgató , függöny, diszitmény, 
székek, ablak sőt ajtók is szükségesek. Van ollyan ki Grimm- 
re akarja bízni az igazgatóságot, hogy az egyszer’smind nyel
vünk’ tökélyitésére ’s csinosítására is ügyeljen — a k á r  t ud  
m a g y a r u l  a k á r  nem.  Van, ki olasz opera társaságot ja
vasol hozatni mint Béosben ’sa ’ t. !! liifandum jtibes renovare 
dolorem, trojanas ut opes et lamentabile Regnnm ci uerint Da
nái etc. Van, — ki 100 aranyat tesz fel uj és először játszan
dó színműre azon pénzből, mellyel ő , és a’ hozzá hasonlók 
nem adtak. Van ki színészeket nevez, kik hazafiuságokból te
nort énekeljenek. Van ki niég meg is dicséri magát, hogy 
a’ magyar színművészet’ javára sokat megpendített már, mi 
részint teljesülésbe ment, részint teljesülőben van, ’s reiuénv- 
li, hogy az elszámított jó tanácsainak is foganatja leend — 
akár igaz, akár nem. — ’S több ezek ’s effélék kik részint a’ 
marczangolás szónokai. részint az egy ügy őség Suha Gvardi- 
ájának képviselői. — Csak jól mondja a’ Zsebtükör:

Egy sem tudja,'mennyit nem tud 
A' dolgoknak sorában;

Még is csak olly könnyen fitymál 
, A’ más’ jó tanácsában:

Mellyet a/, okos sohasem 
Tol a' mások’ nyakára,

’S mellyet a’ bolond sohasem 
Fordít maga hasznára.

Be sok egyűgyű, ’s czifra Jélekisméretű emberek hányják 
vetik a’ kormányok’ ’s országok' dolgát! mellyet mivel rajok 
senki sem bízott, magok bízzák magokra, nehogy nem gon
dolkodni láttassanak.

3.) Midőn hazafiúi öröm ál jába süllyed az álmélkodás, szi
vünkön a’ legszentebb érzés, ’s nyelvünkön a’ szó elakad. — 
Én valóban nem tudom, min kezdjem? ’s hol végezzem? mert 
a’ nemesség’ tisztasága szent aléltságba bájol minden keblet,
— kivált nemzeti tárgyakon. —•

Mikor a’ fondorkodók ’s kis lelkűek azt hivék, hogy gróf 
S z é c h e n y i  csak azt kívánja pártolni a’ n em zeti ügyben,mi 
egyenesen és közvetlenül az ő műve, ütött a’ megczáfolás órá
ja, ’s hételjesült: hogy az ő nemessége a’ legtisztább,’s hajt
hatatlan és ragyogó mint gyémánt. —• Ő nündazt ohajlja, 
védi — mindazt segélni ’s előmozdítani ég, mi előtte köz
vetve vagy közvetetten közjó.

Kétszer nézé már a’ nemzeti színházat ’s mindenkor gyö
nyörködését jelenti e, ’s tegnap lelkes Grófnéjával harmadszor: 
E z z e l ,  kinek hazafiúi szép érzései csak példánynak >alók.
— De már! hogy rendületlen charakterét, ’s nemessége szi
lárdságát bebizony ítsa, az első emeletben a’G páholy t az épen 
jelen volt igazgatónál évenkint előre megrendelő azon nyilat
kozással , hogy tisztelt családjával folytonosan kívánja azt di- 
szesiteni. — Ki ne óhajtaná, hogy számos évekig!!!

B a l t a

J a v í t á s .  A’ „literatúrai világ“ folytatásában ireiuuiiid 
helyett olv. 7reumuud.

í í l * “ R a j z o l a t u n k r a  f o l y v á s t  e lő f i z e t l i e t n i .  U j E l ő f i z e t ő i n k n e k ,  k i k  s z e r»  
k e s z t ő i  h i v a t a l u n k b a n  f í z e t n e k - e l ő ,  h a t  f in o m  r é z i n e t s z e t i i  a r c z k é p -  
p e l  i n g y e n  s z o l g á l u n k .

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

M üM ATUv LA MIKRE U BKTÖj VÉL-
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H arm adik  év9 A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a’ Magyarhazára Második fele•

S Z E R E L E M  É S  L E M O N D Á S .
NOVELLA 

N É M E T B Ő L  

S Z E R É N T I GYULA,
(V é g e.)

Mola gonddal tele rázá fejét, de Jú liának’s Cen- 
ciuekegy új szép élet nyilék föl. „O, mi csudákat va
lósit a' szerelem !“ moudá boldogsága’ érzetében a’ 
gróf, Julia keblén, Julia’ karaiban, az ő olly hév szi
vén!“ Julia a’ nap sugáraitól irigylé szerelme’imádott 
tárgyának látását, ’s Cenci’ szíve, e’ lény’ keblének 
lángjain érzetekben olvada föl, tisztákban, mennyei
ekben. 0  kimondhatatlan boldog volt azon ideálvilág- 
bau, mellyet Julia szerelme varázsola elő, kinek ho
na mindig ábrándaiuak fényvilága vala. —

A’ gróf Julia’ atyjának Puzzuoló’ közelében egy szép 
lakot vcve, ’s velők éle ridegen. A’ tünde táj érdemes 
temploma volt az égő, csudás szerelemnek. Julia’karán 
nézé a' környét’ a' boldog Cenci. Hol Pausilippo’ bar
langját nézékmeg, hol Solfatura’ lángtéreit. Julia me- 
részkedék a' gróf karján azon vékony héjra lépni, melly 
a' lángok’ torkolatát fedi. Cenci reszkete , ’s Julia o- 
hajtva sugá: „ha mi most leomlanánk, íg y , kar kar
ban, mell mellen, ajak ajakon, a’ tűzözönbe !“ — A’ 
lány’ égő képzőimének kéjei megreszkedteték a’ gró
fot; lépteik’ viszhangzása megfagylaltatá a' vérterei
ben. Akkor a' boldogok’ téréire tértek, ’s az Orcus’ sö
tét barlangjaihoz. Itt, a’ szeretett’ keblén, ünnepié meg 
Julia’ lángképzelme az alvilág’ orgiáit, ’s ha a’ gróf 
esde, ne iszonyítsa , így felelt: ; ,0 , a’ szerelem , Cen
ci , az alvilágot a' menny’ minden bájaival tölti e l! A’ 
te karodon rettegés nélkül lépnék én az Orcus’ bar
langjaiba !“ —

— A’ lánynak ez a’ kimondhatatlan szerelme a’ gróf 
boldogsága volt, mig szivében hasonló hévben égé. E’ 

1837.

szent érzelmeknek, Julia’ e’ mindent föláldozó szerel
mének körében a' legboldogabbaknak hitte magát; resz
kete kéjben , ha Julia az ő karaiban nyugvék, ’s igy 
szóla: „0, milly végetlen boldogtalan volnék én , ha 
te engem elhagytál, ’s mást szerettél volna!“ — ’S 
fejét kezében nyugtatá , ’s merengve idézé leikébe a’ 
fájdalmat; miként áradozék szivére minden mennyje 
a’ szerelemnek , a’ szerető hölgy’ öleléseiben ! — „Ju
lia; moudá, miként bírhatja ezt meg a’ szív? 0 ,  fus
sunk az Averu’ barlangaiba, hogy csak halljalak, ’s 
ne lássalak!“ — Mentek, ’s a’ gróí szerelme magasb 
lángokban gyula föl.

Titokban egyesítő őket össze örökre az eskü ; úgy 
akará azt Julia. A’ gróf diadallal akarta vinni hölgyét 
Nápolyba. „Diadal!“ moudá Julia, „ez az én diadal- 
mam!“ ’s térdre hűlt férje előtt. — így éltek a’ bol
dogok, míg végre a’ grófot családi ügyek Nápolyba 
hivák, hoszabb időre, mint másszor — egy hónapra.

Cenci nem emlékezék eskeire, ’s Julia’ fogadalmá
ra , midőn új szerelem’ kötelékeit foná hűtlen szíve kö
rül. A’ gróf meglátá Nápoly’ legszebb lányát a' dal
színház' egy énekesnőjét; ’s lá tá , és mindennap látá, 
’s a' Júliának ígért hűség’ kötelékei megszakadtak az 
énekesnő’ buja karaiban. Elhalasztá visszatértét Puz- 
zuoloba, ’s midőn visszatért, Julia karaiban nyugtalan 
’s elszórt vala, Julia ismét visszaragadá magának fér
je’ szivét. De csak órákra, hév, mennyei perczekre, 
mellyekbeu önmaga viszonzá a’ hölgy’ egykori fogal
mait. — De hűtlen képzelnie ismét Nápolyba voná, ’s a' 
szép énekesnő mindig érősb köteléket foua szíve körül.

Julia látta férje’ változását, ’s reszkete, ’s figyele rá, 
’s elvesztő magát a' hüségbeni kétkedések’ tengerében 
’s elcsukott fájdalmában keblének. De hallgata. Csak 
szemeit tölték el köuyek, kezei összecsukva fekvőnek 
ölében, ’s a’ merő szemek földre szögezvék; de mo- 
soiy’ sugara raiment arczára, ha Cenci közeledek.

(6 5 )
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Most hala meg atyja. Nyugodtan rendeld el teme
tését , 's Cenci’ keblére hűlt, ’s monda: „Cenci most 
egészen tiéd, vagyok! Vagy.......“ ’s hidegen folyta
id : „vagy ha ez nem volna, ’s én nem volnék egészen 
tiéd , 's te nem enyím: úgy engedj atyámmal menni, 
Cenci!“ — A' gróf keblére szórttá, de utazásai Ná
polyba, gyakoribbak löunek, ’s Julia’ fájdalma titkosb, 
emósztőbb, 31ég egyszer szólt vele. Bayaeba vezető 
sétányon Agrippina’ sírboltjához értek, Julia elfárad
va ült a’ szobor’ talapjára, ’s fejét a’ kövön nyugiátá. 
A ’gróf előtte ált. Az ő szemei a’ fellegeken függenek. 
„Miről gondolkozol Júlia,?“ kérdé szünet után férje.

,0,‘ mondá Julia, ’s sírva öleié át, Agrippina nem 
szerété annyira fiát, gyilkosát, mint téged én. Cenci, 
ne csald meg e’ szivet!4 Reszketve ált a’ gróf, ’s Ju 
lia térdre hűlt a’ sírbolt előtt, ’s köuyekre olvada. Es 
nyugodtan álla föl, és ment, a’ nélkül, hogy magya
rázatul egy szót szólt volna. Cenci jól ismeré gondo
latait. Őszinte fájdalommal látta azon keservet, inelly 
keblében dúlt. Elhatárzá, meg nem csalni Julia szivét. 
Több ideig maradt Puzuoloban, mint máskor.

Julia megtudd vágytársnéja’ nevét, ’s elhalaványo- 
dék , 's hallgatott.......

Cenci ismét a’ szerencsétlen Nápolyba ment, 's mi
dőn több idő múlva sem téré meg, Julia követé. Meg
tudd az énekesné házát, ’s fölment, ’s kinyitá az aj
tót....... ’s Cenci a’ lány’ oldalánál ü lt, ’s karai öle-
lék. Julia halvány lön: a’ gróf elijedve ugrék föl. „Nem!“ 
mondá Ju lia , „férjem, kedvesem, olly hűn, mint én, 
ő nem szeret téged.“ — Magán kívül borult lábaihoz. 
A' gróf fölemelő hévvel szoríta keblére, ’s erővel vit
te el a’ vágytársué' iszonyú jelenlétéből. Visszatért Puz- 
zuoloba.

Julia égő szerelemmel függe mellén; ajkaira nem 
jött szemrehányás, de szemei könyekbeu úsztak. Más 
nap az agnanoi tóhoz vezető útra iudult. A’ gróf kö
veté , 's ismét hűséget esküvők.

Merőn néze rá Ju lia , „Hihetek én neked Cenci? 
Hű léssz hozzám, nem hagysz el többé soha.“

,Soha, Julia, nem az életben, nem halálban!4
„Viszonozd ez ígéretet, Cenci,4í mondá Julia lágyan, 

„mert éltem ürömvjrági elhervadának. Örökre!“ — A’ 
gróf nyugasztalni akard. 0 fejrázva nemeié. „Az élet 
hervada el!“ mondá’s odább mentek, mig közelében valá- 
nak a’Puzzuolo melletti úgy nevezett kutyabarlangnak.

Cenci még egyszer fogadd, el nem hagyni nejét, 
sem életben sem halálban, j „Már egyszer ígérőd, fe
leié Julia szelíden, ,,’s megtöröd esküdet. Ah, ha egy
kor szerelmem ölt volna e l , boldog volnék! M ost! 
most!... Az élet csak halálkíu, Cenci én soha sem 
leszek többé nyugott De folytatá villámló szemek
kel, „ha nem szerethetsz,1 légy boldog, ’s ha szeretsz, 
el nem hagysz. ’S vad hévvel szorítá keblére. Cenci, én 
szeretlek téged !“ kiáltá,’s villámsebesen rohanta’ mé
reg-barlangba. „Cenci!“ hallá a’ gróf kiáltani. Vad 
iszony földre verő. Fölugrék , ’s kétségbeesve kiáltá: 
„Julia! Julia!“ ’s a’ barlang torkolatához rohant, de 
a’ fulasztó gőz visszaüzé. Kezeit tőré, ’s kiálta, míg 
emberek jövőnek. A’ szerencsétlen nő veszve volt, a' 
mérges gőz régen megfulasztá.. . .

Cenci erőszakkal viteték visza Puzzuoloba. Hév láz 
ragadd meg ; soká küzdött halállal ’s őrüléssel. Pom
pás sírboltot emeltete Júliának, ’s ' kolostorba ment, 
hol a’ bú néhány év múlva elölő. Ő volt családja" 
utósó sarjazata.

Julia’ emléke még él Puzzuoló’ táján. Romok" dü- 
ledékei még most is a ’ hű Cenci g ró fié  sírjának 
neveztetnek.

R Ó Z Á H O Z .

II.

Leírtam szép neved’,
Szerelmemül;
Leírtam önnevem’,
Tudtom kivid;

’S andalgásom között,
Melly megkapott,
Egymásra hajlítani 
Az írt lapot.

Együvé jöttek ott 
Neved ’s nevem, —
’S ah láttad volna, milly 
Szerelmesen:

Egymásra forrtak ők 
Mint két ajak,
Szerelmi csókokat 
Ha váltanak.

GARAT
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ÉLETKÉPEK
A5 V I L Á G B Ó L  R A J Z O L V A .

I .

R o x n m Í T i ű r ,
VAGY :

A’ P1PASZÁRNY1 HOSSZÚ FALU.

MUNKÁCS YTÓL*

( V é g  e.)

Az már csak mégis szörnyűség attól a’ Munkácsy- 
tól, hogy két számban egymásután nem tudta össze
firkálni annak a’ szörnyen uutató Rondahátinak végét. 
„Hja, híjában! rég megmondtam már én azt, kiirta ma
gát a’ h u m o r b a l— azt mondja Bajza. — Mi több, 
édes barátom! „sőt még a’ magyar humor’ classicus 
remeke is: Munkácsy János Karczolatai, mellyekböl 
nem kevesebb mint kétezer példány nyomatott,“ leszál
lított áron adatik, azt mondja doctor Sehe (lel: — Oh, 
doctor! — oh, „Haramiák’ fordítója !! /“Jer, jer de hozd 
magaddal méltó társodat is, a' híres hisforicus Bajzát; 
segítsetek rajtam: A1 nagy kandúr, Rondaháti ur’ há
zánál, a’ tornácz’ párkányzatán állott, aludttejes faza- 
kat feldöntötte, Rondaháti ur rettenetes lármát öt, majd 
felforgatja a’ házat; — oh, Haramiák’ doctoral segíts 
e’ feldöntött tejesfazakon; — oh, hisforicus! mond meg, 
mi történik e’ kiömlött tejföllel és aludttejjel? —

r \  f

.........Ti hallgattok? Es ime jő két házi komondor,
és szépen elintézi, min a doctor és hisforicus segítni 
nem tudtak. — Az egyik komondor, mohón neki esik 
a5 szétömlött aludttejnek és felhabzsolja; ar másik ko
mondor, a' fazakban kereskedik, beledugja fejét, de 
belőle ismét kivonni nem tudja; mire rémülten ’s ter
mészetesen vakon, egyenesen a’ kapufélfának iramlik, 
rajta a’ tejesfazakat összetöri ’s ijjedtében, — még tán 
most is fut. — Rondaháti ur, boszuságából e’ látvá
nyon, egyszerre szörnyű kaczajra fakad; Juczi kis
asszony pedig, látván, hogy legkedvesebb tejesfazaka 
igy vön a’ kapufélfától örökre búcsút, szörnyen bo- 
szonkodik, szidja az ebeket, és Rondaháti urat detto, 
hogy mikép tud illy dolgon kaczagnr: „Azok a’ maga 
átkozott kutyái, — kiált Juczi kisasszony — nem csi
nálnak a’ háznál egyebet, mint kárt.“ — „De, édes Ju- 
ezikám lelkem, hiszen a’ maga kandúrja mindennek 
az oka;“ felel szelídítő hangon Rondaháti ur.

Mert tudni k e ll, midőn Juczi kisasszony a’ háznál 
felzúdul mint zivatar, akkor Rondaháti ur azon kevés 
lélekjelenségét is elveszti, mellyet az insurectiobul 
megmentett, és Jaczi kisasszony elől, még csak — 
szaladni sem tud.

■*-*  *
Juczi kisasszony, mint a’ krónika mondja , Anno 

SOlben született; e’ szerint Juczi kisasszony, 36 
esztendős volna; hanem ha Juczi kisasszonynak ezt 
szemébe mérnök mondani, szemünket ásná ki értté; 
mivel pedig külöuösen nekem, szint’ úgy mint bár ki
nek szemeimre mindennap felette nagy szükségem van, 
a’ publicuinnak nem merem mondani, hogy Juczi kisr 
asszony 36 esztendős,hanem ha a publicum el akarja 
hinni, azt mondom, hogy Juczi kisasszony jelenleg 
22  esztendős; az igaz, hogy ez is egy kissé sok, ha
nem annyival bátrabban lehet állítani, mivel 5 — 6 
esztendő múlva, Juczi kisasszony, úgy is megint majd 
csak 2 0  esztendős lesz.

Juczi kisasszony mint szokták mondani, hirtelen 
magos, azaz: nem fölfelé hanem lefelé nőtt, mint a’ 
kis j ; minthogy pedig Rondaháti ur annál termetesebb 
's hasának egyik része , nadrágszíjával, úgy föl van 
puffasztva melléhez, hogy testének törzsöké módnél- 
kül hasonlít két kecskelábra állított nagy B-hez, ha 
Juczi kisasszony és Rondaháli ur egymásmelleit áll
nak , mint egy illy formájuk van: & j

Juczi kisasszony máskülönben karcsú is lehetne, 
ha dereka volna; hanem Juczi kisasszonynak dereka, 
mindjárt hónaljához van nőve, 's mit a’ természet Juczi 
kisasszony’ derekából kiszabott, azt nyakához: toldoí- 
dotta, úgy , hogy nem mondhatni ugyan, mintha Juczi 
kisasszony haítyunyaku volna, de azt igen, hogy Juczi 
kisasszony libanyaka.

Juczi kisasszonynak arcza sem volna nagyen rút, 
ha tudniillik arczán a’ ragya, egész kényelemmel nem 
ostáblázna; ezt szegény Juczi kisasszonynak persze 
nem lehet hibáal tulajdonitui, mert eleget ócsárolja a' 
patikást, hogy minden mosdó vizei nem érnek egyfa- 
pótrát. —

.......De, kérem édes olvasóim, már nem szörnyűség
ez, hogy Rondahátinak végét még sem végezhetem el; 
épen most hozza Kimoss a’ „literatúrai világot,“ többi 
derék dolgozó társaim minduntalan egy halom munkát

*
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küldenek, mellyek szegény Rondahátit szüntelen szo
rongatják a’ „Rajzolatokbul“ kifelé. Most már bocsás- 
sanák-meg, nem tehetek róla, azonban addig is, míg 
becses olvasóim megharagudnának , — Rondaháti’

(V  é g é n e k  vége következik.)

L IT E R A T Ú R A I  V IL Á G .

KUNOSS-TUL.

Esetleg történt, hogy nem rég egyik pesti könyv
árussal több ízben szemközt jövék , 's tap asz tál ám, 
hogy mielőtt találkoztunk, mindannyiszor a’ másik ut- 
czafélre ment á t , vagy ha már közelségünk miatt nem 
cselekheté, mindaddig a’ túlsó félre nézett, mig egy
más mellett elhaladtunk. Én megállottám, ’s utána 
néztem; de ő a’ világért sem tekintett vissza. Elsie
tett, mint adós, hitelezői mellett. Pedig mi nem tar
tozunk egymásnak ; ’s igy nehéz volt kitalálnom okát, 
hogy az ember, ki egyébkor megelőző nyájassággal 
üdvözlőit, ’s boltját egész könyvtár gyanánt használ
nom szívesen engedé, most egyszerre megváltozott, 
’s ismerni sem akar. Kegyetek sejteni fogják talán mi 

baja lehetett. En csak mostanában tudtam meg, "s mond
hatom, a’ mennyire sértő volt eleinte, illy maga vi
seleté, annyira kedves az most/ előttem. — Tudta 
ugyanis a’ derék férfi, hogy némelly kézirataim vau
nak, mellyeket örömest látnék könyvárusi kézben. 
Gondolá hogy őt e’ kéziratnak valamellyikével aka
rom megkinálui, ’s ő majd kénytelen olly választ adni, 
hogy a ’ literatúrai világ mostani zavargása miatt el 
nem fogadhatja; mert neki nem csak az irói d íjt’s 
nyomtatási költséget kell az általa kiadott munkák- 
bul bekapnia , hanem ezen fölül annyit nyernie, meny
nyi ön élelme, ruházkodási, segédfizetési, házbér'sa’t. 
költségeinek pótlására megkivántatik; mi, úgy szól
ván, teljes lehetetlenség. — Ezeket ő nekem e’ na
pokban beszélé, midőn véletlenül könyvboltjába toppan
tam , ’s 5 illedelem sértés nélkül sehova sem illanha
tott. L'dvözlete után tüstint panaszszal állott elő, a’ 
könyvek rósz keletérül, ’s a ’ körülmények szigorúsá
gárul , mi szerint most semmi vállalatba nem bocsát
kozhatni, ’s a’ legjobb kéziratot sem vásárolhatni meg 
az irótul, belevesztési félelem nélkül. — Ekkor min

den világos volt előttem, ’s megfejtve a' talány; miért 
került olly gondosan. Lám milly kimélők , milly gyön- 
gédek literatúrai világban is az emberek! Csak az el
kedvetlenítés sejtése is milly vigyázatra készti őket ! 
Es én mégis elég kegyetlen voltam e’ jámbor, jólelkü 
embert néhány perczig kinpadra állitui. „Ez — mon
dám — ugyan rósz hir; ’s kivált reáin nézve.“ A’ könyv
árus egészen zavarba jött. — Leáuysziv meg sajnál
ta volna, ’s egyenesen azt függesztette volna utána : 
mert épen munkát nyomatok. — Azonban én tovább 
kínoztam. „Egyik kéziratomat — folytatám csak e’ na
pokban vettem kézhez a’ ceusurábul“ Ilh! Uh! volt a’ 
könyvárus minden válasza; de láttam, hogy szavakat 
vadász, ’s a’ kifejezésen rágódik, mikép mondhatná 
legkevésbé sértőleg, hogy azt (t. i. kéziratomat) illy 
viszonyok közt el nem fogadhatja. ,,’S épen ezért jö
vék , hogy kegyedet“ — (itt egy kicsit elhallgattam, 
's vigyázám, milly harczát küzdé a' jó ember az ál
szeméremnek,) „eladó biztosomul megkérjem, mint
hogy már nyomtatás alatt van.“ — Ekkor egyszerre 
földerült a’ könyvárus a rcza , ’s ismét csupa nyájas
ság, megtestesült szívesség lön. Biztatott, hogy tar
talma szerint Ítélve jó kelete leend a' munkának, sat. 
’sa't. csak , úgymond, magas árt ne szabjak neki, mint 
számos iró és jourualista ön kárával szokta cseleked
ni. Én helyeslém megjegyzését, 's hosszas beszélge
tésbe ereszkedtem a' könyvek árárul! minek sükerét 
majd más alkalommal kegyeteknek is elbeszélendem. 
Most nyomosabb literatúrai újságot szándékom kegye
teknek megsúgni, ’s ez — hogy Länderer előfizetést 
nyitott a’ színi ezédulákra. Kérem ne vegyék tréfa-mo- 
solylyal ezen újságot. Mondhatom, én nagy uyomossá- 
got látok e’ vállalatban: először mert gazdaságos, 
miud részünkre, mind a’ színházi költségekre nézve; 
másodszor, mert fáradságkimélő; nem kell ugyanis 
az embernek, ha előfizet, kávéházba vagy utczaszög- 
letre mennie azért, hogy megtudhassa: valljon a’ Gy ü -  
rítyt játszák e ma, vagy — G a l l o t  t i  E m i  Hál-, 
harm adszor: mert statistikai gyűjteményét bírja az 
ember abban a’ nemzeti színháznak, ’s belőle egy kis 
összeadás után megtudhatja, nem csak a z t, hogy a' 
színész társaság, az igazgatót isidé értve, hány tag- 
bul áll; hanem, mennyi eredeti és fordított darabot ját
szanak hetenkint, hónaponkiut , évenkiut, s’ milly vi
szonyban áll az eredetiség a’ nem eredetiséghez szí
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nészetünk körül. Hordhatnék föl még több okot is a’ 
vállalat nyomossága mellett, ha meg nem volnék győ
ződve , hogy budapesti magyar közönségünk e’ hár- 
mot is elégnek tartja. Részemrül, megvallom örömös- 
tebb fizetek elő a’ színi czédulákra, mint p.o. Beze- 
rédy Gergely, vagy más illy XIXik századbeli vers
faragó’ munkájára.

( F o l v t a t á a n  k ö v e t k e z i k . )

SHAKSPEARE’ DRÁMÁINAK MU’SIKÁJA.

PETKICHEVICH HORVÁTH LÁZÁRTÓL.

( V é g  e.)

Rossini valóban mély és titokteljessé tette e’ szavak 
értelmét. Az új tanban, vaunak uémelly szerzők, kik 
gondolatot fordítni képzelnek, midőn a’ költőnek betü- 
szerinti rímeit mu'sikára tették. Az agyatlanok kétség 
kívül nem tudják: miképen a’ két művészetnek e’ szö
vetségében egyikének mindig uralkodnia kell a’ mási
kon, ’s nem veszik észre, hogy parasitai mu’sikájuk 
csak akadály a’ költészetnek ’s egy nehezen hurczo- 
landott ruha, mellynek redői őt akadályoztatják, ’s mit 
ő nem soká az út’ gályái közé fogott dobni. A’ költött 
gondolat, mielőtt magát hangok avvagy szózatok által 
kijelentené: a’ művész’ agyában előbb egy tökéletes 
trausformátión, átalakuláson menjen keresztül; ’s mi
dőn újra születvén ezen uj alakjában jelenik meg a’ vi
lágra, többé nem szó által jelenkezik, ’s nem is kell azt 
immár a’ harmónia’ felszínén keresni: hanem annak 
mélységes fenekén, hol, mint világító csillag, ragyog 
ama’ csengő ködnek alatta melly őt’köröskörül leplezi.

Avvagy ha Romeo’ zsenge szerelmei nem lelkesé
nek, ha mint Beethovenbeu, a’ pompásnak érzete la
kik te benned: tekintsd Lear király’ magasságában an
nak epicus alakját. Minő tárgy ama’ tulajdon gyerme
keitől elűzett ősznek őrültsége! Minő mu’sikát nem ál
modhatni jajgatásainak! Beh ! szeretném a’ három őrült
nek hallani énekét. Minő hangászi hatás hasonlíthatna 
azon nyomorultak közötti hármas dalhoz, kik mindnyá
jan kivettetve az emberiség’ kebeléből, együtt ordítan- 
danának a’ rengetegben az éji viharral. Vajmi csudás 
harmónia jönne ki ezen nyomorúságok’ öszvcütközésé- 
ből! Be szépen ellenkeznék ama’ királyi szenvedés a’

csörgős bolondnak*) szemtelen csúfondárosságávai. 
— Miudenik ön modorja szerint énekelne; a'vén Lear’ 
szakmánya mindig felemelt, ’s óriás volna; őrültségé
ben is , mint értelmes korában uralkodó. — ’S hát még 
Cordelia! Ugyan hol találhatni teremtést imádásra, édesb 
hangot szép melódiák’ enekelésére méltóbbat?

Hadd legyenek hát mindnyájan az ilju hangászok 
áthatva ezen igazságtól: miképpen a’ költészet’ forrá
saiból kell nekiek lelkesedésüket merítni; 's én ime 
krisztálytisztákat, "s kimeríthetleneket mutaték nekiek

Mindenkinek kötelessége tehát ezentúl helyreutalni 
az eltévedt mu’sikát, ’s ekkép’ kiáltozni az útvesztett 
ég’ leánya felé: „Azon ösvény, mellyen indultál, a’ 
semmiségbe vezet!“ Valóban soha sem is bántak veié 
szemtelenebbül a’ compositorok; nem látták őket soha 
kevésbé bajlódni kifejezés meg’ érzéssel, mint e’ je
lenkorban; sem kevésbé aggódni a ’ két művészetnek 
isteni öszveolvasztásával; pedig csupán ebből eredhet 
a’ hármónia. Vannak ollyanok is, kik üres óráikban ír
ják haugműveiket; a’ kifakadó gondolat-zsibony, szök
décsel fejők’ lágyán a’ nélkül, hogy tudnák minő esz
mén fog megállapodni. Az idea megjelenik, ’s azonnal 
leszáll, mint madár az ágra. De hogy miért választá 
egyikét inkább a’ másik felett, nem is sejti. Holnap ha 
kénye úgy tartja, máshová repülendő. lm olt hevernek 
Shakspeare’ művei hang- és hármónia-dúsan, ’s felé
jük senki nem közelít. Sőt a’ fiatal hangmüvész a’ he
lyett, hogy a’ szent ereklyébe bémeune megcsókolni 
a’ márvány oszlopokat, ’s kiszemelve meglesni ama' 
rezgéseket és bájhangokat, mellyek annak boltozatai 
alatt éjelenkint öszvetalálkoznak: a’ helyett mondom 
siet a’ fiatal hangász litteratori udvarnokok’ ajtóin ko
pogtatni, onnan nem távozandó, míg egy pár silány je
lenésekre szert nem teendett, nyelvére átviendőkre. ’S 
íme! mint dolgoztátik a’ mai világban egy hangmű!... 
'S valljon minő magasb ihlés jöhet ki hasonló tárgyak
ból , mik rendesen egy boudoir’ vagy hálóterem’ csel
szövete körül forognak? Minő levet várhatni rósz és 
és még csirájában megromlott gyümölcsből. A’ hang- 
mű-író — bár mit is tegyen — csak utánzója a’ gon
dolatnak : ’s ha e’ gondolat silány’ bizonyosan a’ mu-

*} Minő kár, bogy a’ közelebbiül oJy művészileg adott 
L e a r  k i r á l y ’ bolondja, olly minden kritikán alól 
lön személyesítve.
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\sika is részesölend természetéből; mert kettőjük között 
a’ kötél feloldhatta». ’S miért csaljuk meg enmagun- 
kat? De ha nem létez is mu'sikábau frauczia iskola; 
annak oka nem más, mint ezen veszett egység. Melly 
napon hangászaink átlátaudjak, hogy vannak némi kö- 
zönös, mindeunapias tárgyak, semmi jó melódiát ki nem 
gőzölghetők, azonnal gazdagabb forrást keresni, ’s tán 
szerencsésbek is fognak lenni. A’ végzet úgy akará, 
miképen mi francziák legyünk a' föld’ népeinek leglel- 
kesbike; fájdalom! hogy igen gyakran az ész kire
keszti a’ költészetet. Lássuk egy frauczia operairónak 
mire van mindenek felett szüksége? egy érdekes drá
mára, azaz hogy váratlan események sebes rohanással 
egymást felváltsák. Ne adj neki se költészeti szenve
délyeket, se charaktereket, hangművében visszaadan- 
dókat, kifejtendőket; ez mind csak hiú luxus, mit ő 
neked szívesen elengedend , csakhogy a’ versek’ és 
dalok’ sokszorozására elegendő gondot fordítottál lé
gyen. Színházainkban mindennap láthatni minő remek 
munkákat kovácsolnak hasonló darabokból! A’ néme
tek ellenben, mindig tartalommal elfoglalvák inkább, 
hogysem a’ formával; egy gondolatot, egy csirát kér
nek ők a’ költészettől, mi hő lehclletük alatt neveked- 
hessék, egykor egy ideális teremtménynyé alakulandó. 
Nem szólok Don Jüanról, a’ charaktereinek mindeni- 
kében Shakspeareewel rokouosról: nézd Oberont. Mi
nő csudálatos alkotásu mű, nincs abban ügyelet sem 
expositio, sem peripetiára; a’ valósziuüség’ szent tör
vényei minden felől megsértvék ugyan, de az mind
egy; mert e’ formátlan drámának alatta egy derengő 
gondolat lakik, e’ elmosnak közepette a’ világosságnak 
egy sugara reszket, mellyen Weber’ szelleme a' hold' 
sápadt fényköreihez repül, ottan Titaniának 's az an
gyal Arielnek bűbájos énekeit meglesendő.

’S már most mindnyájan ti, kikben siket, és még za
vart hangok zsibonganak, kikben ráugatódzik a’ hár- 
mónia — zongoráitokhoz fiatat művészek I Énekelje
tek, ’s a’ költő’ szüzei meghallgatandjáJc panaszaito
kat ; ’s könyeiteket a’ hószín elefántcsontokon remeg
ni látván , azoknak öszvegyüjtésére sietendenek. — 
Mert, oh! mellyike amaz istenangyaloknak tagadta meg 
valaha ihlését azon társaitoktól, kik szeretet és bizo- 
dalomteljesen járultanak hozzájok ! Énekeljetek csak, 
’s Júlia látogatástokra jövend; ’s majd ha lehellete 
homlokaitokon elsimulaudott , midőn hófehér kezébe

szorítaudotta reszkető kezeiteket, midőn szája Rómeót 
emlegeti, hadd olvadjon akkor leikeiteknek minden sza
va egy isteni hangversenynyé, hadd [kezdődjenek ama’ 
kimondhatlan szerelmek, mellyeket a’ hajnali pacsirta 
viszhangzó dala többé meg nem zavarand. Gondoljatok 
csak mindig Beethovenre, együtt Adelaide-del a' virá
gos pamlagou heverőre, avvagy az éjeleit Annája mel
lett elálmodó Mozartra. Mindenek felett pedig óvakod
jatok elcsüggedni; énekeljetek, ’s ne mondjátok nekem 
többé soha, hogy a’ költészet kihalt a’ földön; hogy 
már ezután minden neinesded próbának megbuknia kel
letik; haszontalan beszédek, nem egyébre ezélzók — 
ismétlem nektek — mint tehetlenség’ leplezésére. Ila 
lakik bennetek gondolat, egyszer csak ki kell hogy 
üsse az magát; nincs joga a’ sokaságnak, sem késlel
tetni fejlődését, sem pedig módosítni formáját.] Ama’ 
szentek’ szentje; meílyben az isteni mű kidolgozódik, 
sokkal rejtettebb, hogysem a1 helybeli hírek odáig jut
hatnának. Azonban tudom én azt rgen jól, hogy rósz 
idejük van most a’ lélekismeretes embereknek. Hogy 
a’ költészet mindenünnen száműzetve, ’s csak silány 
haszonlesés most a’ jelszó. — A’ lélek’ és szenvedé
lyek’ nyelvének — a’ másikának — nem tudom, mi
csoda ostoba pantomimeket és buja tánezokat akarnak 
adni kiséretül! Mint kiuzották fajtalan dévajkodásaik- 
kal rabszolgáikat ama’ római Caesarok: úgy fertőz- 
tetnék meg némellyek ama’ halhatatlan szüzet, őt illy 
becstelenségekre használandók; de ö elszaladott, nem 
hagyván hátra kezeikben semmi mást, mint ruhája’ sze
gélyét a’ főid'szennyeiben hurczalódottat.Ma már föld- 
részeg a’ Bachantc, ’s nem soká elpusztnland a’nélkül 
hogy valaki figyelne rá! de majd midőn kitisztulva a ’ 
lég, midőn újfűszálak virágzandottak az általa legá
zolt réteken, majd akkor fog megint leszállandbérezck- 
ről a' kegyes nympha, szüzei’ chorusának kíséretében 
’s mint ama’ hajdankorban , esődülendenek elejébe a’ 
népek örökre zöld koszorúikat lábaihoz vetendök, ’s 
érkeztéuek tapsolandók.

G.O N D 0  L A T.

Szív titkaidat soha senkinek ki ne tárd, mert ide
jén korán keletlenné válsz. ,Ki fitogatottkártyával sen
ki sem szokott játszani.
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El- 'S D I V A T L A P .

P E S T I  H ÍR .

N y i l v á n o s  p r ó b a t é t  a’ p e s t i  a n g o l  - k i s a s z -  
s z o n y o k ’ ne-velő i n t é z e t é b e n  aug.  Okén. E’ jeles in
tézet , melly egyike a’ legczélszerűbb ’s legsikeresb leány-ne
velő intézeteknek fővárosunkban, próbatételt mindig n y i l v á 
n os an  szokja tartani; mivégre nyomtatott meghívó levélké
ket küldöz szét, még pedig magyar nyelven Írottakat, mindkét 
nembeli küzönségiinkhez. Csak javalva szólhatunk az intézet
nek e’ dicséretes elvéről. Egy nevelő intézet, melly magának 
a’ n y i l v á n o s s á g o t  vezérelvül kitűzi, két igen üdvös dol
got mozdít e lő : előszer nevendékeinek kettős ösztönt ad az 
iparkodásra, haladásra ’s maga kitüntetésére ; másodszor taní
tói ’s nevelői rendszere iránt, ha jó , a’ közönségben bizodal
mát ’s hitelt gerjeszt; ha rósz, nyilvános Ítéleteknek lévén ki
teve,—javításokat, tanácsokat hallhat, melly ek után lépteit irá
nyozván sokkal előbb jöhet tökély ességre, mint akármelly ma
gába zárt, üvegház - szerű ,ne nyúlj hozzám“' - nevelőintézet, 
minő, fájdalom, fővárosunkban is elég van még.

Második, mit e’ jeles virágzata intézetben különös és méltá
nyos dicséi ettei kell említenünk, az, hogy benne nemzeti ma
gyar ny elvünk különös szorgalommal ápoltatik; annak nem
csak grammatikája tanítatik, hanem több tudomány is e’ nyel
ven adatik elő; mi az intézet’ igen nagyérdemű előljárónéjá- 
nak, ki szép nyelv ünk’ szeretete által buzdítva egy pár évvel 
ezelőtt magyarnyelvtanitónékat képeztetett ez intézetnek egy 
különösen e’ czélra fogadott hazánkfia által, ki akkor ( 183V3) 
az intézet számára egy magyar grammatikát *) is dolgozott ki, 
szintúgy dicséretére válik, mint az annak tanításában fárado
zó szépkeblii tanitónéknak.

A’ nemzeti ny elven kívül német és franczia nyelv tanittatik 
még az intézetben.

A’ tudományok közül: hittiidomány és bibliai történetek, 
számvetés, földleírás, ‘s hazaitörténetek tanitatnak. Az igen 
uói , ártatlan, ’s szép foglalatossága rajzolás, ’s a’ -meg nő- 
ibb him- ’s diszvarrás liasonlókep gyahoroltatik :s mint alkal
munk vala látni , igen szép sikerrel.

IMegnyitá a’ próbatétet délutáni 2*/s órakor egy csinos, és 
velős idvezlő beszéd, nemzeti nyelven egy; szép magyar kis
asszonyka által előadva; befejező esti 7*A órakor egy hasonló 
csinú köszönő beszéd, német nyelven; megint egy magyar kis-. 
asszonyka ajkairól. Az egész négy órai próbatét alatt legszebb 
rend, ’s csiu uralkodók; a’ kisasszony kák értelemmel es ny íl
tan feleltek az általuk csaknem kivétel nélkül i g e n  j ó l  tu-

°) Ikérdezi'ikiiclü magyar nyelvmester. K. Cs. D. magyar nyelvtanitó 
által. P e s t , Trattner-Károlyi. 1S33.

dott szakmányokbnl. Dicséret és méltánylás a’ széplelkii taní
tónők’ fáradozásainak, ’s életbevágó, czélszerű oktatásának • 
Dicséret és méltánylás a’ szépiparkodásu nevendék-kisasszony7- 
káknak, kik jeles magukviselete által uemcsak előjároikat, ta- 
nitónéikat, szüleiket és öveiket; hanem minden jelenvolt jóér- 
zésii keblet örömmel tölték el.

A’ válogatott mindkét nembeli vendégek olly számmal va
jának, hogy többen alig lehettek volna. Különösen a’ nőnem- 
beliek (nagy7 része ezen intézetnek egykori nevendékei) közül 
gyűlt össze díszes koszorú, — a’ nyár’ virágainak minden szi
liéiben és kellemeivel, mint r ó z s a ,  liliom ’s a ’ t . , kik közt 
a’ szelíd házi úrnők nyájas és szives vendégszeretettel kertész- 
kedének. Sorainkat azon igaz és buzgó óhajtással zárjuk, hogy 
vajha minél tovább virágozzék e’ szép intézet, ’s hazánknak 
minél több r ó z s á k a t  teremjen! G—y.

H O N I H ÍR E K .

F i u m e  J u l i u s  31ikén 1837.

1.) Nemes Zágráb vármegye’ KK. és RR. legújabbak tar
tott kis-gyülésökben küldöttséget neveztek , tek. Raizner Nép 
János úr harmadik alispányuk’ vezérlete alatt méltóságos ne- 
meskéri Kiss Pál cs. kir. arany kulcsos ’s udvari tanácsnok úr 
ó nagyságának, m i n t  F i u m e  ’s az  e g é s z  m a g y a r  
t e n g e r  v i d é k ’ új  k o r m á n y z ó j á n a k  a’ nemes me
gy e’ örvendezési érzéseit kifejezendőt. Ezen nemes, több me
gyei tisztviselőkből álló küldöttség, az itteni, ugyan zágráb 
megyebeli táblabirákkal szaporodva foly ó hónap’ 27iken nd- 
vözle említett kormány zó úr ő méltóságát; ki i s , ezen aty a- 
fiságos megtiszteltetést érzékeny szívvel fogadván, fény es la
komára hítta meg a’ ns. küldöttségnek az ugy an azon napon 
tartott kapitányi tanácsban fiumei Patrícius Consiliáriusokká 
kineve-.ett tagjait.

Ebéd után, melly alatt a’ barátságos szomszédság’ ’satya- 
fiságos érzetek’ további állandó fenntaradására számos pezsgő 
poharak ürítettek, kellemes sétára hivá-meg ó méltósága a‘ 
kormány zó nemes vendégeit a’ köze! A b a t i n’ regényes olaj- 
babér-gesztenyefa berkibe, ’s szeretetne igen méltó hitves« 
szidetett Csapó J. asszonyság lelkes társaságával fűszerező a‘ 
mulatságot, ’s ezen kedves nap’ emlekere babér-gajjal díszí
tő a’ társaság’ egyes tagjait, kik esti II. órakor hajókáztak 
vissza a’ csöndes Adrián Fiumébe.

Hírlik nálunk, hogy7 a’ triesti L 1 0 y d-t á r s a s á g, mellyr 
különösen a’ kereskedési •munkálatok’ ’s közlekedések’ könnyí
tésére gőzhajók’ építésére fordítja tőkéit, nem sokára egy
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gőzöst létesít a’ dalmatiai ’s quarnirói partokat rendszeresen 
nieglátogatandut. Bár valósulna e nemes szándék, belőle tan 
nem csekély haszon haramlanek kikötőnkre is !?

A’ magyarhoni gyorsszekerezési egyesület hatáskörét ismét 
tágasbra vivé; kocsijai már Pest és Zágráb között; Fejérvá
ron, Veszprémen, Keszthelyen, Nagykanizsán ’s Varasdon ke- ' 
resztül hetenkint kétszer rendszeresen mennek ’s jönnek. Most 
azon igyekezik e’ derék haza fiú - egyesület, hogy szekerezé- 
sét, Károlyvároson keresztül Fiúméig, ’s Triesztig kiterjesz- 
sze; legalább e’ czélból küldötte a’ folyó hónap’ közepén e- 
gyik ügyvivőjét ide ’s Triesztbe, kinek is , mint értenünk 
lehetett, nem volt éppen sikereden fáradozása, minthogy a’ 
Szeverini ’s Delnicsey, vagy Merzlja vodiczai állomásokra 
vállalkozó társakat talált. — Adja az é g , hogy létre jöjjön ’s 
gyarapodjék.

T e n g e  r  y,

2.) Füredről a’ „H i r n ö kí£ egy igen érdékes úti rajzot 
közöl, H a r s á n  y i  P á l t ó l ,  mell}' úti rajzból itt egy pár 
szakaszt mi is közlünk. H a r s á n y i  ur hosszas ideig hall
gatott a’ literatúrai világban; pedig. H a rs á n y i ur mennél 
többet Írhatna; illy Írónak hallgatása, a’ literaturára nézve 
veszteség. lm az úti rajz’ egy pár szakasza:

„Kigyönyörködvén magamat a’ kies tájékban, mellyhez a’ 
természet mindent, de az ipar mit sem adott, gazdaságos 
szemmel tekintém meg a’ szőlőket, Fürednek halmos vidékén. 
Itt elősször az ötlék fel, hogy a’ karók divatlanok. Hamar
jában azt hittem, az aranykor bujt meg itten, ’s ingyen ön
ti a’ bő áldást, mert az emberi iparnak nem sok nyomát 
szemlélhetém. Gyom közt bújik fel a’ szőlő r mellyet nemgyá- 
molit karó, ’s még is gazdagon terem, sőt a’ mi több, jó 
bort terem. Oh édes kedves természet, meíly e’ szőlőkben 
csudát téssz, maradj nálunk, szépen kérlek — ekként esdeklém 
előtte — mert ha te nem gondolsz velünk, iéhen szomjan meg
halunk. — Pinczében akartam látni milly sok bort ad ez a’ 
szőlő, de pinczét nem leltem. No no! meg ne ijedjen, azt 
vélvén, itt hát nincsen bor ; mert itt igen is sok a’ bor, de 
az gátorban tartatik, melly ha még is hives volna, meg- 
fejthetővé tenné a’ csudát, melly szerint e’ vidéki bor több 
évig is jó bor marad, de igy , mint összehányatott ’s fagyott

hőséget befogad, irgalmatlan a’ csudája. Azonban találkoz
tam én , mint szokatlan, ritkasággal, néhány ka ós szőlővel 
is, és magasztalain gazdáját, ki úgy kitűnt a’ többi közül gou- 
dosb iparkodásával.

Még egy tapasztalásom volt Fürednek nyájas vidékén. A’ 
szomszéd elszórt falukban egy újítás jött divatba, melly. a‘ 
politechniábaszembetűnő változást tön. Itta’ házakon k é m é n y  
van. Azt gondolja csak tréfálok ? Nem , ez szói ul szóra igaz, 
kivévén azon házakat, mellyeken még nincs kémény. Hajda
nában e’ v idéken hire sem volt a’ kéménynek ; a’ magyar pa
triarchális gazda együtt lakott füstével, 's a’ patriarcha és füst 
békeségkben laktak együtt, és mindketten kényelmesen meg
fértek a’ házikóban. Okos volt a’ patriarcha, e’ közmondás 
tette azzá : Fogadd be a’ tótot, kitúi- a’ házadból, — ’s okos
sága azt hozta magával, hogy ha a’ füst vérszemet vett, ’s 
elnyújtódzván a’ szobában, a’ családot ki akará túrni, fel- 
uyitá kormos ablakát, és goromba füst uramnak, mint csak 
befogadott tótnak, kitette szüret. Igaz hogy ollykor füst ur is 
nem hág} ott magán paczkázni, boszút állott e’ bánásért, az 
ablakon kivetetni nem olly könnyen hagyván magát, mint haj- 

 ̂ dau amac követek a’ csekországi gyűlésen; a’ család szemé
nek esett és sok szemet ki is körmölt.

Illy tapasztalások között ki unhatná meg Füredet?! Az unár 
tőlem távol volt, de minthogy elébbutúbb is esak el kellett 
volna jönnöm, előbb eljöttem mint utóbb, és búcsút vevén Fü
redtől, ott hagyám, a’ hol találtam. Vissza más utat választ
ván, L o  v a s - B e rén  y nek tartottam, hol valamit látni re
ménylék , mert a’ látás nagy éldelet, annak, ki szerencsésen 
lát. Láttam is egy csinos kastélyt, melly az ország birájáé, 
’s egy csinossabb templomot, mell} et ő szentelt Istennek; azon 
kivűl angol kertet, mellyet ama’ színház mellé Füredre sze
retnék tenni. Ezen három tárgy Bérén}nek művészeti becset 
szerez, ’s jó a’ rendelt gazdaság nagy érteket ad hozzá ’s a t.

H a r s á n y i  P á l

D I V AT K É P .

2 i. sz. Bécsi divatöltözet midiből.

R a j z o l a t u n k r a  f o l y v á s t  e l ő f i z e t h e t n i .  IJ j E l ő f i z e t ő i n k n e k , k i k  s z e r 
k e s z t ő i  h i v a t a l u n k b a n  f i z e t n e k - e l ő ,  h a t  f i n o m  r e z m e t s z e t ü  a r c z k é p -  
p e l  i n g y e n  s z o l g á l u n k .  .

> F i g y e l m e z t e t é s .
Egy fiatal gyermektelen nemes házaspár a’ belvárosban egy 5 — 12 esztendős lyánkát kíván 

kosztba fogadni. A gyermek magyar ’s német nyelven írni ’s olvasni, ’s mindennemű asszonyi munkákra 
fog taníttatni. Bővebb utasítást e’ lapok szerkesztőségétül kaphatni.

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

NYOMA TIK LANDKKER BETŰIVEL
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D I T A T T I lÁ f iB Ó L .

66,llk s z á m *

Előfizethetni u j-v ilág  
ntezaban R e i s i n g e r 
házban 554 ik szám alatt. 
Ks minden cs. k. posta
hivatalnál.

H arm adik  év9 A1 dicsőség fénysugara 
Lengjen a’ Magyarhazára Második fele .

K Ü L Ö N Ö S  S Z E R E N C S E .
VIGELBESZKLKS.

GYÖRGYI SÁ N D O R T E L .

Wir fassen ein Gesetz begierig an 
Das un&’rer Leidenschaft zur Waffe dient.

G a t t  h e.

Nőm bosszúsait mene ki szobámból; éti elkemorodva 
dölék pamlagomra; agyőm zavart, vérem felháborodott 
vala. Péter lassan nyiíá'föl az ajtót; belépett, pecsé
tes levélkét tarta kezében , és sokat jelentő mosolylyal 
nyujtá át. Hevesen ragadám a’ levélkét, körűltekintém 
külsőjét: „Péter, mondám — te njra boszantasz; már 
ma kétszer rászedél: hajnalban tenyerem viszketett, ’s 
mondád: maiz, szerencse vár reám, ’s én könnyen hi
vő , szokásom ellen, korábban kelék föl, ’s uyolezig 
majd agyon unám m agam ekkor újra viszkető tenye
rem, ’s te másodszor ránczolt homlokkal pénzt, szeren
csét jövendöltél; ’s én, esztelen, feledve az elébbi csa- 
latást, örömemben a’ szabó’ kontóját, melly évet hala
dott, kifizetém. Kevés perez múlva nőm boszusan lépe 
szobámba, szemrehányólag fedde meg tettemért,’s mint 
jött, kiperelve magát, iigy hagya el; mert, Péter jól
tudod, minden az övé, nekem fillérem sincs. És most 
újra — boszantasz, akarám mondani; de hirtelen te
nyeremhez kapék, melly viszkete. Péter, véusége el
lenére, nagyot ugra: „Három az igazság — kiáltá 5 — 
pénz és szerencse! E’szavakra mindentfeledék; kábu- 
tan törém föl a’ levelet; olvasom.és újra olvásom, Pé
ter arezvonásimat lesé.

„Ki hozta — szólék — kihozta e’ levelet?“ — ,Egy 
Nagysás ur inasa4 — feleié Péter — „Hóimét tudod“
— ^Vlert ruhája szép és hajtókás volt4 — „Hol van?44
— Erre Péter közelebb Simula hozzám, ne valaki meg
hallaná beszédét: ,azt mondá az inas, ki ezen levélkét

1837.

az utcza ajtóban adá át, hogy ha a’ tensur teljesiti, mi 
benne írva van; úgy ő negyed óra múlva az utcza 
szögletén, a’ zöld emeletes ház előtt, várakozik a’ ten- 
surra4 — „Jól van, elmehetsz44 — ,l)e nem szabad-e 
tudnom, mi benn irva van?4 — „Miért nem— mondám 
— A’ levél taitalma ez: „Nehány fontos szóra méltoz- 
tassék az ur az alólírthoz elfáradni; tettét, fogadom, 
meg nem bánja, az urra nagy öröm vár44 — ,Öröm pénz, 
szenrenese!— kiáltá Péter — és az aláírás?4 „Az el
maradt. De Péter — szólék kis szünet múlva — nőm
nek erről mit sem szabad tudni, mentség’ okául, ha
zudjál valamit, de okosan.“ —

«■

Kínos várakozás után a’ jelelt idő elérkezék. Éppen 
kilenczkor menék el hazulról nőmtől nem láttatva. Az 
inas a’ zöld emeletes ház előtt várakozók reám, neve
men szólita; őt előre bocsátva követéin lépteit. Időm 
volt visszatekinteni a’ múltakra.

Atyám református lelki pásztor, egy silány falu lel
keit örízé, hol őket alig lehete egyébtől félteni — mint 
az éhen hálástól. A’ nép szelíd, ’s jámbor volt; mert 
minden falat kenyér verítékbe került: ez a’ vétkek kut- 
forrását bedugá. Ámbár a’ szegénység a’ lopásra haj
landókká teszi őket, ha mindenki, a’ földes úrtól kezd-, 
ve az utósóig, nem szegény és így nem vala kitől mit 
lopniok. Atyám majd minden vasárnap a’ béketűrésről 
papolt; volt is ám erre szükség! és a’ jövendő élet bol
dogságát föstegeté, melly sokszor olly lelkesedést oko- 
za , hogy az egész falu földes urastul szeretett volna 
meghalni.

Itt uevekedtem föl tiz évig. Életein ez idő szakából 
nem emlékszem egyébre, mint: — ettem, ittam, nőt
tem; ’s legkissebb csínyért mostahám istenesen megki- 
nozott. Atyám néha fogta pártomat, mellyért volt neki 
mit hallani; gyakran hallék köztök lármát, ’s vésze

d é )
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kedést. Mostohám a' gyermeki nevelést a’ nő nemnek 
tulajdouitá; ki is nevelte belőlem a’ sok ütéssel a’ lelki 
ébrendséget; alattomosé teve. Ha igy megy ez so
káig, tán haramia válaudott belőlem, de atyám könyö
rült rajtam: iskolát járni a’ szomszéd városba külde egy 
barátjához, ki jó szívből, nagy lelküségbŐI, mint mon- 
dogatá, ingyen veve magához. Elébb hálából csak ru
háját kelle tisztitnom; de hétrőlhétre szaporitá köteles
ségemet, ’s végre nem valék több, mint egy inas. Nem 
volt kinek panaszkodni: atyám ritkán jőve a’ városba, 
mostohám pedig majd minden héten, ’s ritkán múlt el 
az első üdvezlet egy pár arczesapás nélkül. Végtére, 
midőn haliám mostohám jöttét, elbúvék, ’s még a’ vá
rosban mulatott, nem merék el éjönni; ez által meg 
szabadultam ütlekétől; de gazdám, a’ nagylelkű fogott 
iliyenkor elé, kötelességemet, mellyet elmulasztók, 
vastagon juttatá eszembe. Iskoláimat csak jártam; de 
nem tanultam.

Négy évet tölték el így, meguntam az illy nevelést 
sorsomat végkép egy eset hatarozá el. — Emlékezem 
vasárnap volt. Gazdám’, ki e’ nap a’ szelídségről papolt 
több vendégéi közt, anyám is jelen vala. Én asztalt 
teriték, ’s a’ beszédre figyelve véletlen megbotlám, és 
kezembe levő tányérokkal a’ földre zuhantam. Jaj, és 
jaj volt nekem! eléLb gazdám, utóbb mostohám fogott 
elé, ’s körmeik közűi a’ vendégek szabaditának ki.— 
Futottam, ki a ’ házból, ki a’ városból. Atyámhoz sze
rettem volna menni, de féltem: hogy régi sors várréám. 
Az istenre bízva magamat, a’ közellévő falú felé ve- 
vém léptemet. Tarlókon menve keresztül; csizmám tal
pa lukas volt, ’s lábomnagy kint szenvedett; 's e’fáj
dalmak közt százszor ezerszer esküdtem boszút mos
tohám ellen. Fáradtan érkezém a’ falú korcsmájába. 
Egy hosszúkás asztalnál, nővel vegyített, férfi társaság 
ült, legkülönösebb, mellyet életemben láték. A’ férfiak 
kurta szárú veres pipából iszonyúan eregették a’füstöt 
s kiki szomszédnéját szabadon ölelgeté,mindenik előtt 
egy palaczk bor, ruhájok rongyos, és piszkos, hajok 
borzos, szurtos, mellyet a’ íérfiaknál sapka fedett el.r rr
Eu remegve ülékle, evem. Ok dalolni kezdének; ’s 
nagy zaj közt pohár bort üritének ki. E gyik , ki az 
asztalnál legfelül ült, magához szólita, kikérdeze: én 
nyíltan elmondok mindent; ők nevettek. „Hát mi tevő 
léssz most már ?“ Kérdezőnek könyökre téve állókat 
— „csak nem mégy katouának ?“ — „Magam sem tu

dom mi leszek — válaszolóm — hát kotok kicsodák?“
— „Fattyú! — szóla nyersen egy veres orrú — mi nem 
vagyunk ketek, mi urak vagyunk“ — „Micsoda urak”
— kérdém félénken — „színjátszó urak, mi theatru- 
mot játszunk“ — „komoediát! — kiáltám, szinte bajom
ról feledkezve •— én is komoediás leszek“ — „Nem 
bánom — mondá a’ másik, kinek pipa szára többién íl 
hosszabb volt egy ujnyival — de sok tulajdonság kí
vántatik egy szinéázben“ — „És mellyek azok?“ — 
kérdém kiváucsilag. — „E lőször: — mondá az nagy 
auctoritással — szükséges, hogy tudjon egy nagy po
hár bort egy húzómban kiinni; mert ez által próbáljuk 
m eg, váljon ki tudja-e tartani sokáig a’ lélekzetet. — 
M ásodszor: erősen, ’s vastagon kiábaljon; mert a’ pub
licum gyakorta zajoskodik, a’ színésznek lármáznia 
kell. H arm adszor: az éheséget napokig eltűrni; mert 
sokszor nincs jövedelem. N egyedszer: bolonddá tenni 
m agát; mert egyébkint nem fizetnek“ — Én mindenre 
késznek vallám magam: ki is ivám a’ pohár bort, le
jem szédelgett tőle, hangom megvastagodott, ’ß oily 
erősen kiábáltam: hogy mindenki bedugá fülét. Az éh
séget gazdámnál megtanultam. A’ bolondságba pedig 
bele szokom a’ városi emberek között. E ’ szerint meg
történt a’ fölvétel; 's még e’ nap tovább utazánk. A; bor 
’s vigtársaság között megfeledkezém mostohámról.

Félévet tölték itt el; az élet tettszett nekem, a’ borna!* 
nagy barátja levék, a’lányokat, ha szerét tehetém sorr- 
öleltem ’s- csokolgatám; de egyszer megadom diját. A’ 
felügyelőnek csinos amorosája volt, kit többiektől igeu 
féltet, 's vele senkinek sem volt szabad enyelgeni. Ez 
fájt nekik, rábeszéltek egy' este: hogy a’ színen csó
kolnám meg; mert ő a’ herczegnét és én fiátjátszom, a 
csók pedig a’ szerepben van. Én megígérem; a’ búcsú
zó scénában, midőn megölelne, őt erősen m agam ba 
szoritám, ’s csókot nyomék ajkára. A’ felügyelő, ki szo
kásaidat, midőn a’ lány a’ színen játszott, a’ kulisszák 
közül leselkedett; rám meresztő szemeit, ’s mérgében 
bajuszát pödré. Én elmosolyodva a' lányt újra megcsó- 
kolám. Erre a’ felügyelő kiugrott a’ kulisszák közül, 
engem, a’ futót, galléromnál megragadott, és a’ szí
nen istenesen elvert; hiábau kiáltám: hogy ez nincs a ’ 
szerepben. A’ publicum tetszését jelenté, tapsolt t i. és 
nevetett A’ többiek, hogy' megboszulják a’ rajtam el
követett sérelmet összeesküdtek a’ felügyelő ellen, ki 
egyébkint sokszor elvonta a' fizetést, és hármójuknál
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több bort ivott—éjjel felpakoltak mindent, és meg szök
tünk , magára hagyva a’ felügyelőt, kit a’ vendégfoga
dós, mivel nem tudott fizetni, másuáp becsukata, tovább 
mi történt vele nem emlékezem. Mi tovább ballagánk, 
az amorosával.

Utósó darab, mellybeu fellépek a’ „Kisértő Lelkek“ 
voltak. Néhány velem egy korúak a’ lelkeket játszód
tuk. Másnap az egyikkel a’ piaczou összevesztem a 
felett, hogy ki vitte jobban szerepét, mivel nem akard 
nekem hagyni az elsőséget, öklömhöz nyúltam, ’s vé
res volt köztünk az ütközet, ’s mi, a’ tegnapi lelkek, 
egy, rakás népet csőditéuk össze; végre hajba kaptunk. 
A’ nép nevetett, ’s elválasztani nem engede bennün
ket; de egy öreg ur lépe közéjök, ' előtte szétoszoltak 
kalap emelve. 0  mellém lépe, mosolyogva fogá meg 
kezemet; én, mihelyt megpillantám az ősz hajakat, bár 
az előtt milly daczos valék, megjuhászodva sütém le- 
szememet. 0 a’ nép kisérte mellett lakásába vezetett, 
s a ’ nélkül, hogy szót szólott volua, égj meglett korú 
asszonynak ada á t, ki azonnal megmosdata, bekötözé 
sebeimet, csinos ruhába öltöztetett. Egészen megválío- 
zám, tükörbe tekintve alig ismerék magamra. Ebéd
nél az öreg ur, ki a’ tájék első gazdagai közé tarto
zott, ajánlatot teve: ha jól viselem magam’, iskolában 
fog járt jtui,’sfiának fogad. 6, mondá, ismeré atyámat, én

' rr
egeszeu ráütöttem. O egy lányt, kit atyám viszonozva 
szeretett, vezete az oltár elébe, kivel házassága sze
rencsétlen ’s magtalan volt Hogy némi kárpótlás lenne, 
atyámon okozott sérelmét, rajtam akará megjavitui, és 
igy nem is álmodva érkeze a’ meutőkar, melly nélkül 
már már el vesző valék. Én mindent felfogadtam az 
öregnek, csak egyet kérék, engedne hadd búcsúznám 
el a’ színészektől; ő hajla kérelmemre. Még azon nap 
mene végbe a’ búcsuzás; minduyájokat sorra ölelém, 
az amorosa egy pár könyet is hullata érttem.

Megváltozék életem módja: ur lettem. Az első isko
lákat az öreg oldala mellett végczém el; a’ pénzt, mely 
lyet színész koromban megkedveltem, bálványozám; 
mert itt olt már kezdém tapasztalni varázs hatalmát. 
Kezeim szüntelen zsebben hordozóm, nem azok szoká- 
mkiut, kiknek semmink sincs benne; mert mindig tele 
volt. Az öregur büszkélkedve tekinlé naponkinti fejlő, 
désemet. Éltem korát, mellyet hon, atyám barátjánál, 
a a’ szinészek közt tölték, forrásnak  nevezé, melly 
valamint a’ bornál, mennél tovább tart, annál jobb ’s

tartosabb a’ férfi kor, és több salaktól tisztul meg. — 
Mielőtt a’ főiskolákra menék, kérésemre az öreg úr
ral meglátogatóm atyámát. Mondhatatlan édes volt, mit 
keblemben érzék. Mostohám, ki néhány év előtt hosz- 
szadalmas prédikátiókkal és ütéssel kínozott; félve 
’s alázódva közelede felém; de én megfeledkezve a’ 
futásom közt esküdt boszúról, keblemre kúcsolám. 
Ez által inkább meg lön büntetve elébbi tettéért. Atyám 
elbeszélé aggodalmait, ’s én könynyel hálálám meg. 
Nevetve emlité, a’ falu közönsége milly gyászba 
borult, midőn hallá megszökésemet, azon aggódtak: 
ki lesz atyám halála után lelki pásztoruk; mert a’ sze
gény lelkek őrzésére nem akad egy hamar ember, ki 
azt felválloluá.

Főiskolákat jártomban a’ megye alispányánál volt 
lakásom; néhány hónapig jól ment a* tanulás; de a’ 
szerelem, mitől az öreg ur leginkább intett, hogy ó- 
námmagam, egészen ellepett Házunk ellenébe lakott 
a’ postamester; husvét tódban érkezett hasa a’ pcs«í 
nevelőből 16 évű leánya.

Én égtem egy látására.

( V é g e  k ö v e t k e z i k . }

L IT E R . A T U R  A I V IL Á G .

KUNOSS-TUL.

(F o l y  t a ta » . }

Kérdhetné valaki kegyetek közül, honom szépei, 
mi okozhatja literatúrai világunkban, hogy olly em
berek is előállanak ’s muukát bocsátnak közre, kik
ben, elmeszüleményeik szerint ítélve, legkisebb írói 
hivattatás, legcsekélyebb tehetség nincs. Vagy, mi- 
kép lehet az , hogy illy embereknek, egyetlen egy jó 
barátjuk nincs, ki nekik megmondaná: unalom-üzés- 
bül, nehéz izzadtság közt ősszeférczelt műveik nem 
közönségeiébe valók. Mert hisz ahhoz, hogy valaki ezt 
megmondhassa, nem szükség Schlegeluek vagy Men- 
zelnek lennie. Egy kis természeti ész, kis finom tapintat 
és olvasottság elég a r ra , hogy valaki a’ sületlenséget 
sületlenségnek ismerhesse; ahhoz pedig, hogy azt szem- 
tül szembe meg is mondja: csupán egy kis igazság
szeretet kívántatik. Hounét vau hát, hogy p. o. Beze- 
rédy Gergelyt sem Bajza, sem Czuczor ’s a’ t. nem

*
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figyelmeztető versei silányságára, — fogja ismét né— 
melly budapesti kérdezni, ki előtt tudva van, hogy ők 
naponkint együtt társalkodtak, 's igy Bezerédv verseit 
lehetlen volt nem ismerniük, nem roszalniok. —

Kegyetek, úgy e, tudják: mi a’ hírvágy? mi az írói 
hiusáff? Vegyenek kegyetek csak példát a' társas élet- 
bül: Nemde tapasztalak kegyetek saját körükben, hogy 
vannak leányok, vannak hölgyek, kik nem elégesz- 
uek meg azzal, hogy önmagok tudják, miképen ők né- 
mellyjó tulajdonokkal bírnak; hanem erről szüntelen 
beszéluek, 's azt kívánnák, hogy az egész férfivilág 
hódolva boruljon eleikbe. Tapasztalák kegyetek, hogy 
vannak emberek, nők és férfiak, kik örömöstebb van
nak rútabbak 's miveletleuebbek társaságában, mint 
az ellenkező tulajdonokkal bírókéban; végre, hogy 
vannak, kik azt követelik, hogy őket, érdemlik vagy 
nem — az egész világ süvegelje, látogassa, dicsér- 
gesse, ’s még isten tudja mit cselekedjék, 's kikben az 
önhittség, elbizottság ollyau mély gyökeret vert, hogy 
ha találkoznék is valaki, fogyatkozásaikat szemükre 
lobbautó, 's mások iránti követeléseiket feddő: azokat 
nem csak figyelemre nem méltatják, sót üldözik , ’s ha 
lehet megbuktatják. Lássák kegyetek. mindezek a’ 
gyengeségek megvannak az írói világban is. — A' hír
vágy amaz irtóztató bálvány, mellynek íróink nagy része 
túlságosan áldozik. Ez okozza, hogy minden tehetség 
nélkül is, hegyeket akar némellyik inozditni; hogy nem 
tudja hinni, ha neki azt mondják, hogy ő sem lyricus, 
sem novellista, sem kritikus, sem historieus; szóval: 
hogy ő nem liíeratornak született Ez okozza még azt 
is. hogy literatorok, kik irótársaik gyengeségét fogyat
kozását igen jól látják, csak azért sem figyelmeztetik 
őket azokra, csak azért sem ügyekezuek oktatni, ve
zetni, — mert azt hiszik, hogy ők annyival inkább szem
betűnnek , minél csekélyebbek amazok, 's igy az ő 
dicsőségük annyival biztositottabb; ’s mert félnek, hogy 
a' figyelmeztetett, a'gyámolított irótárs, ma-holnap erő
sebb lehetne mint ők; ekkor pedig az ő hírük homályt 
szenvedne. Láthatják kegyetek csak e’ kevésből is, 
milly veszedelmes lélekbetegség írónál a' szertelen 
hírvágy s az elbizottság. Nem csalatkozom talán, ha 
azt állítom, hogy Herostratus, ki a'világcsudái közé 
számlált ephesusi Diana-templomot, neve örükithetése 
végett fölgyujtá (ámha őt a' görög emlékiratok csupán 
ephesusi polgárnak mondják) vaiameliy ócska. de an

nyival hirvágyóbb versfaragó volt, ki költeményei ál
tal maradandó hírnevet szerezni nem tudott, ’s ama’ 
gonoszság által igyekezett azt magának biztositni. A’ 
mi literatúrai világunkban is vannak illy emberek,’s a' 
német Gutzkow mellett, ki hasonló czélbul az erköl- 
csiség (moral) templomát akará halomra dönteni, ki 
a' szűzi szeméremből gunyjátckot űzött, ’s a’ tiszta sze
relem szent oltárát az állatiság tivornyahelyévé akará 
ezégérezni: fájdalom! néhány magyar iró is helyet akart 
's akar magának szerezni, a' halhatatlanság czsarno- 
kában. Nem herosztratusi hírvágy léptető e föl ez előtt 
néhány évvel Harsány! Páll, hogy Kisfaludy Károly 
emlékalapitásának olly nevetséges önhittséggel ellene 
mondjon, 's a'boldogult férfiútól minden magasb írói 
tehetséget vak tudatlansággal megtagadni merészel
jen. Nem illy indulat szállotta c’ .meg szinte akkor- 
tájban Papp Jgnáczot, hogy Vürösmartyt, megtámodni 
vakmerősködék; őt. ki literatúrai világunk egén mind
eddig homálvtalanui ragyog, 's ki iránt, minden eddigi 
literatúrai harezban méltó tisztelettel viseltettek irótár- 
sa i; ’s kinek megtámodtatása, 'czáfolat nélkül is bő
szül va lön Papp fgnáczon a’ közvélemény által. Nem 
Ilerosztratuskodás volt e Ponori Tewrewk Veleuczei 
Szappanpora, ’s Bajza József gáucsoskodásiuak na
gyobb része? Nem Gutzkovi dicsőségszomj, vagy 
rendkivüli észnek mutatkozni akaró hiúság volt e mind
azok ösztönzője; kik a' kritikai lapokban 's egyébből 
az erkölcsöt, a'morált, nevetségessé tenni, kigúnyolni 
iparkodtak. Jaj lesz az emberiségnek, de jaj lesz kü
lönösen nekünk magyaroknak, ha oda jutunk, hogy 
íróink nem csak szántszándékosau bűnt követni, de 
bűneikben önmagoknak még tetszeni is tudnak! Jaj 
lesz, ha dicsőséget olly eszközök által ügyekezuek 
szerezni, mellyekkel, midőn magoknak használnak, 
— egy egész nemzetet rontanak meg!

Nem hasonlíthatom a' literaturát semmihez jobban, 
mint egy szép lányhoz, kit .egész sereg imádó vesz 
körül. Mindenkorra nyilatkoztatom kegyetek előtt, hogy 
én szép alatt mindenkor egyszersmind jó t  is értek; 
(mert a'szellemi 's erkölcsi világban, a' szép és jó el
választhattam) Azt gondolják e kegyetek, hogy mind 
az , ki kegyetek körül udvarkodik, terjeszkedik, ki 
kegyeteknek ’s kegyetekről minduntalan szépségeket 
beszél, azért cselekszi ezt, mert valósággal szereli 
kegyeteket? mert bírni akarja kegyeteket? mert ke
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gyeteké akar lenni testestül, .’s lelkestől? így van a‘ í 
mi szegény literaturánk is. Imádói közül legalább is. | 
két harmad rész csak azért hódol neki, csak azért J 
foglalkozik vele, mert saját személyét (nem pedig a' j 
literaturát) szereti. — A' lányka grófi ágybul való, a’ 
grófság pedig sokak előtt igen nagy becsű czim; ’s 
’s már ez gyűjt a’ lány körébe néhány imádót. A’ lány
nak pénze van , ’s a’ többség azt hiszi: pénzen min
dent megvásárolhatni. Usudálkozunk e hát, ha e’ le
ánynak még ruhája szegélyit érinthetni is boldogság
nak tartják? De a’ leánynak pénze ’s grófi czírne, ’s 
mi több — viruló arcza és deli termete is van; pedig 
hányadik ember kíván ennél többet, ha szinte végte
lenül nagyot akar is kívánni? hányadik kíván főleg 
szivet és lelket? Igen természetes hát, hogy kielőtt 
csak a' grófkisasszony ajtaja teljességgel zárva nincs, 
érdemli meg őt vagy nem, alkalmas e házasulásra vagy 
nem, — egyiránt óhajtja nőül, ’s befoglalja reggeli és 
esteli imádságba. — így van a’ dolog literatúrai vilá
gunkban is. Tisztelet, haszon, külön vagy együtt vé
ve , azon hatalmas rugonyok , mellyek a’ gyenge em
bert is literatori pályára csábítják ; ’s a’ szegény lite- 
ratura csak teng, csak sínylődik az illy kontár vagy 
tisztátlan czélu bajnokok kebelén’s tolla alatt. Legyen 
meg kinekkinek illő jutalma s méltányoltatása ! de ez 
következménye legyen a’ szorgalomnak ’s maradandó 
becsű munkának; ne pedig előzmény, mellynek elfo
gadása előbb utóbb úgy is csak szégyent von maga 
után. Nem utasítanák e kegyetek méltó haraggal ’s 
megvetéssel vissza azt, k( mielőtt arra érdemesnek 
mutatkozék, elég szemtelen volna kegyetektül ,igent4 
esdekelni? Hízelgés nélkül mondom, hogy e’ pontban 
számos literatornál magasb fokou állapak kegyetek. 
De eine bízzák kegyetek magokat dicséretemben. Az 
elbizottság veszélyes dolog. Egész életére boldogta
lanná teheti az embert. Literaturánkban ez nem va
lami ritka tünemény; többen martaléki lettek már an
nak, még pedig sokkal hamarább, mintsem gyanitha- 
ták. ’S ennek úgy kell lenni. Fájdalom volna, ha csu
pán a’, literaturában hiányzanék igazságszolgáltatás; 
ha ez menedékhelyül szolgálhatna gőgnek ’s méltat
lankodásnak, mellyeket társas étetbeuis utálat ’s visza- 
torlás szokott követni.

(F o I y <-a t á f a máskor.)

DUNAI GŐZHAJÓZÁS.

A’ dunai gőzhajózás’ későbbi időben tett előhaladá- 
sáról következőket tudhatni: A’ mi az utazás’ gyor
saságát , a’ társasági gőzhajók’ csinosságát és jó el
rendelését, az utasokkali megelőző bánásmódot illeti, 
mindent elkövettek, hogy a’ közönség’ várakozásának 
a’lehetőségig megfeleljenek. Bécsből Konstantinápoly- 
ha május, junius, julius, nyári hónapokban 1 1 nap a- 
latt érhetni — bele számítván a’közben eső állapodás- 
pontokoni késést— melly idő, meggondolván a' szára
zom ’s vizeni huzamos és fáradságos utazás’ terhei
nek kikerülését, bizonyára nem igen hoszas. A’ ké
sőbbi hónapokban ugyan, ezen kiszabott időt egyké 
nappal meg kell toldani, mivel a’ rövidebb napok, és 
setét ködös éjszakák miatt olly gyorsan nem utazhat
ni. Konstantinápoly középpontul szolgál a’ társaság’ 
tengeri gőzhajóinak. Innen rendesen Smlrnába f. e. ju
lius hónaptól fogva hetenkint egryszer indúl a’ Triest- 
ben nem rég készített „herczeg Metternich Kelemen44 
nevű pompás gőzhajó , melly junius’ 11 én hagyta el 
Triestet és 8 napi rövid útja után , Coríuban, Athé
nében’s Syrábani stb. késését is bele számítva, ért 
Smyrnába, mindazokat csudálkozásra indítván, kik 
alkalmat nyertek ezen , minden részeiben jeles hajó’ 
megnézésére, melly minden órában többet halad 11 
tengeri mérföldnél. Ezen összeköttetést több évektől 
fogva a’ 70  ló erejű „Maria Dorothea44 gőzhajó esz- 
közlötte. Ámbár ezen igen csinos gőzhajó szerencsés 
utazása által még a’ legdühösebb viharok között is 
magát általában kitüntette, mindazáltal nem volt elég 
térés a’ smyrnai kereskedés’ minden szükségei’ kielé
gítésére. Ez okból vette á lta l, mint megjegyzettük, 
„herczeg Metternich Kelemen ,44 — melly tulajdonkép 
a’ Konstantinápoly és Trapezunt közti vonalra van szán
va, — „Maria Dorothea’44 szerepét. — Hogy pedig 
„herczeg Metternich Kelemen44 eleve kimutatott hatás
körébe minélelőbb beállhasson, egyszersmind a’ Kon
stantinápoly és Smyrna közötti vonal alkalmasán be
töltessék , az ausztriai első dunagőzhajózási társa
ság’ igazgatósága jelenleg egy új „S ta  m b u l44 ne
vű 160 lóerejü hajót csináltat a’ trieszti hajómühely- 
ben. Ennek készítésében már jóformán előhaludlak ’s 
f. e. obtober’ végével e’ hajó a’ Konstantinápoly és 
Smyrna közötti vonalon kimért helyét elfoglalandja.



Az összeköttetést Trapezunttal , következéskép Asia’ 
és Persia’ belsőbb részeivel, a' 1 0 0  lóerejü „I F e r 
d in a n d “ nevű gőzhajó rendesen minden lé ik  napon 
teendő útja által pótolja ki. Ezen hajó , melly belső té
rének múlt évi czélirányos feleszi d a  a ital ige’: sokat 
nyert, első rendes útját Konstantinápolyból Trapezunt- 
bajulius’ 7kén már el is kezdette, .- :uíán vAaiánt 
most, úgy szinte a’ múlt évben már néhány rendkívü
li utazást tön igen szerencsés sükerrel. A" i Au- íarii- 
nápoly és Galacz közötti rendes összcköíbícA , m:ly- 
lyet eddig „I. Ferdinand“ gőzhajó esskozlött — ez
után „Maria Dorothea“ veszi áital —

E ’ szerint a’ Becs, Galacz, Konstantinápoly, Smyrna 
és Trapezuut közötti vonalokra nézve minden megvan 
téve, ’s az utazó közönség* ’s kereskedőség’ szik: J- 
gei a’ lehetőségig elláttattak. 3écs és Pest közt it n:ki
den harmadnap jár júliustól fogva a’ 43  lóerejü „Andor“ 
és 8 0  lóerejü „Árpád“ gőzhajó; — Pest és Ine. kova 
közt járnak a’ 6 0  lóerejü „I. Ferencz“ és 30  ló er ej j 
„Zrínyi“ gőzhajók minden hatod nap egyszer. — A’ 
Drenkova és Skela-Cladova közötti összeköttetn i ki
sebb könnyű gőzhajók eszközük, mellyek mindaz által 
czélirányos szerkezetűek és tapasztalt 's az igazgató
ság által fizetett hajóslegényektől ’s kormányosoktól 
igazgattatnak. Skela-Gladova és Galacz között a' fo
lyam’ oláh (hal) részén az 50  lóerejü „Argó;“ a’ török 
(job) részen a’ 36 lóerejü „Pannónia“ gőzhajók jár
nak. Galacz és Konstantinápoly között, mint már mon
datott, a’ 70  lóerejü „Maria Dorothea.“ A’ társaság’ 
minden hajóin tulajdon vendéglők vágynak, mellyekuek 
kötelessége, az utasoknak mind étellel, mind itallal tel
jes készséggel szolgálni. Az egész vállalat még ezen 
évben az austriai dunagőzhajózási társaság’ gőzhajói
nak a'Lajor-würtembergiekkel leendő egyesülése által 
bevégződik, mellyuekj valósulása f. évi augustus hó
napban remélhető. Akkor Regensburgtól, Linz, Becs, 
Galacz, Konstantinápoly, Smyrna és Trapezuutig a’ 
gőzhajózási összeköttétés szakadatlan folytattatik.Már 
junius’ 24én az ausztriai gőzhajózási társasághoz tar
tozó Bécs és Linz közötti összeköttetés eszközlésére 
rendeltetett „Maria Anna“ gőzhajó az ó-budai hajóépí
tő műhelyben vízre eresztetett; 6 0  lóerejü erőmüvé
nek behelyhezésén serényen dolgoznak, ’s aug. végé
vel Linz az első gőzhajó’ megjelenését várhatja, ha 
ugyan a’ hidakoni munka addig az általmenetet meg-

engedendő Egyébiránt a’ ó-budai hajómühelyben a’ 
! gőzhajók’készítésén folyvást dolgoznak. így egy 140  
i lóerejű szállítót (RemorqueurQa’ portékák’ szállítására 

és 6 0  lóerejü utazó-hajót vettek mindjárt munkába.— 
Szükséghez úttal még azt is megemlítem,hogy a’ pusz
tító dögvésznek a’ Duna’ mentében elnyúló török bir- 
tokbaui elharapódzása miatt „Pannónia“ ideigleni sza
bályokhoz képest kénytelen útját a’ tenger’bal partjára 

J általtenni, minek következtében a’ Konstantinápolyból 
.kezeit utazók Galaczbau vesztegidőt tartani kötele

sek. Ezen a’ Duna’ job partjául [hajózás félbeszakasz- 
td a szigorú törvény ugyan, de az a’ vigasztalás, hogy 
a' ragály, terjedelme által hihetőleg erejét vesztendi *s 
azután .e’ gonosztól minélelőbbi megszabadulást vár
hatni. H.

DUGÁnOSKODÁS A’ FRANCZIA - SPANYOL 
HATÁRON.

Miután részint egy barátom kieszközlése, részint 
kész pénz,’s még több ígéretek által egy baski dugá- 
rossal ismeretségbe jöttem, útra induláuk ketten a’ he
gyekbe kirándulást teendők. — így szól a’ Morning- 
Chronicle' egyik levelezője, ki a’ frauezia kormány
nak szemére veté, hogy az a’ dugároskodást a’ Carlis- 
ták’ iránti kedvezésből megengedi, miután a’ határon 
idestova utazott ’s itt is ott is adatokat szedegetett össze. 
-^-Társam ’s vezetőim hősi testalkotásu, szép férfias 
vonásokkal ’s nyílt ésszel bíró 38  éves férfiú volt. Be- 
szélt francziául mi a’ baski parasztok között ritkaság! 
’s a’ hegy szorosokban, mellyekben. jártunk , minden 
követ ismerni látszott. Miután mintegy félóráig min
denféle általános dolgokrul elcsevegtünk, a’ beszédet 
lasaukint látogatásom’ tulajdonképi czélja felé kezdem 
terelni, ’s nem sokára nagy örömmel észrevevém, hogy 
jobb kezekbe alig juthattam volna; meglehet, hogy 
igen bőkezű embernek vélt engem, vagy táu azt hit
te , hogy egy angol előtt kevesebbet koczkázhat, elég 
az hozzá, hogy mielőtt hárem óra inuluék ; mindent 
megtudtam mi ezen ember’ életében érdekes és a’ du-
gárosok cselekedeteivel egybefüggésbeu volt. Embc-#
rém e’ foglalatosságban miudeu hegy szorosokat kies
mert, már 8 éves korában kezdé el mesterségét ’s 
így 3 0  év óta őzé az t; tudta a’ dagároskodásnak min-
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den rejtélyeit tökéletesen, ’s a' veszélyek’ legnagyobb 
részét mellyeknek ki van téve, ismételve és ismétel
ve kiáltotta. Eiőszdmk’iam mar most a’ kaptam tudó
sításokat , olly pontosan s híven, 's mint levelem szük- 
köre engedi.

A' Franczia-és Spanyolország közti dugároskodás 
nem u j, s részint a' fianczia határok' sajátságossága 
részint a’ baskok’ bátor független szelleme által igen 
jövedelmező. Mint Játszik az egész St. Jean de Luzi 
határon űzetik egész Bellegardeig, de mégis a’ bas- 
ki tartományok ’s névszeriut a' fcastaui kerület volt és 
most is a tulajdouképi középpont. Mintegy 5 ,0 0 0  em
ber táplálja magát belőle ’s a' gyermekek már zsenge 
korukban tauítatnak reá. Fraucziaországból Spanyol- 
honba kevés dugár vitetik, de annál több Spanyolor
szágból Francziahonba, m ert, mivel a’ baski fuerok 
miatt minden nemű' árúk vámmentten szállítathatnak 
a’ baski kikötőkbe, olly nagy a’ nyereség mellettük, 
hogy a’ kereskedés mindig igen élénken űzethetik, 
’s habár a’ franczia hatóságok’ rendszabályai még 
olly szigorúak is volnának, a’ mik azonban jelenleg 
nem, mégis aligha lehetne a’ dugároskodást megszün
tetniük. A’ hadi szerekkeli dugároskodás mint látszik 
csak négy hónap óta kapott lábra, előszer Paú közé
letében , de most már öt állomáson teljes folyamatban 
bánván. Mindegyikén ezen helyeknek egy rendes szál
lító van, ’s az igazgató személyekről ítélve igen je
les kereskedő házakat számlál részvevői közt. A’ tá
bori holmira nézve a’ dugárbandák nem kereskednek 
saját számadásukra, mint minden más esetekben k i, 
'a a' lefoglalás' esetében csak béröket vesztik el. Na- 
gyobára Í 2 —20  emberbül álló bandában mennek, jól 
felfegyverkezve, a ’ határon át ’s mindegyik 4 0 —60 
fontot hord magával. Igen kevés lőpor szállitaíhatik 
ilíykép által, minthogy igen nehéz a’ rendőrség’ figyel
mét magára vonás nélkül sok lőport vásáriam, de kén 
és timsó özönuel vitetik á t, mert mindenszálitó bureau 
ellenébeu a’ spanyol határon, egy lőporgyár állítatott 
fel, hol az említett anyagokbul aztán lőport készíte
nek , ’s az ország’ belsejébe tovább küldözik. Kén és 
timsón kívül kovák, pistolyok, puskacső vek ’s nem 
régóta ágyúgolyók is vitetnek Spanyolhonba, vala
mint gombok, posztó, ’s egyéb e’ félék; czipők is vi
tetnek át néha, de uem nagy mennyiségben. Mihelyt

a’ spanyolhatáron a’ meghatározott ügynökök az árú
kat tértetvény mellett átveszik, mellyet előmutatváu 
az ember Francziaországban az által dugott árú, men
nyiségéhez képest kifizettetik. A’ bér egy egy fontért 
5 sous, de ez csak akkor jár neki joggal, ha dugá- 
ru ját24  óra alatt átszállította. Azon esetben, ha a’ vá
rosok elfoglalják a’ mi azonban ritkán történik meg, 
mint mondva volt, csak bérét veszti el a’ dugáros. 
Ha egy illy ember Spanyolországban áruját lerakta, 
onnét bizonyos thea, ezukor vagy dohány mennyisé
get visz magával Francziaországba vissza, azokat ott 
saját számodására eladandó.

Ezen leirt mód jelenleg teljes gyakorlatban folyik, 
’s a’ dugárosok annyira tudják a’ kerülendő helyeket 
’s ismerik a’ hegyiutakat, hogy lefoglalást felette 
ritkán vagy soha sem hallani. Bukkannak ugyan né
ha néha egy két czirkáló vámosra, de ezeket csekély 
ajándékkal könnyen kielégíthetni, mit ellenben a’ sze
gény vámosoknak sem lehet egészen rósz néven venni, 
mert ha erőszakoskodnának, bizonyára minden teke
tória nélkül összelődösnék őket. Nincs tán békésebb 
’s csendesebb nép a' világon mint e’ baski dugárosok 
’s csak a’ legnagyobb szükség’ idejében nyúlnak erő
szakhoz. De ha sem rábeszélés, sem pénz le nem 
csendesít egy egy hányaveti vámost, akkor bizony nem 
sokat gondolnak vele, egy nyulat vagy egy vámost 
lémnek e agyon. A’ távolság melly a’ dugárosok kiin
dulta és megérkezte pontjai közt fekszik 4 —6 lieunél 
nem kevesebb’s nem több, ’se ’tért 4 0  — 60fontnyi te
herrel, bár nem legkényelmesb úton ’s körülméuyek 
közt, 4 —5 óra alatt haladják meg. Egy osztály, né • 
ha kettő, mindennap elindul, ’s az egymást felosztás 
olly szabályosan történik mint a’ katonáknál az őrség. 
Nincs ezen dugárbaudáknak sajátképi vezérek, de a’ 
tisztelet, mellyet a’ haski tartományokban a’ kortiak 
és tapasztalásnak adnak, mindig a’ legkorosbnak ad
ja  e’ tiszteséget.

G O N D O L A T .

Kényére fal ott a’ farkas, hol félénk ebek az őr ál
lók. Az ingatag nád szál ég felé emelkednék, de a 
hatalmas szél azt le konyitja.
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lin t- JS DIVATLAP.

P E S T I  HÍ R.
I.) Bizonyos, hogy nemzeti magyar színházunk f. e.’ 22kén 

fog megnyittatni; ’s a5 hirt annál bizonyosbnak vehetni, mint
hogy már játékszíni czédulákra is hirdettetik az előfizetés, még 
pedig e’ hónap második felétül végéig, továbbá nem csak min- 
dennémü belső szikségek’ legnagyobb része kész, hanem a’ 
színház előtti oszlopcsarnok is legfölebb egy pár nap alatt 
kész leend; más oldalról nyakrafőre dolgoznak a’ színházhoz 
vezető úton az utczakövezet javításán, ’s pár nap múlva a’ 
kerepesi ut5 egyenetlen kavicsos, göröngyös házmellékei olly 
csinos járdákkal (trotoir) fognak diszeskedni, szép , ’s kényel
mes négy - szög gránitból, mint akár a’ hatvani vagy úri és 
váczi utczábaniak. Óhajtható volna továbbá; hogy miután az 
utcza tisztításához hozzá fogtunk, az -éppen a’ „fehér hattyú“ 
előtt tanyázó ’s így nemzeti színházunkkal éppen átellenben 
bohoskodó „Policinello“  ez utczából eltiltassék , mert lázasztó 
volna minden jobb érzésű magyar kebelnek, a’ színészetet és 
komédiát olly közel egymáshoz sót csaknem egymásmellet vi
rágozni látni ; alkalmatlan finomabb nagyainknak és szépeink
nek, midőn színházunkba jöttükkor a’ lelketlen bábokon rö
högő népalj által botránkoztattatnáuak. De még sok egyéb ja
vításokat ’s diszesitéseket lehetne ’s kellene e’ környékben 
tenni, mellyéket azonban az idő folyta, lassankint úgy is tel- 
jesitend így. p. o. nehezen számolganta roszul azon speculans 
ki o tt, hol most tivornyázó cselédek 's pórok kurjogatnak, 
a' fehér hattyúban, pompás nagyszerű kávéházat nyitna, melly 
színház közelében olly szükséges, mint kert közelében a’ kút 
mert az a’ Zrínyi igen kisszerű, ’s kikiáltott. Egy másik ven
déglőt ’s azzal egybekapcsolt csemege-tárt nyithatna; milly 
alkalmas, szép és kényelmes volna ehhez például, az egykor 
oüy hires vendéglőhely , a’ Beleznai kert. Alig van városunk
ban, de nincs is tágosabb kertszerű tér, hol szabad ég alatt 
olly számosán lehetne estelézni, mint e’ kertszerű udvarban, 
ha kissé helyrehozattatnék, ’s körülete narancs czitrom-olean
der platánus és egyéb exoticus fákkal megrakatnék, mint az 
belvárosban néhány vendéglő ’s kávéház előtt pár év óta olly 
sikerrel mint csínnal gyakorlatban van. — A’ bérkocsikra ’s 
azok’ álláshelyére is figyelmet fordítani kérjük városunk’ ue-

mes-és nemzeti gondolkozáséi tanácsát, melly színházunk lét— 
rekelésére ’s csinosítására már is sokat tett; sokat tesz az, 
ha jókészületű ’s csinos bérkocsi áll a’ színház vendég szol
gálatára ez eppen olly középpont lehetne a’ bérkocsikra néz
ve, mint a’ másik játékszini tér, annál inkább mivel két or
szágút keresztutján állnak, ’s a’ maholnap virágzásban jöven
dő Ludoviceába ’s Ludovicea-kertbe, mefly bizonyára egyik 
legnépesebb mulató-kert leend, mondáin az Orczykertbe me
nendőkre nézve is igen alkalmas középpont lebet, ’s lűszeni 
azt, hogy egy pár év múlva úgy indulandnak innét társasági 
kocsik oda, mint most a’ in. királytól a’ városligetbe, sött ma
gába a’ városligetbe, vasfűidébe ’s a't. sokkal alkalmasabb 
’s közelébb volna, a’ belvárosi közönséget i n n é t  szállítani, 
mert, hogy még egyet említsek; nem kényelmesebb, nem 
alkalmasabb volna a’ széles háromdob-utcza a’ keskeny görön
gyös király utczánál illy kocsizásokra ’s gyalogsétákra ? avagy 
olly kicsiny e közönségünk, hogy annak szükségképen csak 
egy utczábau kelljen össze tolulnia: hogy sokaságot mutasson - 
Eu részemről erősen hiszem, hogy egészen új élet, új zsibon- 
gás kezdődenclik e' városrészben nem sokára ’s szintolly kel
lemes séták teendhettetnek arra és ide is , mint a’ nemet szín
ház felé melly Pestnek, ezt pirulva mondom, egyetlen egy 
gyülhelye! illy nagy város, illy nagy közönség! ’s még is 
a’ ki látni akarja, egyetlen egy helyre mennie eleg , hogy 
láthassa. Szétterjészteni! a’ sétákat, a’ gyűlpuulokat, nagy 
szerubbé teszi a’ várost i s , népét is. k* — y.

K Ü L H IR E K .
1. ) P a r i s b a n  a’ Varieté-színház gépelmestere, mint mond

ják, azon rég keresett módot fölfedezte, mellyel a s/.inbá- 
zokat tűzveszély ellen biztosíthatni. .V rendőrségi elnök legott 
meg bizottságot (küldöttséget) neveze ki a’ találmány megvizs
gálására, mellyról amaz igen kedvező véleményt adott: re
mélhető hogy ezen igen ebnes és egyszerű készületet minden 
szinházok inegszerzendik maguknak.

2 . ) Acigne-ben egy juhászlegény gyanúba esek gazdája 
előtt, hogy 15 sous-t lopott el gazdájától, de a’ tettet igen 
tagadá. A’ haszonbérlő nem veit sikeresb módot gyanúba vett 
szolgáját vallomásra birui, mint a’ szolgát a tűzhely fölébe 
akasztatni ’s alatta egy csomó venyigét meggyujtaui. A’ sze- 
rencsetien szolgának egész alsó teste összeégett; — de a’ ke
gyetlen ur mái* a’ törvényszék kezeiben vau.

R a j z o l a t u n k r a  f o l y v á s t  e lő f i z e t l i e t i i i .  U j E l ő f i z e t ő i n k n e k , k i k  s z e r 
k e s z t ő i  h i v a t a l u n k b a n  f i z e t n e k - e l ő ,  h a t  f in o m  r é z i n e t s z e t ü  a r c z k é p -  
p e l  i n g y e n  s z o l g á l u n k .

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

NYOMATÚI LANDKKKU BETŰIVEL.
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GYÖRGYI SA NDO RTU L.

(V e g e . )

A' postamester üldöző szerelmemet, gyámomnál 
•zörnyü színekkel lostett le ’s nem sokára egy levél
két vevék, melly rövideden az öregnek gutaütés által 
történt halálát adá hírül. Végrendelést nein hagya hát
ra , mert bár öreg volt , mindig hoszú életet remény
lett; s igy szépen újra egyedül maradtam a' nagy vi
lágban. — Elhagyám a’ várost, inellyben úgy sem 
volt mit reméllenem ’s Pestre kerültem. Ez idő tájban 
halt meg atyám, ’s íelküldütték a’ rám maradt csekély 
örökséget. Inast fogadtam, csinos ruhákat csináltaték , 
hogy külsőm sokat mutatva a’ belsőtül megvonja a’ 
figyelmet.

Egy aranymives lányával köték ismeretséget, ki 
szüntelen a’ költőkről, könyvekről, játékszínről, con- 
certekről, bálokról beszélt. Egy délután legújabb kön
tösbe öltözve, csinosan l’elpiperézve indultam el a’ 
lány megkérésére; mivel tudám, hogy ő a’ költésze
tet szereti, nagy erőküdéssel egy sonettet késziték, 
íuelly kis laudatoriummal kezdődött, szerelmi nyilat
kozás volt közepe, ’s rövid megkéréssel végződött. 
De örökre megátkozám a’ költészetet: mert mig más
fél hétig törém agyamat a’ sonetteu, a’ lányt egy ur- 
ficska elkapd. Még azon nap más szerencsétlenség is 
ért: uj köntösöm felette roszul állott, úgy hogy nevet
ség tárgyául szolgáltam a’lány ’s vőlegénynek ; ezért 
buszúmban elűztem inasomat, 's Pétért fogadám helyé
be, ’s általa köntösemet, zsebébe felejtve a’ sonettet, 
a’ szabóhoz vissza küldőm. Péter, nem tudva, ’s nem 
kérdezve, kivel dolgoztatok, más helyre vitte.Mikormeg- 
hozák kéréséin zsebében a’ sonettet, hogy feláldoznám a’ 
tűznek; de hült helyét találám, már kezdek lármázni;

1837.

midőn Péter, a’ hátulsó zsebet kutatva egy asszony 
kézzel irt versezeteí vont elő : olvasom, és bámulok; 
sonettemre legszerencsésebb válasz: a’ laudateriumof, 
megköszönés, a szerelmi nyilatkozást, szerelmi nyi
latkozás, a’ megkérést rövid elfogadás váltá fel. Péter 
a’ szabó nevével megfejté a’ dolgot, én a’ lányt, ki
nek ablaka alatt gyakorta eljárék , ki 2 0 0 0 0  forint
ta l— notandum pengőben — bírt a’ hír szerint, — is
merém látásból. Különbféle ürügy alatt meglátogatóm 
az atyát, ’s nem sokára személyes ismeretségbe jö- 
vék Ágnessel, ki mind bel, mind kül tulajdonira sok
kal felül haladd az ezüstmüves lányát. — Ágnessel 
egy házat kapék, mellynek évi jövedelme félig meddig 
kielégitheté pénzszomjamat.

Eve múlt már ’s a’ mai nap az, inellyben Ágnessel 
az oltár elébe járulék , 's e’ nap is komoran kezdődött, 
mert a’ szabó kontóját fizetém ki azon pénzzel, mely- 
lyet nőm más czélra adóit kezembe.

** %

Az inas, ki a’ zöld emeletes háztól kezde vezetni, 
alig  futám végig történetimet, egy csinos ház előtt ál
la meg, mellynek külsője sokat gyanítata.Dobogó szív
vel kísérőm föl az inast a’ lépcsőkön, ki engem vá
rakozásra kért. Kevés idő múlva ajtót tára, ’s ő kinu 
maradva , szabad utat engede a’ bémenetre. Alig lé
pék be, gyanitáih a’ nagy ellentétet, melly a’ hajtókán 
inas, a’ pompás sejdités, ’s a’ házi bútorok közt vala.. 
A’szoba nem lehete több hosszába^ 3., széliben másfél 
ölnél; az ablakokon félig zöld lepel vonula le; a’ fal- 
tükör , közép nagyságú , majd elnyújtva, majd cl- 
szélesitve tükörözc vissza arezomat A’ három lábú 
asztal a’ falhoz támasztva, mellette a’ szék az össze- 
roggyauástól, félthető egy irói szobára emlékeztete; az 
ágy ócska, a’ szú itt ott jelét hagyd. A’ kanapén, 
— ha ajmak lehetne nevezni, — melly századokat lét—

(G7>
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szott átélni, és a' szőr össze gomolyodva állt felette 
rongyos boríték alól,’s majd mindenütt kifityegett; ezen 
a' tisztségben elvénült kanapén ült egy alak, melly 
beléptemkor midőn felálla, olly magasra nyúlt, olly 
sápadt vala: hogy csontváznak mondhatnám. Szinte 
inegcsalatva reményemben* nevetni kedvem jőve; ha az 
alak komoran nem meresztő reám szemeit. 0  felém 
lőne, megfogó kezemet, ’s némán a‘ kanapén ülésre 
intett. Péterre emlékezém, boszankodtam, miért hivék 
az átkozott tenyérviszketésnek.

í.eültem az alak mellé, ő környezni kezde ; ezen ex
ordium megrázó lelkemet. Végre megszólamlott: hang
ja olly rekegő, és kisértetes vala, szinte fülem fájt 
belé. Keservesen adá elé szegénységét, melly a’ szo
bából világosan kitündökölt, elmondá: hogy szülei el
haltak ’s árván maradott; — pedig ha arczvonásaiból 
ítélnem szabad a' 35ötrégen elhaladta—súlyos beteg
sége utósó fillérét megemésztő. En izzó vason ültéin 
mert most jőve a’ kinos „tehát.“ De még előbb hosszú 
dicséretet monda rólam, vagyonomról is teve említést, 
's csak eztán szólita fel segítségre. En, ámbár szívem 
egész folyásig felolvadott, hidegen, ne eláruljam, 
hogy nőm a’ cassa cura tor , ’s rövideden válaszoltam: 
„Jaj — mondáin — most az egész világ szegény ; ta
lán ez a’ korszellemtől van, ’s én nem lehetek olly 
szerencsés, hogy kegyeden segíthessek“ — „Csak ne 
vonakodjék — feleié több erőt adva szavának —k is e 
gíthet jobban rajtam mint kegyed ? kit vérség csatol 
hozzám?“ — „V érség?“  — mondám csak félig hall
hatón, felemelkedve ültömbül; ő szemembe mosolygott, 
kezemet két kezébe kúcsolá, ’s melléhez szorította. 
Geneologiámat kezdő fejtegetni; atyám testvére lá
nyának mondá magát. En bár milly járatlan valék a- 
tyámfiai közt, még is jól tudám; hogy testvére nem volt: 
's igy ellent moudék a’ vérségnek. ü  megfordító a’ 
köpönyeget, zavartan atyám helyett anyámat substi- 
tuálta. Könyörgött rimánkodott: segitnéin ot, ne hagy
nám e' nagyvárosban, mint idegent, éhen veszni. E- 
lébb , nem lehettél mentegetőzém, utóbb, mivel mind- 
in iíább szorongatott, szerényen mondám: hogy pénzt 

. magammal nem szoktam hordani; mert az ember gyar
ló, könnyen költ, keresni pedig nehéz. De mind ez 
nem volt elég: keresztényi kötelességet emlegete. Vég
tére, csak hogy meg menekedjem tőle, kegyesen Ígé
rőm délutáni jöttémet, segedelemmel együtt. — Nem

sokára egy csinosan öltözött asszony személy lépe a 
szobába;'s kit ismérek meg benne fagy ’s borzalom’ 
között? Emíliát, ki miatta’ kalmár elüze házától. Elő
ször nem látszott észre venni, a’ házasszonyáuak 
beszélgetés közt nyújtva át valamit; utóbb rám ismer
ve az öröm jelei mutatkoztak arczaiu.

Pirulva állék, keblemben nyugtalanságot érzettem; 
ő sokkal szebb volt: mint utósó látásomkor. Ámbár te
kintetén szemre hányás nem, inkább részvét sugár
zott: menni szándékoztam — „úgy is olly gyenge va
gyok , mondá ő, légyen kísérőm.“ — Akartalan foga
déin el a’ kérelmet. —

Elérve szállását válni szándékoztam; mert az óra 
tizenegyet ütött ’s nőmre emlékezém: Ígértem más
szor tenni látogatásomat; de ü k ért: 's nem tudék el
lenállni.

Lakása több egymásba nyíló szobából állott; az aj
tónál hajtókás inas fogada. Házi bútor sző,1 és pompás 
vala , a’ padolat kifényitve, a’ falakat felnyúló tükrök 
ékesiték, ’s egész ellentétben állott, az atyámfia szál
lásával. Valamint o tt, úgy itt is bámulék ; nem tudva 
megmagyarázni hóimét vagyon: olt sokat várva sze
génységre, itt keveset reményivé gazdagságra akadtam.

Leüléuk, ’s Emilia megvallá, hogy bár választala- 
nul hagyám leveleit, azon tűzzel szeret, mint az a- 
tyámtól észre vett csók lepattauásakor. Nem tudék mit 
válaszolni. — „Nem felel ?“ — kérdő , ’s szeme mély 
lánggal, szemembe ütközött. Gyorsan forditám el fe
jem: „nekem nőm vagyon“ — mondám szinte fuldo
kolva, — ’s tébolyodottkint, elgondolván nőm részé
iül a’ vallatást, rohantam - ki a’ szobából ’s szédeleg- 
tem a’ városban,

Nyolczat harangoztak; ’s igy reggel íítől eddig, 
nőm sem nem láthata, sem nem hallhata rólam. Már 
nem valék messze lakásomtól; midőn egy durva kéz 
erősen megragadd nyakam csigáját. Borzadva tekin- 
ték hátra : a' felügyelőt azamorosával szemlélőm. Erő- 
ködtem kiszabadulni: „Hó hó! — kiáltá a' felügyelő -  
olly könnyű nem lesz a’ menekvés, tudok mindent, 
az ur megsértő engem.“ En szótlan állék; de mit is 
tudtam volna felelni; fejem kábult vala, és szinte esz
méletem vesztém el. Meg nem tudám fogni: mikép ke
rültek össze ma régi ismerősiül, kik össze meg össze 
kínoztak. A’ felügyelő még a’ múltakra is emlékezte
tett, 's most egy úttal kijelenté,hogy boszut áll rajtam:
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tehát minden vonakodás nélkül menjek lakásába, csak 
erővel menekedhetém ki körmei közül ’s szörnyű kínok 
közt érkezem haza.

A’ kapu zárva volt: az ablakból gyenge világosság 
hata ki. Csengeték. Péter feliiyitá az ajtót ’s elször- 
nyede látásomon. Nőm betegen feküdt ágyában; meg
szabadulva terhétől, mellyet orvos barátom beszéde 
szerint, még fél hónapig kell vala hordoznia—fiú gyer
meket lioza világra. Péter elmoudá: hogy nőm igen 
boszus, sok látogatója volt, kik magok után új epét 
hagytak; ezek mit beszéltek , mit nem, azt nem tudá, 
csak hogy nőm hüségtelennek nevezett; és néhány 
nap nem vala szabad hozzá mennem.

Nőm testi bajából naponkonkint gyógyult; de a’lel
ki baj t. i. megrögzése hüségtelenségem hivésének, 
komorrá ’s buslakodóvá tévé: Én igyekezém őt mind 
szóval, mind tettel, újra magamhoz hódítani. Egy dél
után Ágnes mellett ülék; Péter vendégeket jelente 
be. Nem igen örvendék ennek ; mert nőmmel fontos 
dolgokról beszélőnk. Péter ki sem ment a’ Szobából, 
már bejövének a’ vendégek; sorra hajtogatták mago
kat. Én csodálkozásomban nem tudék hová lenni. A’ 
vendégek azok voltak , kikkel a’ tenyér viszketés nap
ján olly furcsán, jövék össze. Itt volt Emilia Szélhá
zival; az amarosa a’ felügyelővel. Az öröm jelei mu
tatkoztak orczaimon ; mert hat tanú is vala jelen, ki 
hűségein’ bizonyithatá. — A’ vendégek kört formá
iénak ’s Emilia bámultomra a’ tenyér viszketés nap
ján történt kalandot, nem véletlennek, de általa ko
holtnak mondotta; ő intéző el a ’ személyeket, hogy 
tőlök késő estig meg ne szabadulhassak. Szélházival 
ismerkedő meg, kihez férjhez ment, Pestre jövőnek 
lakni. Itt halla felőlem , kitudá házi körülményeimet; 
a’ boszut, mellyet, midőn választalanul hagyám leve
lé t, esküdött, igy vivő végbe. Ezek kifejtése után 
nagy lön örömem, és szerencsém, nőm elpirult gya
nújáért ’s ezentúl hitt hűségemben és megbocsáta.*)

*) Boclássanak meg becses olvasóim nekem is ez elbeszélésért; 
megvallom, kéziratban nem olvastam el egészen, ’s mi
kor már eleje kijött, kénytelen valék végét is közölni, 
így  legalább azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy mind
nyájan megcsalódtunk.

M u n k á c s y .

II ű  8 É G.

Mint az ormot estsugár ; .
Mint fuvalm az illatot,
Mint virág a’ harmatot,
Melly az éji holdból 
Könyííkint aláhull:
Úgy szeretlek tégedet.

Es lehunyt az estsugár 
Felborong a’ barna éj ,
Illatát röpíti szél,
Es a’ harmat elhull —
Még is állandóul 
En szeretlek tégedet! —

ERDÉLYI JÁNOS.

E L E T K E P E K
A’ V I L Á G B Ó L  R A J Z Ó  L V A.

1.

K O X D .11I.ÍT 1 t i l t ,
VAGY :

A’ PI l ’A S Z Á UN Yi  HOSSZÚ F A L U ’
(V égének  vége.)

M l I K K Á C S Y í Ó L .

Egy kellemes nyári este voll, midőn Rondahátán, 
a’ szem’ látkörét határzó mocsárbul — a’ holdvilág 
felkelt: Meddig feküdhetett e’ mocsárban a’ holdvilág, 
azt nem tudom, annyi bizonyos, hogy a’ kiállhatatlan 
meleg miatt, egész nap benne heverhető, mert elég 
mocskos fekete foltokkal kelt-fel belőle.

Csöndes nyári este volt; egyedül egy fáradt drótos 
tót biczegett Rondahátán keresztül— a’ kutyakap (írá
si csárdába. — Az est olly csöndes olly szenderítő 
leende,ha e’ szegény biczegő tótot, az uraság’ ku
tyái , in complexu omnium falusi kutyárum, meg nem 
ugatták volna. —

Andalító nyárest vala. — Ez andalító nyárest hősé
ben Roudaháti ur a’ tornáczon ü lt, mellette .Juczi kis
asszony , ’s e’ nyárest’ hősétől legyeztetve, Rondaháti 
ur — hatalmasan hortyogott. Juczi kisasszony pedig 
kisded, tatárszemeivel édesen merengett a’ távolkelő 
hold’ sápadt képén; Juczi kisasszony olly boldognak 
érző magát; mert hiszen mellette hortyogott azon fér-

*
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fia , kinek vágyai, Rondahátán túl nem röpkédének. 
Juczi kisasszonynak , édes ömlengésekben duzzadozó 
kebléből, néha néha, egy hosszú sóhajt, az esti ma
gányban nyivákolót, lehete hallani, inig Rondaháti ur, 
o’ vékony hangú sóhajokhoz contrabassust hortyogott. 
Juczi kisasszony boldog volt!

Most Rondaháti ur nagyot horkantott, de lélekze- 
tében lassudan fuldokolni kezde, midőn e’ lépcsőnkinti 
fuldoklás között lélekzete egyszerre mintegy megsza
kadt. — Juczi kisasszony első rémültében megrázta' 
Rondaháti urat ’s kétségbe eső hangon kiáltá: „Ron
daháti , Rondaháti ! Az Istenért, mindjárt megfúl.“ —- 
Rondaháti ur pedig mellének egész mélyéből, még 
egyszer, egyet horkantott — és fölébredve mormogá: 
„De, a’ patvarban, ugyan mit lármáz úgy, mintha a’ sá- 
táuyok űznék? — Hagyjon békén szunnyadnom, ha 
megfultam, majd akkor lármázzon fel.“ —

„Rondaháti!—szóla most Juczi kisasszony sírva fa- 
kadtan, — hát ez a’ respectus mellyel maga nekem 
tartozik?“ Es Juczi kisasszony keservesen sírt. Ron
daháti ur pedig, e’ sírásra egyszerre felrémült; mert 
tudta már, hogy Juczi kisasszony csak egypár per- 
czig szók sírni, aztán irtóztató méregbe jő , ’s ha Ju 
czi kisasszony mérges , akkor Rondaháti urnák, ha 
még megannyi szeme leendeue is, egy sem volna Ju 
czi kisasszony’ körmeitől kármentesítve.

„No, nocsak ne sírjon, édes Juezikám lelkem,— szól 
nyugasztaló hangon Rondaháti ur, — holnap bemegyek 
a’ megyei közgyűlésre, készüljön íel, magát is elvi- j 
szem. Es meglön a’ béke. Föltételei pedig valának : 
Juczi kisasszony a’ városban egy ujdouuj kartony ru
hát kap; cgv még ujdonujabb (opánkát borjubőrbül; • 
egy riskása szalmakalapot gaz szalaggal. — Juczi 
kisasszony tudni illik risszalmakalapot értett gaze sza- < 
laggal; — egy fekete csipkegallért ; egy arany í
homlokassccuratiót sárgarézből; három pár finom kez- 
tyűt szarvasbőrbiil ; egy fekete bőrövet sárgarézcsat
tal, aranyhal; három font finom debreczeni szappant; 
egy kanári madarat, egy szalontai malaczot, és ha 
lehet, egy kis kutyát, ollyaí tudniillik, minőt Juczi 
kisasszony Bányainé asszony1 ölében látott, a’ „poli
tikus csizmadiában.“

Mit volt tennie szegény Ilouáühátinak, a’ béke’ föl
tételeiben megegyezett, Juczi kisasszony pedig egész 
éjjel a’ holnapi útra készült.

A’ nap korán fölkelt, de annál tovább hevert Ron
daháti ur. A’ háznál nyakrafőre sütöttek - főztek, egesa 
Rondaháta mozgásban volt; mert híre futamodott, hogy 
a’ tekintetes ur, közgyűlésre megy — Zaj lakra. —* 
A’ czigányok illő tisztelkedésül, nyolcz órakor már a’ 
puszta kapufélfa előtt állottak, ’s mint illy esetkor, 
ismét úrbéri tartozás gyanánt, szokás volt, hangsze
reikkel: két hegedűs czigány, egy klarinétos, egy trom
bitás , egy tányéros, kinek tányérai vas tepsi födöbül 
voltak, egy brúgós és egy czirnbalmos, mindössze: 
kilenczszemü hét czigány, a’ tekintetes urnák úrbéri 
szolgálatba muzsikáló bandája. A’ konyha ajtó előtt, 
botjukra támaszkodva, állottak a’ falu bírája éskisbíró, 
kik szájtátva álmélkodtak a’ sütés-főzésben zajgó kony
hába ’s várták a’ tekintetes urat.

M arczi, a’ konyhától nem messze, a’ toruácz’ egyik 
szegletében, a’ nagy kakast mellezte; de koránsem 
pecsenyének, hanem mint becses olvasóim tüstint lát-s
ni fogják, más valaminek. Marczi huszár-ruhájában 
volt öltözve : kék dolinán , kék nadrág, fejér ’siuorra; 
fejében az insurectionalis csákó, mellyeta’ fegyvertár
ban láttunk. Minthogy gedig ezen csákónak bokrétá
ja , mint elevenen emlékezhetünk, tollátul nagyon meg 
volt ritkítva, ’s belőle csak a’ halhéj magaskodott ki, 
Marczi a’ nagygyűlés előtt mindenkor a’ nagy kakast 
szokta előv uni, a" szegény rikácsoló kakas’ tollát ki- 

j ránczigálni, és cstéruával a’ csákóból ki magaskodó 
halhéjhoz illeszteni, úgy, hogy a’ megyei nagyülést, 
a’ szegény nagy kakas, mindig iegnagyobban szokta 

; megsínleui. —
Marczi okos ember volt, őt a’ szükség és még ía 

i az uraság’ közelében megkívántaié díszes huszári vi- 
I  se ie t, nagy dolgokra tanította. Tizenkét éve hordozta 

már ugyanazon huszári öltözetet. A’ dolmány és nad
rág’ posztója még csak daczolt volna az idő mostoha- 
ságával, hanem a’ fejér ’sinór inindkettőrűl foltonkiut 
leszakadozott: Marczi ezen js tudott segíteni: a’ lesza
kadozott’sinorok’ helyét, Marczi gondosan és ügye
sen, krétával kiszokta czifrázni ’s ezt olly fáradhatta» 
szorgalommal (évé, hogy mihelyest a’ leszakadt fejér 
’sinor helyéről a’ kréta is tüuedezék, azonnal kivevő 
zsebéből a’ íejérsiuór surrogatumot — krétá ját, és a‘ 
’sinor helyét ismét cs ismét kiegészítette — A’ dal-
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maiinak veres kilátszó béllése volt; nagy részint már 
ősZze szakadozott: Marezi ezen is tudott segíteni. Tit
kon belopózott Juczi kisasszony szobájába, az öltöző 
tűkörfiókot kinyitotta, itt egy csomó veres rongyda
rabra akadt, melly rongydarabokat Juczi kisasszony 
pirosító mesterségéhöz használt, Marezi magát a’ pi
rosító golyót is elővette, e’ rongydarabokat még piro
sabbra föstette ’s velők dolmánya veres bélését kifol
tozta .

Marezi, minden tekintetben nagy ember leende, ha 
egyik lába kurtább nem volt volna a' másiknál.

Mintegy tiz óra tájban lehete, midőn Marezi a’ nagy 
kakasnak utósó nagy tollát kirántotta; a’ szegény kakas 
nagyot rikácsolt’s mindjárt utána hallani lehete a’ feléb
redő Rondaháti urnák ,,Marczit“ kiáltó hatalmas stentori 
hangját. A’ falu bírája ’s kisbiró, kik botjukra támasz
kodva, még mindig a’ konyha ajtó előtt állottak, tüs- 
tint levevék kalapjukat: Marezi azonnal eleresztő a’ 
nagy kakast, kiáltott a’ czigányoknak , hogy a’ te
kintetes ur fölkelt és ment — a’ tekintetes urat öltöz
tetni.

A’ kapu előtt ácsorgó czigány banda most belépett 
a' curiára; a’ tornácz nyílásánál kört formált és tűs— 
Unt elkezdő a’ tekintetes ur’ felkelő nótáját húzni:

„Megvirad meg yalaha,
Nem lessz mindig éjszaka 

Eszemadta.“

E' nóta után mindegyik czigány egy kis pohár pá
linkát kapott, melly kis pohár pálinkáról, a’ nagy brú- 
gós, azt szokta mondani, hogy félfogára sem elég. — 
Ezután jött Juczi kisasszony’ nótája :

,,Kisütött a’ napsugara 
A’ szeretőm ablakára.“

K’ nóta után, Juczi kisasszony, mindegyik czigány- 
uak egy darabka cselédkenyeret adott. E ’ darabka 
kenyeret a’ trombitás czigány egyszerre szokta lenyel
ni, a’ nélkül, hogy fúvó gégéjének ártana. — Ezután 
jött Marczinak nótája:

„Túl a* Tiszái» vau Derecske 
Szeret engem egy menyecske.“

Es a’ mint e’ nótát Marezi meghallja, tüstint szalad 
»’pinezébe, a’ legjobb borbul egy nagy kaucsóval csa- 
pol-le, és a’ kört formáló czigányok elébe, a’ tornácz

hágcsójára teszi; és Marezi az ő nótáját legjobban meg 
szokta jutalmazni.

Hosszas reggelizés után kijő végre a’ tekintetes ur, 
a’ konyha ajtóban megáll, mire a’ falu bírája imigyen 
üdvözli: „Isten éltesse a’ tekintetes urat!“ a’ czigá
nyok pedig e’ jelszóra harsogó ,éljent‘ kiáltanak és 
hosszú tust húznak rá, melly hosszú tus közben a’ czi- 
gányok/ egyre kiábálják az ,éljent4 de a’ trombitás és 
klarinétos czigány nem érkezhetvén rá az ,éljent4 e- 
gészen elorditani, ez okbul egyet-egyet dörmögnek és 
tovább fújják.

A’ muzsikaszóra Rondahát’ lakosi is a’ curia elébe 
szoktak csődülni és nézik a’ nagyszerű dolgokat, a’

| curiáu történendőket. Most a’ falu’ biráji, a’ két for- 
i spoutossal, közelednek a’ kocsi színfelé ’s a’ kocsi 
| színben neki gyürkőznek egy irtóztató nagy csézának. 
h Ezen csézának hátalsó kerekei csaknem egy öl ma- 
 ̂ gosnyiak, mivel pedig a’ düledező kocsiszín olly ar- 

j  ezot csinál, mintha hosszas ásítás után szájJt mindjárt 
be akarná csukni; a’ csézának,— ezen irtóztató nagy 
castrum dolorisnak — legelőször is kerekei szedetnek 
ki, azután a’ kocsiszín’ keskeny száján nagy erőkö- 
déssel, kibujtatják a’ csézát az udvar közepére, ’s ott 
ismét kerekeire állítják; ’s míg a’ két forspontos a’ ke
rekeket keni, addig a’ kis bíró, az öregbiróval, az 
uraság kutyáit és a’ faluból a’ kerékhájra összesereg- 
lett kutyákat űzik a’ cséza’ kerekeitől.

Fenáll végre a’ cséza dicsőségében, és most kez
dődik a’ rakodás.

A’ hátulsó bakba, mellyen egy terjedelmes és ma
gasra felnyúló kas áll, Marezi legelőször is egy nagy 
piuczetokot tesz; e’ pinczetok mellé, a’ fegyvertárbul 
jő azon rakláda (Verschlag), mellyen mint láttuk, a' 
pipák állanak, de most szájával égfelé fordítva; ezen 
rakládába alapkövül tétetik három nagy sonka; e’ son
kák’ fölibe jő, egy ugyancsak derekasan felnőtt, sza- 
lontai sültmalacz; e’ malaczra tétetik két vaskos és 
jóforma hosszú henger gyanánt, két foghagymával bé
lelt és kisütött fejérpecsenye; e’ fejérpecsenye íölibe 
jő kilencz sültcsirke, ’s e’ sültcsirkék közti üresség 
töpörtős pogácsákkal béleltetik ki. Az egész befödetik 
egy abroszszal, melly, szinte mint ez úti készület 
közelében álló pinczetok is, szénával takartatik be.

Most a’ cséza belsejében kezdődik a’ rakodás. A'
> cséza ajtó’ egyik oldalzsebébe, színig doháuyuyal tó-
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mötten, Marczi, nagy ügy gyei bajjal, beg5rűri azon ha
talmas dohányzacskót, mellyet a’ fegyvertárban láttunk; 
a’ másik oldalzsebbe rakja a’ pipákat. A’ cséza bal
oldalára, hol tudniillik Rondaháti ü rü l ,  jő az insur- 
rectionalis kard és a1 kakastalan puska, mellyet becses 
olvasóimnak ismét a’ fegyvertárban mutattam. A’ csé
za joboldalára, hol tudniillik Juczi kisasszony ül, jő 
egy nagy zacskó; e’ zacskóban van: czukor, kávé, 
gyömbér, bors, paprika és só; külön külön papiros- 
kákba takargatva. Lábtul jő egy nagy fazék, kovász- 
szál savanyított ugorkával, egy másik még nagyobb 
töltöttkáposztával tele; e’ fazakakat födi egy nagy ta
risznya, tömve kalácscsal és töpörtős pogácsával, a' fa- 
zakak mellé támasztatik végre, három, szalmával kö
rültekert rozolisos üveg.

Végre, be van fogva: Az egyik forspontos az elő- 
bakban, a1 másik, csak úgy memoriter az első lovon 
ül, és szakadatlan vissza tekint. Most jő a’ házbul, le
gelői, Rondaháti ur; utána Juczi kisasszony; azután 
Marczi. Az öregbíró, kisbíró és Marczi beemelik Ron
daháti urat nagy, ügygyel-bajjal, a’ csézába; azulán 
Juczi kisasszony kapaszkodik Rondaháti ürmei lé, vég
re: Marczi felköti az insurectionalis kardot, méltóságos 
komolysággal az előbakba ül, és kiáltja „hajts!“ — 
A’ két első lovat a’ curián és kapun keresztül az öreg
bíró ’s kisbíró vezeti; a’ czigányok hármával a’ cséza’ 
két-oldalát foglalják el, a’ cséza után sántít a’ vén 
brúgós. A’ mint a’ kocsi megindul, a’ czigányok tüs- 
tint rákezdik a’ tekintetes ur’ induló nótáját:

„Este jött a’ parancsolat,
' Violaszín pecsét alatt;

Mikor bús trombita szóra, 
tűni kelle mindjárt lóra,
Elindulván a’ törökre \
Juj, talán elvált örökre!“ —

így kisérik ki Rondaháti urat muzsikaszóval a’czi
gányok a’ faluból, elég keservesen, mert azon kí
vül, hogy szünetíen húzzák a’ tekintetes ur nótáját, 
a' cséza hájas kerekeit ellepő kutyákat is , az útból, 
minduntalan rugdosniuk kell. — Megy szegény Ron
daháti, megy —

’S elindulván a’ törökre ,
Jaj ! talán elvált örökre. —

C S A L Ó D Á S .

Hír-füzért Jfejemre kötni 
lstenülten vágytam én ,

Más fölött fönnen ragyogni,
Nincs dicsőebb élemény !

Kiiszködém — ’s hajamba szőttem 
A’ kivánt virág-füzért —

Jött a’ szélvihar — ’s lesodrá 
Perez alatt a’ nyert babért 

Forrt a’ kéjpohár ’s az ajkhoz 
Lányka nyujtá kegygyei azt ,

Dúlt szivemben egy mosolyja 
Annj i érzetet fakaszt.

Mint szerelmem ! martaléka 
Benne éltem, haltamén,

Ah! de kárhozó veszély ült 
Barna rém gyanánt szénién.

Tort fogott kezébe, mellyet 
Kőszivén tett élessé 

’S átdöfött, szerelmi álmom’
Hitszegőn, bőgj" rneglesé..

Ilii baráti sírra véltem 
Néma könnyet önteni.

’S fülmiiétől „hűtlen“ szótl
Hallék fájva zengeni.

Messze szállt hűség e’ földről,
Hu csupán a’ sír marad,

Melly a’ csalt sziveknek enyhet,
’S ott szünetlen üdvöt ad.

’ SUJANSZUV.

Ú T I R A J Z O K .

Lörinczkáta , nyárhó' 13d. 1837.

Az olvasók nem fogják tudni, melly táján van a' ha
zának ezen hely, hol útirajzomat irom, tehát előbb meg
mondom, aztán fogok íráshoz. E’ hely közel Jászbe- 
réuyhöz a’Zagyva folyó jobpartjáu fekszik; az említett 
folyó azonban itt koránsein képez folyamot, hanem in- 
kabh egy szép nagy-szerű nádostót vagy pedig egy 
gyönyörű mocsárt, de erről majd későbben.

Péczel előbbkelő lakosai, vagy inkább utóbb azaz 
később kelői még aludtak, midőn a’ helységet 's a’ va
lódi magyar vendégszeretetről nevezetes Szemereházat 
elhagyáin. — Óhajtanám hogy költészszé változtam vol
na , hogy Péczelnek Sáp felé terjedő dicső vidékét 
méltólag festhetném. Nem tudom a’ megtörtént tagosz-
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tályban kinek jutotté’gyönyörű táj, de bizonyosan az is 
megelégedhetnék, két hold helyett egy holddal, kinek 
itt juta ki. Vagy talán ezen szép rész mindnyájuk közt 
van lel osztva; de akkor ismét nem tökélyes a1 tagosz
tál}', ha kinek kinek mindene nincs egy darabban. —

Lassan ballagtam e’ gyönyörű erdős völgyön végig, 
hogy miuél tovább éldelhessem kinálkozó gyönyöreit. 
Ezen erdős halmok az úgy nevezett Cserhátnak ide nyú
ló végét teszik. A’ dombokra érve föl Sáp felé, balra 
a’ Mátrahegyek látszanak ; délkeletre a1 jászberényi 
nagy térség nyílt meg előttem; délre ’s nyugotra több 
faluk’ tornyai emelkednek; a’ látvány mind szemnek 
mind pedig léleknek kedves vala. —

Igen szép illy magasabb helyről a’ tágos láthatár
ban messze terjedő sikra’ tekinteni l e ; de nem annyira 
édes és gyönyörködtető azt tudni, hogy ezen magasz
talt extra Hungariam-nak illy tágos ölén ’s termékénvít- 
hető lapályain olly sok ezer emberlény éhezik, éhezni 
kénytetik . akár maga, akár pedig mások’ hibája miatt! 
— A’ derék mocsárokban élő viziállatok, a’ légben rep
kedő szárnyasok, ’s a’ föld' gyomrában lakó férgek 
nem éheznek; ’s az ember éhezik! ez, furcsa. Ennek 
okát fejtegetni ’s magyarázni üdvös leendne, de részint 
azon lapok’ körén kívül esik, mellyekbe e’ levelein me
nend ; részint nem is kedves az olvasók nagyobb része 
előtt iliyesek fejtegetése; résziut akadályokra is talá- 
landaua. —

Sok olly gondolat közt, mellyek most ki nem árad
hatva csak belsőmbe rcjtvék, elértem Sápot, melly mély 
gödörben vagy inkább árok alakú völgyben fekszik 
rendetlenül, dicséretes magyar szokás szerint, mivel e’ 
helynek több birtokosai vannak. — E ’falunak szinte vé
gén délre egy csinos ház áll, mellette kert, I>í:j urasá
gé. Egy vén izraelita, ki ott ácsorgott, értvén’vágyó
mat, azonnal igére, hogy a’kertbe vezet De szabadé? 
kérdém tőle : ,.En úgy jövök c' házhoz mint haza“ mond 
ő sokat jelentőséggel, ü gy  tetszik, ő ez urasági ház
nál szokás szerint mindenes; mert hihető zsidó-keresz
tényi kötelességből sokszor segített az uraságon jó 
magyar szokás’szerint. — A’ kertben körültekintvén a’ 
háznak erre nyíló egyik ablakábul zongora hangzók le; 
ez igen derék dolog, gondolám, illy korán, mivel még 
csak kilenczedfél óra körül vala az idő. —

Elhagyván a’ helységet egészen más természetű vi
lágba értem; homokországba. Lassan ballagván, még 
ma könnyen elérhető czélom felé elég időm vala arról 
gondolkodni, mikép lehetne olly gépelyt kigondol
ni , melly ezen homokiért virágos kertté és termé- 

t kény szántófölddé változtatná át? — A’ resultatum 
j lön: ,Mivel mi akarni nem tudunk ’s cselekedni nem 

akarunk, angol lovászokat, olasa sajtosokat, franczia 
szakácsokat és vivómestereket, cseh-angol kertésze
ket, helvetiai majorosokat ’s a’ t. kellene ide vará
zsolni tudnunk , kik e’ hont azonnal paradicsommá 
változtatanduák; vagy pedig az angoloknak kellene 
irni, hogy találjanak fel olly csudagépelyt, melly 
Angolhonbul magátol közödnek ide; melly azonban 
úgy lenne alkotva — , hogy magátol a’ homoktér
nek neki állna, azt fölszántaná, magátol lóhe.r- vagy 
luczernamaggal bevetné — de majd elí'eledém a’ ja
vát, előbb jól megtrágyázná — , vagy gyümölcs- és 
más fákkal, de nagyokkal, hogy mindjárt árnyékot vet
nének , beültetné, a’ termesztményt mindenkinek szü- 
rüskertébe takarítaná, elnyomtatná, megőrölné, meg
sütné , az asztalra föltenué és — de ez már talán nem 
volna szükséges, mert mit csinálnának a’ franczia sza
kácsok? Megkivántatnék még, hogy a’ f'elíalálandott

/
gépely olly tulajdonságokkal is Lima, hogy az, e’ té
ren utat is csinálna egyszers’mind; — vas — vagy kőút 
lenne e az , nem kellene világosan kikötni, hanem a' 
feltalálónak mély belátására bízatnék — ; ellenben azt 
világosan ki kellene tenni, hogy a’ csudagépelv úgy 
lenne teremtve , hogy a’ csinálódandott útra kocsikat 
is varázsolna, még pedig reugőket ’s ollyakat mellyek 
magoktul és sebesen futnának, ’s olly szerkezettel bír
nának, hogy a’ rájok felülni szándékozókat karfogva 
segítenék föl. Miért kellene sebesen futniok, azt a’ 
mély belatásu honfiak jól tudják; egyik ok lenne, hogy 
a’ magokkal viendett pénzt valamelly utonállók el ne 
rabolhatnák, mert mi kellemetlen dolog volna pénz nél
kül külföldön utazni! ! — Azt ugyanis semmi jó lelkű 
ember nem kívánhatja, hogy pénzesebbeink a’ külföldi 
utazás’ kényelmei nélkül ellegyenek. A’ feltalálandó, 
fáradságának jutalmául minden homokot elvihetne, úgy 
hiszem ezzel meg is elégedhetnék.

TESZKKi.
( V é g e  k i i v e t k e i i k . )
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HI»- ’S DIVATLAP.

K Ü L H I R E K .

].) Bristolban nem rég versenyfutás történt három személy 
között. Az egyik felfogadott, hogy 24 ója alatt a’ másik két-' 
tót 25 angol méi földdel megelőzi. A’ legesekéi) ebb telietsegű 
75 (angol) mérföldet haladt e’ 24 órában ; a’ második 6 mér
földdel többet, a’ harmadik pedig, 100 l/ 2 mföldet, úgy hogy 
a’ fogadást megnyerő. Az utóbbi a’ végső 14mföldet részint 
futva részint járva csak két óra’ rövid időköre alatt haladá 
meg. —

2.) Parisban Cousin ur, a’ híres tgdós, a’ franczia aka
démiával a’ július 3kán tartott illésben igen nevezetes litera- 
riai felfedezést közlőit. Angolországban t. i a’ nagy Newton
nak több hiteles kézirata találtatott , mellyek személye, 
élete és írására egészen új világot vetnek. Azon e ’ férfiúra 
fogott szemrehányás, hogy az aszzonyokat megvetette, egé
szen elbái ul most, minthogy saját kezével irt levelei között 
egy valódi ’s felette érzékeny szerelemvallás is találtatott ; 
egészben véve, Newton Charaktere még sokkal több neme
sebb oldalakról mutatkozik, mint mellyek eddig róla ismer
tettek.

3 )  A’ tavaszkor, ez idén, Angolországban tetemes kö
dök uralkodtak, ’s főleg a’ tengermellékeken; hol iszonyú 
károkat okozának. Nevezetes vala, hogy illyenkor a’ világító 
tornyokhoz mindig olly sűrű madár seregek csoportozának 
össze, hogy a’ felvigyázóknak egész nap’csak ezek elüzésével- 
vala dolguk. Az őjök szinte hihetetlen számú mennyiséget öl- 
dösének le , ’s állítják, hogy p.o. a’ Gallowayban áiló fény
torony’ őre egyetlen egy napon GOO-at, a’ Piáddá- i fénytoro
nyé pedig 1200-at fojtott meg. A’ madarak részint pacsirták 
részint rigók, fenyümadarak, seregélyek és a’ többi voltak.

4. ) A’ Versailles-i musaeum, mollyet Lajos Fiilöp király reu- 
deztetett e l, ’s jelenleg naponta 10— 15000 ujságvágyó által 
iátogattatik, egészben 3,280 táigygyal b r ; — t. i, 2745 fest
vén) n) el és 541 szoborművel. A’ festvén) ek között 1030 külön
böző tárgyúnkat számlálni, mint harcz, táj - rajz, történeti 
jelenet, életkép, uemescselekedet ’sa’t ; GO kir ályi palotákat 
képez és 543, arczképet ábrázol: t. i. 70 királyi; G2 admi- 
rali; és 75 nevezetesb hősi arczképet.

5. ) A’ nemzeti gái da Parisban most jóformán szigorún bá
nik azokkal, kik szolgálatot tenni vonakodnak. E’ szigorú
ság következő esetet is szüle. Mad. D u de v a u t ,  a’ hire* 
jrónc, ki a’ közönség előtt csak G e o r g  S a n d  akar lenni, 
minap ezen névvel jegyzett őrségié meghívó jegyet kapott: 
az asszonyság nem ada választ ’s a’ parancsnok büntetéssel fe
li) egetődzek ; ekkor Geoi g Sand kinyilatkoztatá, hogy ó — 
csak a’ literaturában tartozik a’ férfiakhoz,

6. ) Egy iliú asszony a’ híres fenevadszelidítót, Martint is 
felülhaladja. O oi ozlánja’ és tigrise’ kalitkájába akkor megy, 
midőn ez állatokat etetik. A’ fenevadak olly engedékenyek 
iránta, hogy eledelüket tőle elvenni hagyják ’s hun) ászkod- 
va simulnak urnéjok’ lábaikoz. Mi által sikerült neki, illy hair 
latlan hódolatot gerjeszteni magairánt, azt még senkiyel sem 
közlötte.

7. ) Parisban egy ágyat mutogatnak, melly jóforma nagy
ságú, faragott fából készült, ’s Piccolomani palotákul hozatott 
Sjenából. Ezen ágy corinthiai oszlopzatu templomot ábrázol; 
az oszlopok szőlőágakkal diszesítvék.Ezen szép műremek a’ 10. 
század’ elejéből való még ’s ugyan azon szobrász készítménye, 
ki a’ sienai főtemplom faragványait készité.

8. ) D o n i z e t t i ,  „Anna Bolena“ szeizője, neveztetett ki 
Zingarelli helyebe a’ nápolyi conservatoiium’ igazgatójának

S T  R a j z o l a t u n k r a  f o l y v á s t  e l ő f i z e t h e t n i .  U j E l ő f i z e t ő i n k n e k , k i k  s z e r 
k e s z t ő i  h i v a t a l u n k b a n  f i z e t n e k - e l ő ,  k á t  f i n o m  r é z n i e t s z e t ü  a r c z k é p -  
p e l  i n g y e n  s z o l g á l u n k .

F i g y e l m e z t e t é s .
Egy fiatal gyermektelen nemes házaspár a’ belvárosban egy 5 — IS  esztendős lyánkát kivi 

kosztba fogadui. A’ gyermek magyar ’s német nyelven inti ’s olvasni, ’s mindennemű asszouyi munkákra 
fog taníttatni. Bővebb-utasítást e’ lapok szerkesztőségétül kaphatni.

S z e r k e s z t i  Mu n k á c s y .

NYOMATIG I.A>DKI<£K BKTÜIVM.
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H a r m a d ik  év* A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a ' Manyarlia/ára M á so d ik  fe le .

Szép világ1 az álom-Világr! —■
Mi irók, azaz: mi szegény irók mindjárt készek va

gyunk álmainkkal, mint a’ nagy urak Ígéretükkel, ha 
semmibe sem kerül. Az ábrány’ sűrűiben fekszünk, á- 
lom födi be szemeinket és frigyesei kötve tartják az 
értelmet. Milly szokatlan látvány tűnik föl előttünk ! 
Ezer világot látunk körülöttünk forogni, esillagsere- 
gek táboroznak a’ földön, a1 nap játszva kergeti a1 
holdat, *s a’ sajátságos színű égboltozaton ismeretlen 
virágok buján teremnek. Millió ágai vannak a’ képzel- 
mény álomfájának, minden ágnak ezer és ezer gyümöl
cse és levelei. Szomorú, víg, érzékeny, szilaj és fé
lelmes jelenetek egybeolvadnak, a ’ nap rájok lövelli 
sugarait; de íme, kétes homály födi ismét azokat, más 
színek tolódnak elő: a’ lég’ közepén bájvirág és nap
sugárból alakul egy gyönyörű látvány, meliy csak 
hamar ismét, mint a’ polypus, új kezeket, új karokaj 
és uj alakot nyer, és eltűnik , szétfóly, elhal — más. 
csalfa tünemények—és álomrémeknek engedvén helyet 

Gyakran , és mondhatnám niindig csak tőlünk függ, 
hogy jól álmodjunk; de nem kell háton fekünnünk és 
ftyilt homlokkal kihívni az álom’ édességeit, mert fö
lötte megcsalatkoznánk azokban: a’ reménlett bájké
pek helyett sötét rémek ijesztenék nyugtalan álmun
kat, ’s a’ tarka szíuvegyület, átláczatlan gőzgomollyá 
változnék, mellyben rósz lelkek űzik félelmes játéku
kat. Es ki merne a’ való éleiben is szabad homlokkal 
ellenszegülni a’ gonosz tett és jogtalanság’ hydra- 
természetének, ki merné az emberi szabadság’ sírján 
termő nyalakodó növényeket kiirtani, — és szétdulni 
a’ lelki rabság* hangyafészkét ? — A’ homlekegyeues- 
ség sem a’ való sem az álomvilágban nem használható ; 
oldalast kell fekünnünk és a’ világban egyoldalúnknak 
Lennünk, hogy az élet’ és álom’ kellemetlen jeleneteit 
kikerüljük.—Nézzétek a’diszelgésnél (parade) vitézei* 
fényes sora előtt az ezredest, kitéve az ablak hölgyek* 
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epedő széniéinek; gondoljátok, hogy most előállana, ha 
a’ csatában is mindig szemközt állott volna az ellen
séges ágyúkkal, és nem inkább oldalvást az árkok' 
és mellvédfalak’ biztos ótalma a la tt: nézzétek szétter
pesztett lábakkal és tátott szájjal a’ nyilvános élet’ 
rangasztalánál ülni azon pelyhes uracsot, ki borbélyá
val szüntelen alkudozásban van szakálla iránt; milly 
nyomorult szerepet játszanék ez darócz ruhában, és 
— oldal szobák nélkül! és hány író tudna magának 
publicumot szerezni, ha lemondván egyoldalúságról, 
mást is írna mint minden öt év alatt eyy szomorújáté
kot? — Azonban most látom csak, hogy e* ezikkelyt 
czím nélkül kezdettem; minő elszórottság, mintha a' 
,Rajzolatok* szerkesztőjével kellene ma augustus’ 
2 0  d. 18371épnern szabadságomat zálogba adni, mely- 
lyet utóbb, minden honi törvényeink ellenére, két an
nyi értékkel sem lehet vissza váltani. Baráti kezemet 
derék szerkesztő! Te most egy édes álmát indulsz 
alunni, háromezer tiszta előfizető csügg felhőtlen ege
den , a’ szerelem’ geniusa gyöngén szorítja fejedre 
Hymen töviskoszorúját — aludjál édesen, bajtárs! a 
mézes hetek múltán ismét látjuk egymást!

A’czím magában véve ugyan keveset mozdít a* dol
gon, mert az okos olvasó — én igen csekély számú 
embereknek szoktam írni — néhány sor után mindjárt 
megismerkedhetik valamint a’ darab’ tartalmával, ágy
az íróval is ; ’s ez azon egyetlen eszköz, melly által 
az asszonyt is, ha frone, ki lehet ismerni. Nem aka
rok mélyebben betekinteni a’ női természetbe, de auy- 
nyi bizonyos, hogy több asszony-mint leány íróné van, 
s ez onnan következtethető, mert p’leány férjhez mene

tele előtt nem szereti magát kiismertetni. Azonban a5 
dolog’ reude, az ízlés’ kiváuata, a’ szokás’ istene, 
melly czifra szavakat ád a’ hazafinak, érdemet és te
kintetet a’ pénznek, emberi nyelvet a’ hízelgőnek és 
finom ézt a’ boltoslegénynek, úgy kívánja, hogy luin.-

(68)
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deu értekezésnek czíme is leg-yen, és ki merné, túl
lépve a' közönségesség' határain, a’ mindenütt honno- 
sított szokásnak nem mindenét föláldozni, a' humoris- 
ticus író még eszméjét is , melly nálunk olly valóban 
csekély áldozat!

2 j Nincs szükség humoristának — mond Bandi — sok észre;
Bandi tehát köztünk főhnmorista lehet I

íme tehát, hogy különczuek, vagy inkább mivel 
nagy úr nem vagyok, bolondnak ne nézettessem. pót
lékul az elfelejtett c-zím! Elég tarka , a' kegyes olva
só választhat egyet helőle:

3) ÉN, A' DRESDAI KÉPTÁR, CLAUDE LOR- 
RAIX, AZ ANGOLNŐ, A* VERES ORR, ÉS 

A’ RAJZOLATOK.
(AZ OLVASÓ CSINÁLHAT BKLÖLE, A' 3 I IT  AKAR.)

FRANKENBURG ADOLFTÓL.

Claude Lorraiu híres tájfestő volt; a’nagy úr jobban 
megfizeti képeit,minthivatalában kiérdemült hív szolgáját 
mert a" nagy úrnak sok pénze van,’s a’ sok pénzhez egy- 
szer’smind elegendő ész és szív is já rú l, azt illő szen
vedelmekre költeni tudni. A’ dresdai képtár két képet bír 
a' remek festőtől: sokáig állottam azok előtt; gyönyö
rű virágtáj volt csillámló reggeli harmattól csalékonyan 
átnedvesítve, szemem egy emlékhelyecskére akart 
találni édes házamból; oh de még sem azon tiszta, vi
dámég csókolja a' hegyek’ taréját; melly egykor csendes 
lakhelyemre mosolygott azon alak otta'íacsoportozatnál 
nem — Melánia! Emlékezet, oda adlak egy philoso- 
phiai értekezésért vagy írói híremért — az ár isteni 
csekély— mert kínos vagy is türhetlen! — Mellettem 
egy érzékeny augolnő sohajtozott obligat hangváltoz- 
tatásokbau, míg férje unalmas hosszú kabátjában és 
eleven veres nyakkendővel, mint egy magas szárú 
felkiáltójel két rekesz között (!), mászott fel és alá 
a' gazdag képtárban.

Szeuvedhetetlen tekintete „volt ezen angolnak, ’s 
azért hasonlítóm őt felkiáltó jelhez két rekesz között, 
mert az életben olly tekintetű embereket, ’s írásaink
ban , kivált ha bírálókká avattuk magunkat, illy re
kesz közé jutott, felkiáltó jeleket, leginkább utálok. 
Utálom a’ rekesz-embereket, mert nincs szabad vé
leményük , nincs akaratjuk; titkon sírnak és titkon ne

vetnek, de sírásuknak és nevetésöknek láuezszaga 
van, mellyet már világra hoztanak mint a’ Norderney 
sziget’ asszonyai a' halszagot: és az iró vagy bíráló, 
ha elakad beszéde’ fonala , egy felkiáltó jelet bigyeszt 
oda két rekesz közé; és hatalmasan elneveti magát, 
és semmit sem jelentő, ’s mégis sokat mondani látszó 
arczot csinál minek okát a' világért sem tudná adni. 
— Szabadíts kiuémelly embert lelki börtönéből,5 bot
tal fogja meghálálni fáradságodat, ’s a' rekeszjel alatt 
álarcza lappang, mellyet megfordítva a' rókával a’ me
sében üresnek fogsz találni.

Senki sem vetheti szememre, hogy goromba va
gyok , mert éltemben még egy polemicus czikket sem 
írtam, pedig a' polemicusnak nálunk hivatalból gorom
bának kell lenni, ha egyébkiut olly vékony és sírna 
is, hogy őt minden erőtetésnélkül egy tüiokon keresz
tül lehetne hajtani; szerelmes sem vagyok, mert ha 
valamelly leányt szeretni kezdék , a’ jövő negyedben 
már ismét megszűntem öt szeretni; de elhízott sem va
gyok , miután a’ vak szerencse még nem helyezett egy 
nagytervü vállalat’ fényfokára , hóimét tisztem lenne 
szüutelen lekiabálui, hogy a’ vállatat nagytervü és — 
sok pénzbe kerül, mi ugyan semmit sem adunk hozzá, 
de remélljük sőt várjuk, hogy adasson: és ha maga
mat Claude Lorraiuhez hasonlítom, bizonyosan feuhé- 
jázó sem vagyok, mert minden esetre csakugyan is
mét emberhez akarok hasonlítani, ’s emberhez akarni 
hasonlítani olly időkorban, hol az imádás végett az 
istennek sok embereivel kell vetélkednie, nem szokat
lan vakmerőség , nem rendkívüli szenvedelem ! — Ves- 
tris híres tánc-zos volt, eszét lábaiban hordozta, a' 
lengyel királyt ,mou ami le roi de Pologne‘-nak hítta: 
és azt állíttá, hogy a’ tizenyolczadik század kívüle 
még csak két nevezetes embert számlál: Sonntag a‘ 
kellemes énekesnő, ki egy grófot énekelt meg magá
nak , ’s kinek tiszteletére több sonettek gyárattak. 
mint költők vaunak Németországban, sok ideig őran
gyalát képezé egy roppant birodalomnak, annak köz
figyelmét és közjavai magára fordítván és egyiráut 
hatva az erszényre, a’ sajtókra és titkos kabinetekre: 
sőt még egy bizonyos holdalatti országi paras :t is , a’ 
közönséges hasonlítási láztól elkapatva, azon gondolat
ra vetemedett, hogy emberhez hasonlítaná magát, mért 
nem volna tehát nékem szabad , némi szellemi rokon
ságot ClaudeLorrain és magam közt találni? — A’tér-
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mészet festő e's az író leginkább hasonlítanak egymás
hoz: mindkettő tiszteletet érdemel, ha szép hivattatá- 
sának megfelel, megvetést, ha ellenkezőt cselekszik. 
A’ festő a’ természetet, az iró annak commentáriumát 
adja; de sokszor ügyetlen kéz bemázolja a1 virágtá
jakat és a’ kontár iró természetlenséggel tölti meg 
commentáriumát. A’ festőnek azonban nevetve lehet 
szájához fenni pamacsát, de a’ természetleni Írót, ki 
inkább készakarva mint tulajdonságból hagyá el a’ ter
mészetet, a1 becsület’ és szelíd emberiség’, az igazság’ 
és józan szeretet’ egyenes de keskeny útját, hogy ké
nyelmesen tántorogna a’ gazság’ széles és bátor or
szágúján , — kíméletlenül meg kell támadni ’s az or
szágút melletti posványárokba dönteni!

,Természet, édes szent természet!‘ sohajtozék az an- 
golnő Stolberg után , annélkül hogy kútfőit megnevez
te volna, — és puha kezét vállamrá tévé, melly olly 
átlátszó volt mint egy angol papír: ez alkalommal mell- 
kendője eltolódott, ’s én szerencsés kézzel fogható bi
zonyítványát nyertem annak, hogy az angolnőnek tel
jes joga van a’ természethez felsohajtani. — Szeszé
lyem egyszerre iróniái lön, ’s ha az angolnő azon ne
gyedóra alatt, midőn Claude Lorrain előtt állottunk > 
hirtelen kérdezett volna: ,mit tart Kegyed az én ter
mészetemről?4 minden udvariságom mellett is ezt vá
laszolnám: ,mit Claude Lorrain’ emberalakjairól \l E ’ 
mellett azonban mélyen meghajtanám magamat, egyik 
tavaszzöld szememet az eltolt mellkendőre vetvén, 
melly nem olly veszedelmes mint a’ sáisi fátyol, a’ 
másikat nehéz selyemmel bévont legitimitására. Az 
angoluő kifejezésemet bizonyosan szépsége’ rovására 
mérné, mert mit nem mér mindent az asszonyi hiúság 
arra ? én egy érzékeny, elhaló, köszönő pillantatot, 
és Anglia azon meggyőződést nyerné, hogy a’ magyar 
is tud udvarias lenui. De rósz ember én igen jól tu
dom, hogy Claude Lorrain’ emberalakjai semmit sem 
érnek; ezt a’ művész maga is igen jól tudta, ’s azért 
azokat többnyire ráadását szokta adni a’ vevőnek.

A’ felvigyázó más kabinetbe vezete bennünket; az 
angol fogpiszkálta magát ’s én a’ gyönyörű képek kö
zött jobban mulattam, mint akármclly könyvtárban, 
hol a ’ művészet disznóbőrbe van kötve, ’s némelly 
remek goudolat, melly feledékenységből kinyomatott, 
a’ molyok’ prédája lesz.

J e g y z é s .

1. ) Esztendőt és napot azért tevék ki olly világosan, hogy 
Munkácsy, hat hét múlva, ne gondolja magát c s a k  egy na
pi,  és esztendő múlva, m á r  tíz esztendei házasnak.

2. ) Ezen epigrammára az Athenaeum’ minapi számában meg
jelent é’ czímu értekezés adott alkalmat: ,,A’ mai humoris
ták, eredeti plagium.“ A’ p l á g i u m  jeles, de az e r e d e 
t i ,  keveset ér benne. ,

3. ) E’ czimet csupán azért választám, hogy a’ ,Figyelme- 
zőc-ben minden hónap’ végével megjelenő ,literatúrai szemle4 
foltozóját önként felmentsem elbeszéléseim’ besorozásától: a’ 
czím hosszú, ’s helyesen nem is közölhető, és így, ha ezután 
mint eddig történni szokott, elbeszéléseim meg nem említet
nek, azt senki nem fogja alacsony személygyülölség’ vagy 
fondor pártoskodás’ rovására mérhetni.

V é g e k ö v e t k e z i k . )

R O U D A H Á T l L E V E L E * * )
M U N K Á C S I H O Z ,

Domine Spectabilis!

Mielőtt levelemet kezdeném, arra kiváltom emlékez
tetni Domine Spectabilis, hogy én már éltes legényke 
vagyok, ’s azért levelem folytában Domine Spectabilist 
majd csak amúgy jó magyarul, uram öcsémnek fo
gom szólitgatui. Tehát uram öcsém, tudja meg, én igen 
örvendek, hogy maga engem ’s házam környékét olly 
igen jól ismér, csak azért az egyért haragszom, hogy 
nem látogatott meg, holott olly sokáig mulatott Rondahá
ton, pedig bár inkább együtt ettük volna meg a’ kövér sza- 
lontai malaczot, úgy Juczim még — ; de hogy egyik 
szavamat a’ másikba ne öltsem, tehát újra elején kez
dem. Uram öcsém akkor látott .engem utoljára, midőn 
Rondahátrul elindulék közgyűlésre, hallja tehát a’ töb
bit, a’ mi velem történt. Alig értünk a’ kondás] putri
jáig , — itt meg kell jegyeznem, hogy ezen jó ember 
már kétszer [gyógy itá ki epesárgaságból szegény Ju- 
czit, — ’s ime a’ bi úgós czigány megbotlik, a’ bőgőre 
esik, annak lyukán beleesik, a’ klarinétos segitni a- 
karván utána esik, a’ trombitás pedig keresztül esik raj
tuk ’s Juczinak szíve megesett rajtuk szánakoztában,

*) E’ levelet az „Arany sas“ közelében leié, ’s a’ szerkesz
tő ur kezeibe szolgáltatni, szoros kötelességinek tartja,—

Na g y  I g n á c z .

*
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nekem pedig kaczaglomban a' pipa kiesett számból, E 
■ok baleset okozá aztán, hogy szegény czigányim nem 
teljesilheték urbáriumjókat, ’s nem kisérhetéuek el e- 
gészen a’ szomszéd határig. Ez azonban még nem so
kat jelentett volna, de most jön már az igazi baj, még 
pedig csoportostul. Az első kutnál, mellyet értünk, ki
fogtak a' frospontosok ’s itattak. A’ szegény marhák
nak olly jól esett a’ viz, tehát én ’s Juczi is a’ pincze- 
tokhoz nyúltunk, azonban az italra megéheztünk, ’s 
kénytelenek valánk falatozáshoz fogni. Juczi szeldélni 
kezdé a’ szalontai malaczot, én pedig az egyik sonkát 
ragadám meg első lábaimnak Most jő már a’ szomorú
ság! Juczi patvarkodni kezdvén monda, hogy a’ ma- 
lacz elromlik ha meg nem esszük, ’s mivel én maka
csul megmaradtam a’sonka mellett, mérgében az egész 
malaczot éltévé, azaz megette. Alig váltottunk né
hányszor lovakat, 's Juczi nyögni kezde, még pedig 
olly keservesen, hogy a' lovak is rémülve hegyezge- 
ték füleiket. Mit volt mit tennem, Pesthez közel va
lánk , tehát elhagyatám az országutat ’s tüskén bokron . 
egyenest Pestre hajtaték; de mind hiában, Juczi, oh 
szegény pára! poros mellemen kihörgé lelkét épen mi
dőn az „Arany sas“ kapuja alatt megállottunk. A’ zaj
laki gyűlés közelítvén, sokáig Pesten nem mulathat
tam, tehát szegény Juczi temetését a’ becsületes korcs- 
uiárosra bíztam, ’s mivel lovakat mindjárt nem kapha- 
ték a’ kávéházba sompolyogtam. De uramfia, mi törté
nik I Alig lépek be ’s egy valaki egy másik valakihez 
igy szól: „Olvastad e Rondaháti ur végének végét?“ 
Uram irgalmazz, gondolám, talán csak azt hiszik ezek 
az urak, hogy már én is meghaltam Juczi után búvom- 
ban; „Domini Spectabiles! — mondám olly hangou, mint 
midőn ezigányimra mennydúrgőráztát kiáltok, —nekem 
még nincs végem, azt pedig be is bizonyítom, ha tét— 
■ z i k ’s itt botomat emelintém, minek azonban rette
gés helyett csak nevetés ’s e’ szavak lettek következ
ményi : „Ihol van, olvassa maga Rondabáti ur, ha csak
ugyan kegyed az, kiről Munkácsy beszél.“ Én olvas
tam, ’s már most csak azt mondom, hogy uram öcsém 
csakugyan ármányos egy ember; de Marezit bizonyo- 
*an kalodába záratom, mihelyt Rondahátra érkezem, 
mert csak ó mutathatta meg tudtom kívül uram öcsém
nek a’ fegyvertárt, de még a’ czigányokra is lesz 
gondom, hogy többé jó dohányomat föl ne cserélhessék. 
Hej, örülhet uram öcsém, hogy Juczi meghalt, mert

ugyan jaj lenne most szemeinek, a ’ három rozsőlisos
üvegért, mert, köztünk mondott ^ ó  maradjon, Juczi 
nem szerette, ha valaki megtudta, hogy a’ boron kívül 
a’ palinkácskát is szereti. Hanem igazán megvallom, 
uram öcsém, nekem az tetszik áin, hogy annyi embci 
olvasta a ’ nevemet, ’s azért a’ megmaradt két sonkát 
elküldöm Marczi által uram öcsémnek ’s kérem, írjon 
még többet is rólam, mert bizony szeretnék nevezetes 
ember lenni. Én pedig annyi ostobaságot fogok elkö
vetni, hogy arra bizonyosan méltó leszek. Midőn Mar- 
czit a’ sonkákkal küldeni akarám uram öcsémhez, la
kását kérdezém a’ korcsmárostul: „Nehezen találand 
ott most valakit a’ huszár, monda fejcsóválva az öreg 
Palaczkosi ur, — mert Munkácsy ur épen most eskü
szik meg a’ Leopold városi templomiján.“ Micsoda? 
gondolám, de már úgy fölkeresem azt a' templomot, ’s 
mindjárt meghívom ’s beajánlom magamat számfölötti 
násznagynak. Azonnal tehát tükör elibe pattantam, ’« 
bajszomat kezdém pödörgetni; de uramfia, akkor lát
tam meg, hogy fátyol van kalapomon ’s agy pedig me
nyegzőre menni illetlenség sőt veszélyt is hozható az 
uj frigyre. Le kelle tehát előbbi szándékomrul monda
nom, ’s e’ levelet irám uram öcsémnek, mellyet már 
végeznem kell, mert a’ frospont megérkezett és síel
nem kell Zalajkra ; csak annyit mondok tehát még: az 
Isten éltesse uram öcsémet tisztelt élete párjával so
káig, áldja meg, szaporítsa, gyarapítsa ’s a’ f.; engem 
pedig a’ keresztelőből ki ne hagyjon uramöcsém, azért 
mivel most a’gyász miatt kénytelen voltam elmaradni, 
mert ha kihágy, bizonyosan kalodába tétetem, mihelyt 
ismét Rondahátra jő !

Pesten aujuszt. 20Lán este.

I to n d a b á ti, a. k.

E G Y  Ö S S Z E E S K Ü V É S .

X V .  L A J O S  ALATT.

Egy nap 1758 évben lihegje jött egy szegény nap
számos a’ rendőrség’ ministerének házába , ’s ezzel 
szólni kívánt, de a’ szolgáktól eligazíttaték, mivel é- 
pen ebéd’ ideje volt. Csak miután erősítné, hogy a’ ki
rály élete forog veszélyben bátorkodék egyik iuas őt 
a' ’miaisteruél bejelenteni, ’» azonnal be k  vezettetek.
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B’ szegény ember egy házban , hol a’ pallatot dör

zsölő, a’ vékony közfalon keresztül valami halk be
szélgetést halla, két udvari személy közt. A’ király’ 
gyakori említése figyelmesé tévé az embert, ki a' fal 
mellet hallgatózék ’s mindent világosan megérte. Azon 
bokréták közül, mellyeket ezen este szQkás szerint a’ 
királynak kelle átnyújtani, egyik olly erős méreggel
mártott leend, hogy a’király ha szagolni fogja, azon-f j
nal halva fog lerogyni. A’ munkás ember ennek hallá
sára ott hagyá dolgát jelentést teendő.

A’ rendőrség hasonló jelentések iránt darab idő óta 
igen bizalmatlan volt, azonban a’ jelentést tevő ember 
uem látszék hazugnak, sőt biztos őrizet aláajánláma- ; 
gát mig jelentésének igaz volta bebizonyodnék.

A’ rendőrnagy azonnal elment ez emberrel Versa- 
Illes-ba, ’s a’ királyIyal sokáig értekezett. A’ munka
béres az őrkatonák szemügyelésökre bizaték. Este 8 
óra után XV Lajos mosolygva foglalá el helyét a’ pa
lotában az udvar’ hódolatit elfogadandó, oldalán álla 
a’ pompás mozaikasztal, mellyet az előtt a’ velenczei 
köztársaság nagy Lajosnak ada ajándékul. A’ király 
legkevésbé sem látszék háborodnának, néha még ke
gyes pillantásokat válta Pompadour asszonysággal,
’a kezével kedvencz ebét simogatá,inelly lábainál ült.

A’ szertartás kezdődők, \s a’ király egy bokrétát a’ 
másik után élvévé, a’ mint -neki nyujtatíak, de azon ! 
ürügy alatt, mintha az ebbel játszanék, mindegyiket 
az állat’ orrához tartá, ’s csak ezután tévé az asztalra.

A’ diplomaticus kar’ tagjai először tevék hódoló tisz
teletüket; következők a’ királyi család, melly ez al
kalommal önkényt engedé a’ diplomatikusoknak az el
sőséget. Mindjárt az első bokrétánál, melly neki ada
ték, ’s mellyet hasonlólag a’ kutyának orra alá tár
ta , ez halva rogyott össze, Pompadour asszonyság el- 
haloványult, ’s felakara kiáltani,de a’ király halkanígy 
szólt hozzá: „ez semmi; vegyen erőt magán és takarja 
»I kegyed mennyire lehet ruhájával a’ szegény állatot.

A’ szertartás végével a’ király magához hivaíá az 
rendőrségi tisztet, ’s igy szólt: Ön helyesen volt tudó
mba ; tavai Damien’ tőre most a’ bokréta, — ’s mind 
ez ugyan egy kútfőből. De nem tudok ’s nem szabad 
büntetnem. Megtiltom önnek valami lépést tenni a’ ti
tok’ felfődözésére. De azon embert ki engem megmen
tett , látni akarom ; vezesse előrnbe. —

— 0 itt van ; de egészen zavarodott nyomorú mfi
öltönyében. —

— Annál jobb; a’ mőöltöny a’ nép becsület-ruhája. 
Csak vezesse be aZ embert, jobban fogom fogadni, 
mint valami udvaronczot. —

A’ rendőrségi tiszt távozék , de nem sokára vissza
jőve védenczét kezénél fogva vezetve, ki nem merész
le felütni szemeit. XV Lajos jó szívű volt; szeme kö- 
nyezett, ’s a’ szegény emberhez közelebb lépvén mou- 
dá: „öleld meg királyodat derék ember; ez legyen el
ső jutalmad“ —

,0, Felség! felele az ember, a’ király előtt letér
delni akaró , — érdemes vagyok e ennyi kegyelemre 
ennyi becsületre ?4 —

A’ király megölelé ő t , ’s megcsókolá homlokát.
„Mit kívánsz?“ — kérdő végre Lajos, miután! első 

megindulása egy kisé csöndesült.
— ,Semmit, felség semmit; én boldog vagyok/
„Kívánj, mit akarsz , én megadom.“
— „Jól van tehát, Felség, egy nagyon kicsi házi

kót, ön közelében, a’ mulató erdőben.4
„Ez minden? —“
— ,Ugy van, ez minden; és ha néha megenged! 

felséged önt láthatnom, úgy mindig boldog leszek. —4
„Megkapod a’ házat, derék ember; két hét alatt Tri

anon mellet készen alland, ’s minden reggel egy bok-_ 
rétát hozandsz nekem ez szolgálatodra meg fog emlé
keztetni. Ilendőrnagy ur, én ezen embert magamnál 
fogom; az alatt lakás adassék neki; ő pénztáramból 
havanként 1 0 0  Lajosaranyat nyer, — ’s ön iránt is
métlem parancsomat hogy a’ titkot megőrizze. — 44

A’ király megtartó szavát. Két hétre ez esemény 
után kész vala a’ ház a’ mulató erdőben, ’s a’ napszá- 

I mos, ki a’ királyt csak néhány hónappal élé túl, azt 
még 1770-ben is lakta.

L IT E R A T Ú R A I V IL Á G

KUNOS S-TULo

(Folytatás.)

Látogatóbul jövök, h o l -------Kegyetek csudáikéi
nak, hogy azt mondom: látogatóból jövök; mintha a 
literatúrai világban nem volnának látogatások, — Én 
ugyan nem illy, hanem társas köri látogatásból; jövök

r
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de mivel tudom, hogy kegyetek kíváncsiak; a’ litera
túrai látogatásokrul valamit hallani mielőtt megfejteném 
kegyeteknek, mit jelent a’ „hol“ után ama’ két gondo
latjel : megismertetem a’ literatúrai világban divatozott 
( ’s még néhanéha megújoló) látogatásokat. Boldog 
isten! azok valáuak csak az arany idők, midőn még a’ 
literatorí látogatások divatoztak! így kiált föl némelly 
iró, ki országos hirt vásárla magának egy pár aláza
tos literátori látogatás , vagy uéhányszori lakmározás 
által. Ila egy7 illy iró őszintén le akarná kegyeteknek 
írni a' literatúrai világnak ezen oldalát: nagyon mulat
tató lehetne általa. Én csupán hallomásbul adhatok né- 
melly jeleneteket 's szokásokat , ennélfogvamulatsá- 
gos alig ha leszek.

Szokás volt hajdan , hogy a' vidékiül Budapestre 
jött iró, hazánk itteni literátorait sorban eljárja, 's ne
kik alázatos hódolatát megtegye. — Szigorúan kellett 
azonban vigyáznia, hogy ezt jó renddel cselekedje ; 
azaz először is ahhoz menjen, ki ezt legjobban érde
melte vagy legmakacsabbul kívánta; mert ha az illy 
ember valamikép megtudó, vagy talán maga a’ tisztel- 
kedő feledségbüi neki egész ártatlansággal megmon
dó, hogy7 már ennél ’s ennél is tette tisztelkedését ’s 
alázatos udvarlását: nem számolhatott kegyes fogad
tatásra ; ’s még igen jó volt, ha hideg és megvető han
gon azt nem kénytelenitteték az illy7 hiusága-sértett 
embertül hallani, hogy olvasta ugyan e z t’s ez ta ’muu- 
kácskáját, de abban semmi jelét nem látja az irói hi- 
vattatásnak, ’s ennélfogva tiszta lélekbiil, ’s a’ legjobb 
szándékbul eredő szíves tanácsa az: hagyjon föl az 
Írással, ’s használja idejét valami jobbra; mert a’ lite
ratúrai pályán úgy7 sem boldoguland. így némelly fia
tal embert visszariasztottak már azon pályárul, mely- 
lyen idővel sükeresen haladhatott volna.

Ha a’ látogató épen jó kedvében találta a' főnök irót 
’s jó mély bókolatot és csupa alázatossággal és szol
gálatra készséggel teljes szavakat tanult be jó eiőre: 
számolhatott r á , hogy a" corifeus maga mellé fogja ül
tetni a‘ pamlagra /s megismerkedteti önnön munkái
nak senki által föl nem födözött, ’s még a’ kritika ál
tal sem eléggé méltányolt jelességeivel; sót remény1- 
heté , hogy talán meg is ajáudékozandja belőle egy 

» példánynyal. De azt nem volt szabad sejtetnie, hogy 
azokrul talán mit sem tud, ’s hogy azokat egyáltalán 
nem olvasó. Legfölebb annyit mondhata, hogy szűk 
körülményei nem engedék annak megvásárolhatását, 
vagy hogy még fejletlen észszel olvasta, ’s igy annak 
mélységes szellemét fölfogni képes nem vala. ’S ez 
utóbbi hazudsággal legtöbbet nyert; alkalmat szolgál
tatván a‘ szerzőnek , munkája remekhelyei fölolvasá
sára , 's a’ berniek rejtező nagy eszmék kifejtésére,

magyarázgatására. A’ ki valamelly régi írónak iBy bol
dog órát szerzett, az bizonyTos lehete, hogy mihelyt 
csak egy bor-dalocskát i r , ha egyébiránt pincze-dal 
volna is az , tüstint borostánykoszorút küld neki a’ 
Helicon valamelly múzsája által. Az illy boldog órá
kat vajmi nehéz elfelejteni! Olly nehezen esik az em
bernek , hogy a' régi szokást abban kell hagyni, ’s 
az ember életében csak ez egy7 öröm sincs, melly a’ 
literatúrai pálya göröngyeit némileg kiegyenitené. Tu
dom, némelly látogatás-barát haldoklását nehezítni fog
ja az, hogy rég ápolt ideája ellenére nem úgy múlhat 
ki, mint szertartásokhoz ragaszkodó agglegény7, ki fiai 
helyett fogadott gyermekeit gyűjti össze ágya körül, 
’s atyai áldást osztogat nekik.

Visszatérek, elöl megpendített tárgyamhoz. — Lá- 
togatóbul jövök, mondám , hol magyar literaturánk e- 
gész belletristicai része fölött szemle tártaték; mert 
azok , kiknek társaságában valék, főkép cshk szép
művészeti olvasmányt kedvelnek; de fájdalommal kelle 
tapasztalnom , hogy ez olvasmányok nem magyar írók* 
munkáji voltak. Ali természetesb, mint hogy7 én ezért 
szemrehányást tevék. De merészségemet csak nehe
zen tudóm igazolni. A’ kisasszonyok magyar munka 
nem létével mentekeztek, ’s fölszólítáuak: mondanék 
nekik elbeszélési vagy drámai munkákat, menyek
nek olvasása kedvesen mulathatná őket. A’ föladás 
szintolly váratlan volt, mint nehéz. Nem jutott hirte
len más eszembe; ’s a’,Pillangókap ajánlom nekik.De 
pirulnom kelle, midőn az egyik kisasszony, ki min
den alkalommal igen örömest emlékeztető az embert, 
hogy ő nem csak magyarul ’s németül, hanem ango
lul is tud , — azt mondó hogy ő azokat már eredeti
ben olvasó, társnői pedig nem kis szerénységgel azok
nak német ferditmánvaira utaltak, sőt az egyik még azt 
is mondó, hogy báty ja állítása szerint, a’ ,Pillangó* el
beszéléseinek kelteje (egyik — ha nem csalódik más 
czím alatt) a’,Rajzolatokban“ sokkal előbb láta napvi
lágot, mint a’ Pillangó sajtó alul kikerült. Örömest 
mentettem volna a’ szegény Pillangót; nem ugy an szer
zőjéért, mert nekem , a’ literatúrai világban, mint em
bernek , sem barátom, sem ellenségem nics ; hanem 
magáért az ügyért, legközelebbrül pedig honi litera
turánk becsületéért, mellyuek lehetlen nem sülyeduie, 
midőn olly férfiai is apró fordításokkal bíbelődnek , kik
től a' közönség nagyot ’s eredetit reményle: — örö
mest mentettem volna, mondom, de az egyenes lélek
kel nem tehetőm; ’s ezt auyival kevésbé , mert némi 
kis boszuság fogott el a’ miatt hogy országos hírű 
iró íorditmányt képes eredeti Írónak példányul kitűzni, 
’s hogy fölteheti még ma is irótársainkról a* németül sem 
tudást, melly bül az elbeszélések forditvák. így nem volt 
egyéb h átra , mint a’ beszédnek más fordulatot adni 
az által, hogy Kovács Pál Thaliáját, ’s a’tudós társaság 
által kiadott eredeti ’s külföldi játékszineket, ’s a’ drá
mai egyesület színműveit ajánlóm nekik.

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k . )
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A’ MAGYAR ÍKÍIHÍX MEGNYITÁSAKOR.
1837. AUGUSZTUS 22.

Itt hol magaslik a’ vén Budavára,
’S irigyként nézi Pest’ virányait,

Vitorlás Zrínyik keltek a’ Dunára 
Meghódoltatva büszke habjait:

Tündér paloták égig épülének:
De mind ezekről nem zeug itt az ének.

Egy gyöngéd arczu épület szerényen 
Nyúlik fel a’ kevély házak között,

Mellyuek formája túlhat minden fényen,
Mit csak magára pompa öltözött:

Es diszjeléűl ifjú homlokának 
Honérzelemből bájrepkényt fóliának.

Körűlövedzik vágyba kelt alakját 
A’ honfiak’ szent gerjedelmei,

Es csókra csókkal öntik hajualajkát 
Az újult élet’ láng szerelmei.

Itt hinti báját a’ hon’ . szép leánya
Mint a’ magyar száj’ ’s szív’ szent hagyománya.

Ki kent fel tégedet hon templomának — 
Kiadta néked birodalmadat?

Hogy gyermekein a’ vén Hunniának
Villámként gyújtsd varázs hatalmadat, 

Ha majdan sírból ősink létre kelnek ,
’S a’ lelketlen vérbe lelket lövelnek.

Egy N e m tö  szál ki kebled’ hajnalából, 
Derülve arczán nyelvűnk’ nappala; 

Melly szerteszélyel messzi szétvilágol, 
Mint a’ jövendő’ boldog angyala:

Egy koszorút tart F ö l d v á r y  nevének 
’S mindenfelé ’s mindenha zeng az ének,

'. , .■ , , ■ ■ .

Í Nem Megye — nem Haza — csak F ö l d v á r y  hozott vala létre,
Most Megye, most Haza már édes övére mutat.

Ekként mind Megye mind Haza látja fijának erényét,
Jőnek századok is — látni — de érten' is.
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Ei- ’S «IYATLAP.

P E S T I  H Í R E K .

I.) A u g u sz tu s  22. é j f é 1 k o r. Itt ülök végre homályosan 
pislogó olajlámpám előtt, fáradtan, izzadtan, de még is olly 
derült megelégedéssel, minőt eddig még nem igen ismért keb
lem. Megtörtént tehát valahára az , mire csaknem évezred óta 
várakozunk, ’s mit hihetőleg még huzamos ideig kelle nél
külöznünk , ha Földvári Gábor lelkes munkássága ’s vasaka
ratja az eddig lelhetlennek véltet, rövid idő alatt, mintegy 
rarázsveszző-intéssel letre nem hozza, ’s igy a’ legmerészebb 
várakozást is százszorta túl nem haladja. Nemzeti színházunk 
megnyit! Hol kezdjem az ünnepély’ leírását, valóban nem 
tudom! — az ö. ömhevület annyira lázongásba hozá elmé
met , hogy csak töredezve ’s összefüggés nélkül fogok szól
hatni. Hogy legalább két három ezer néző szomorúan távozék 
a’ színház elől, mivel már a’ fölemelt belepti ár mellett is 
annyira dugva volt az, hogy bejutniok teljességgel nem lehete, 
azt úgy hiszem emlitnem fölösleges; következő furcsa jelene- 
netet azonban nem hallgathatom el.21éneste: tehát a’megnyitás 
előtti napo i, mintegy 10 óra után, midőn már minden dolgo
zó, fölvigyázó ’s a’ t. kitakarodék a’ színházból, egy nr föl
bukik a’ íöldszinti padok közül, kabatját a’ padja teríti ’s le
feküdni készül; pár perez múlva egy második ur bukkauéelő 
a’ zártszékek alul ’s igy rövid idő • alatt nyolezan, kik mind 
azért rejtőztek el, hogy az első előadásból valamikép ki ne 
maradjanak ; tervüket egymással közölvén, kaczágva falatozni 
Lezdének a’ bevitt ennivalókból. Sikerült e ármányuk, nem 
tudom. A’ színház belseje czélszerüíeg világíttatván, minden- ‘ 
kit kellemesen meglepe ’s a’ boszúsokat is lecsilapitá, kik 
megunták délutáni háromórától este hatig a’ földszinti ajtók 
előtti ácsorgást, minek az volt oka, hogy a’ czédulán a’ meg
nyitás’ órája nem nevezteíék, kedvetlen következménye pedig 
az, hogy az ajtók (de előbb csak a’ balfelőli!) végié hatóra 
után megnyitíatván, a’ berohanó tömérdek sokaság, többnyire 
férfiakból álló, belépti jegyeit sem vala képes az illető sze
mélynek átadni, ’s a’ padokat rögtön elfoglald, a’ később 
vagyis utánuk bejött szépek pedig ittott állongottak a’ padok 
vegein ’s összekuszált öltözeteiket rendezgeték, mik a’ rettentő 
tolongásban tetemesen szenvedtek. Ha a’ színház felól ával előbb
nyílik meg, e’ zavar ’s kellemetlenség nem történendettl _
Azonban, csakhogy Jiejuthatáuk. Az első a’ mit haliánk, a’ 
muzsika volt. Hogy Hildán rósz hangászkarunk volt; azt csak
nem minden lapjaink rovogaták annak idejében : pesti ha ligás z- 
Larunkról bizton remélljük, hogy a’ jeles hangismérő Roth- 
krepf Gábor ur hova hamarabb iparkodni fog azt njjá terem
teni ’s még azonfelül kissé megerósbitni is. A’ Heiniseh kar

mester szerzetté nyitvány után következek Vörösmarty „Árpád 
ébredése“ czimii előjátéka.

Ezután Szollőssy ur Szathraáry Karolinával ’s hat tanítványa 
nemzeti tánezot jártak , mellyet minden szépsége mellett is 
máskorra óhajtottuk volna halasztatni, minthogy a’ többi is 
már elég sokáig tartott. Végre mindezt Belizár zárá még pe
dig fényes pompával, illő méltánylást azonban nem tehete, 
mert szörnyen terhelő a’ jelenvoltak sziveit azon szomoiitó 
gondolat, hogy egész Europa kigúnyoland bennünket e’ fonák 
választásért. Évezredig készülgött magyar nemzeti színház, ’» 
németből fordított Belizárral nyitjuk meg!— A’ diszitvények 
valóban gyönyörük ’s Neefe innak becsületére válnak. Ismért 
régi színészinkén kivid, mint nj tagok ezek léptek föl: He- 
tényi, Hubenay, Lázló, Szerdahelyi, ’s Déryné, kit nem 
azért nevezünk utoljára, mintha nem őt illetné az első hely, 
hanem ; mivel — a’ legjobbat mindig utoljára szoktuk hagyni. 
Kántorné ellenben kétszeri meghivatás után sem jelent meg, 
sőt válaszra sem méltatá azt, mi rá is kedvetlen következ
ményű leend ugyan, ha már most az igazgatóság őt talán 
nem kívánná többé meghűli, de mindenesetre a’ közönség ii 
veszítne. Egyébiránt az egész előadás rendesen ment véghez, 
’s az üledéket semmi helytelenség nem háborító, noha a’ kar
zatok leszakadásig tömve valának. Ennyi elég lesz e’ valóban 
nemzeti ünnepi ül, még pedig két igen fontos okbul: először, 
mivel egyszerű pesti híreink nem bírálatok ; másodszor pedig 
mert éjfél már elm ú lt, 's igen igen elálmosúlt.

-Agyfinak eey társ».

2. ) A’ vásár ritkán jár tűzveszély nélkül fővárosunkban.. 
Illy szomorú veszélynek valánk ismét tanúi f. h. 21 kén, dél
után 1 órakor, midőn a’ Leopoldvárosnak azon táján, hol 
a’ deszkakereskedők telepszenek, olly erőhatalommal és gyor
sasággal kezde magakörül harapózni e’ dühös pusztító elem, 
hogy három óra elfolyása alatt kilenc/, házat, a’ szó legszo- 
rosb értelmében e l h a m v a s z t » .  A’ rekkenő- melegség, ’* 
az ezáltal kiszáradt faneműk gyors éghetősége az oltást csak
nem lehetlenné tevék eleinte. A’ kár felszánüthatlan ’s mint 
mondják a’ deszkakereskedőkét legalább 200,000 forintra 
tehetni.

3. ) Vásárunk, úgy látszik, a legnépesebb *s legnagyobbak 
egyike leend ; az ország’ minden részéiről ; ’s a’ külföld’ szá
mos pontjairól összesereglett idegenekkel már minden ven
déglőink tömvék. A’ por terhes ködfelleg gyanánt iil váro
sunk felett ’s oily sum mint a’ londoni gőz. Mikor szabadu- 
land meg városunk e’ tikkasztó, kellemetlen porözöntül ( or
szágútinak még mindig kövezetleuek!

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

NYOMATIK LANDERÜR BKTÜIVEL.



1837Pest.
A u g u s zt« 2 3 k“

Megjelen e’ divatujiág 
lietenkint 2i/.er. Helyben 
félévi dija 4 fr., egé«z évi 
8 fr. Poitán 5 fr. é* 10 fr. 
pengő.

TARSAS ELET
KS

H 1 T A T T 1 L Á G B Ó L .

6 9 ,ik s z á m .

Előfizethetni u j-  világ 
utc/.aban H  e i s i n g e]r 
házban 354ik szám alatt. 
Ka minden c*. k . posta 
h ivatalnál.

H arm adik  év* A’ dicsőség fénysugara 
L engjen  a ’ M agyarha/.ara Második fele.

ÉN, A’ DRESDAI KÉPTÁR, CLAUDE LORRAIN 
AZ ANGOLNŐ, A’ VERES ORR ÉS A’ RAJZOLATOK.

( V é g  e.)

Hin ist der Traum — und doch, ieh lass’ ihn
nimmer;

Als Jungfrau wirst du meiner Phantasie 
ln ewig frischem jugendlichem Schimmer 
Vorschweben wie die heilige Marie:
Wie einst ich zitternd dir in’s Auge sah,
So bleibst du mein, so mein, — M e l á n i á i t

Egy szerencsétlen ifjú’ hattyuéneke volt, ki másnap 
a’ Rhénnsba fullasztá magát. Az esthajnalt igen sze
rette. Ha az ég bimbózott és veresen kihajtott, a’ sze
relem’ tavasza szállá szivébe. Ha az ég lángoló rózsá
kat hinte körűi, a’ leglángolóbb, keblére esett; azon
ban a’ rózsák az égen előbb elhervadnak mint a’ föl
dön, ’s néki az a’ rósz szokása volt, hogy utánok her
vadóit. — Szeretett ő egy szép leányt, angyalnak is 
szokta elnevezni, de szerelme viszonozatlan marad, ’s 
azért volt olly szomorú a’ szegény ifjú,’s azért írt oily 
szép költeményt: azt hivé, hogy ezen angyal csak az 
ég’ számára virágzik és illatozik, de csalatkozott: ké* 
esztendő után férjhez ment. — Ki többet kívánna tudni, 
annak az ,állatkör általi utazások‘-at ajánlom, melly- 
ben az egész történet bővebben eléadva. Gyönyörű 
könyv.

A’ könyvet zsebemben hordoztam, midőn a’ képtárt 
elhagyám és a’ széles lépcsőkön le az utczára kilép
tem. A’ palota előtt pompás négylovas hintó állott, mint 
helyesen gyanítám, a’ szeretetre méltó angolpár’ tulaj
dona ; a’ bakon ülő kocsisnak arcza kimosott keztyű- 
höz hasonlíta, szemei mint egy mimosa pudica szeré
nyül visszavonták magokat két rubinthalom’ árnyéki 
alá, és szárai vékonyak voltak mint angol kétszersűlt 
pálinkában áztatva: a' kocsiajtón grófi korona alatt 
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fénylett ki egy aranyozott M ! — Bolondot űzött belő
lem a’ valóság, és elkényesztett gyermeknek nézett, 
kinek a\ gyenge anya visszaadja bábját, ha sírni kezd ? 
— Oh igen, ezen M betűt más-kocsiajtón is látta mmár. 
és midőn utólszor láttam, egy magas tölgyfa alatt ál
lottam, és a’ hold épen két elszakasztott felhő közűi ki
bukott, mint a’ leány hófehér válla rongyos inge aló!; 
sokáig néztem a’ haladó kocsi után, ’s midőn szemü
vegeimmel többé ki nem vehettem, frauenhoferi csőmet 
hásználtam, azutáu a’ holdra és a’ csillagokra néztem, 
és a’ csillagokat könycseppeknek véltem, mellyeket a’ 
hold lesír, mivel napszeretőjét elvesztette. Ekkor k i-  
ragadám levéltárczámat, ’s még akkor magyar költő 
nem lévén, úgy mint most sem vagyok, e’ szép véle
ményemet a’ csillagok és a’ hold iránt németül kirtam 
egy üres lapra, jóformán olvashatlanul:

Helle Thränen sind die Stei ne ,
Die der Mond hernieder w eint;
Weil ihn mit der Sonngeliebten 
Schicksals Tücke nicht vereint.

Két kőrmőczit tehetsz egy angol schillingre, Melá
nia ! hogy szerettelek; de most már minden elmúlt, mert 
balga szerelmem elkésett; midőn t. i. hő lángra gyúlt 
az enyém mint a’ kifakadó rózsa, a’ tiéd leszállóit, mint 
a’hanyatló nap, vagy mint Bajza’Aurorája. — Kegyet
len játék volt ez tőled, Melánia! — Nékem nem kell 
többé a’ báb, mert nincsenek kényeim — ah ! egy or
szágot egy könyért!

,Punschot‘ kiálték, a’ közellévő kávéházba lépve, s 
a’ szép kávésleány jó illatú kezét homlokomra teve s 
kérdezé, mitől olly forró az? Haha! a’ pandemiai Venus 
forrónak találta homlokomat, ’s én pokollángot ihattam 
volna, olly jéghideg volt belsőm. A’ leány szeretett en
gem , de én őt nem szívelhetem , mert kurta és a’ mell 
körűt igen kíkerített ruhákat viselt. Melániához ellen
kező viszonyban állottam; ott én szerettem őt, és —

W )
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— ,Punschot!‘kiálték még egyszer, és a' márványasz- 
talkára nyolez garast dobtam szaszértékben: szemeim 
vadul forogtak fejemben, és a’ meleg ital gözölgött 
előttem.

A’ tekeó'r a’ rézgyűrüs lökcsővel kezében fejét mel
lére hajtván, aladt, néha f ölveté ugyan a’ játszók’ kér
désére kinyomásnélktili szemeit, elmereszté és újra 
becsukd azokat. Különös orra volt ezen tekeőrnek, 
szinte emberi fogalmon tú l: széles cs veres. Poharam 
félig kiürítve már ’s én mindig bámulva néztem ezen 
orrot, mint mcllytől, varázserő által lelánczolva , töb
bé megválni nem tudtam. Vannak különféle orrok a 
világon: a’ bajori alkotmánynak görög orra és az e- 
-i eleségvámi írnoknak, ki derek Máltitzom1 mézes- 
koczkáit kiszagolta vizslaorra volt. — A’ lengyelek 
sasorrot viseltek, ’s a’ ki jogot, igazságot keres , 
az kék orrot nyer. — A’ vad embereknek rézkari
ka csüng orrukban, az európaiak burnótot tömnek be
lé, és fejőket és szivüket arany karikával abrincsol- 
ják körül. Hegyes orral csörtet le az .utczdn a’ há
rom napi huszárhadnagy, és ezüst pápaszemet tesz 
orrára a’ -bíró, ha a’ port elvégzendi. A’ laplandiai és 
magyar parasztnak orra be van nyomva, a’ koros fér
je t , kinek ifjú felesége van, erős nátha -bántja, fitos 
orrú egy tudatlan, tudós lapos a1 tányérnyalóé, és 
római a’ magyar felírásoké. A’ subalternus gyakran 
hosszú orrot kap elöljárójától, és az emberiségnek, 
a’ nyilványos véleménynek és felebaráti szeretetnek 
napról napra jobban meghajlik orra, és szaglás orgá
numa élesebb és válogatottabb leszen. — Oh de mind 
ezen orrok nem hasonlítanának a’ tekeőr orrához, inelly 
egyetlen vala a’ maga nemében , és messze túlhala
dott minden más nemű és osztálybeli orrot valamint ncr 
veletlenségükkel és roppant balgaságokkal diadalmas- 
kodnak néhány polemicus lapok valamennyi lapok fö
lött. Szappanbuboréknak lehete nézni, melly léghajói 
nagyságra nőtt és tarka színvegyületével bánta a’ szo
katlan szemet, egy elorozott felhődarabnak. a’ szelet 
hirdető napnyugoti égből; világító toronynak, vagy ve
res halomnak magyalbokorral elültetve : egy óriás ba- 
bérfűznek az ágaiban rajoskodó darázssereggel, vagy 
izzó kályhalemeznek.

Vegre az ,Abendzeitung* akadván kezembe, azt ké
szültem olvasni, és szemeimet elfordítván azon rémíe- 
tes orrmatadortól. Helyzetem egyszerre igen kényel

mes lön, minél inkább olvastam az újságot ’s minél 
kevesebb punsch maradt poharamban. A’ megcsinált 
lapdák’ egyhangú számlálása, a’ fel és alá menő piu- 
ezérek’ czipörecscgése, a’ mellettem csüngő falúra’ 
egyenlő kettyegése, a’ fizetni akaró vendégek pohár
hangája , a’ kávésleány’ szerelmes pillantati és hosszú 
ásitozása, különös benyomással, hatottak reám : szeme
im önkénytelenül béestek ’s ha erőködtem is azokat ki
támasztani, mihelyest az újság' első két sorát elolvasták 
ismét újra béestek. Puncs, kávés findzsák, a’ veres orrú 
tekeör, az újság , az augolnő és a’ képtár tarka egy
velegben futotlak keresztül agyamban : a’ billiárd ,— 
sakk — és dominojátszók mindig kisebbek, a’ kávés
leány’ ásítozásai mindig homályosabbak, a’ veresorrú 
tekeőr rézgyűrüs lökcsőjével mindig átlátszóbb és az 
újság kezemben mindig vizesebb lön; a’ gyertyák le
égtek , a’ falóra rendetlenebbül ketyegett és a’ puncs 
pohár tánczolt előttem. Felakartam ülésemből kelni és 
kimenni az üvegajtón, de híjában; le valék a’ székre 
lánczolva, mint hajói;ötéi a’ czövekhez , tagjaim nem 
tudtak megmozdulni, szívem és minden érzésem össze 
volt nyomva mint egy kisajtolt czitroin, alakom törpé
vé változott , fejem nem bírt józanúl gondolkodni, szó
val én innepélyesen elaludtam.

Kevés idő múlva ismét fölnyit ám szemeimet *s milly 
különös látvány tűnt föl előttem ! Mahomed elragadta
tása nem tudott illy képekkel vagy jelenetekkel kér
kedni. A’ falóra Straus’ legújabb keringöitjátszá, olly 
praeeisiúval és pontossággal, mintha maga kormányoz
ná lábébresztő hangjait a’ nagy mester; ki nem hallot
ta őt a’ históriai nevezetes Donmayer-cassinóban, 
vagy az arany kőrtvélyben és a’ Sperl-terembeu mű
ködni, hol a’ vigéletü bécsiek olly szívesen megmu
tatják, hogy úgy táuczolnak, mint ű nékik hegedűi ? 
Itt is minden lábra ugrott a’ hangok édes megzendü- 
lésénél; lelkes és lelketlen dolgok, minden rangkü
lönbség és tekintet nélkül: szekrények játszó asztal
kák , karszékek , tükrök , szőnyegek , vánkoshátak 
billárdlapkák, lökesők, baráti kezet uyujtáuak egy
másnak és kiki párjával colonue-bau állott. — Iluha- 
ha! ott egy érzelgős pakfong-gyertyatartó udvariasan 
meghajtá magát egy lorgnetírozó koppautó előtt, ’a 
egy víg kávésfiudzsa olly merész és elhatározott ug
rásokat próbál egy szemérmes , szemeit földre sütő li- 
monád pohár előtt, mellyek Taglioui és Perrotnak is
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becsületére válhatnak: rézgyűrű» lökcső jaquemari 
kezíyűjét feltolván kezére lökcsői finomsággal kiemel 
sarkaiból egy vonakodó üvegajtó szárnyat, és előtán- 
czosnak áll, utána egy bőrvánkos üget kicziczomá- 
zott pökőláda kedvesével, kiket nyomban egy andalgó 
czukorszelencze követ egy kiégett debreczcni pipával.

Chaine , ronde, balanc e a’ legnagyobb renddel és 
pontossággal történt: egy kis baleset azonban a’ he
ves tánczolókat némi zavarba látszék hozni, minek, 
szerencsére, nem nagy következése lévén, az elébbi 
rendet csak hamar ismét helyre hozá. Egv szorgal
masan kisikárlott biliárd-láb t. i. a’ ehaine-adásuál tü
zes puncspohár-tánczosnéjával megbotlott egy a’ lá
bait szemtelenül kiterpesztő színi rámában ’s mindket
ten épen nem nagy kíméléssel egy a’ porban heverő 
fidibusra estek: ez,. mellyen K ritik., k i . . . .  B a j . . .  
lehete olvasni, iszonyú lármát ütött, mire közönséges 
csődülés lön! — Egy hosszú és száraz lökcső, noha 
rokona a’ biliárdlábnak, és egy beletristikai dohány- 
szelencze, régi ismeretség’ okáért hatalmasan védék 
a' fidibust 's elégtételt kívántak a’ hirtelen talpra álló 
biliárdlábtól; de a’ többség’ ennek a’ részén volt, ele
get lökdösködött ugyan az unalmas másodóriás és fe
csegett a’ tudós dohányszelcneze-pártfogóné, mind hí
jában: később a’fidibus is bölcsen elhallgatott a’ többi
ekkel, ki különben is csak akkor tud tüzeskedni, ha 
meggyújtatik. Egy távolabb álló büszke theacsésze kö- 
zöuös akarván e’ pörben maradni a’ karán csüngő por- 
celláuedény’ fülébe súgja: ma chere! milly lárma egy 
fidibusért!‘

Mint egy varázspálcza’ ütésére egyszerre minden 
megváltozott, az alig lihegni tudó tánczosok fáradtan 
tértek előbbi helyökre, és mozdulatlanok és lelketle
nek lőnek. De a’ falóra még mindig szünet nélkül 
hangolta alá a’ bécsi keringőket. Most a’ kerekasztal 
mellettem óriás tánczteremmé nyúlt, a’ gyertyák ela
ludtak ’s a’ magas boltozatról mágusi világ térjedvén 
el, részegítő gyönyör és édes elfogultság özönlők 
minden szívbe. A’ kettős márványoszlop-rend kétfelől, 
a’ lebegő üveglámpák sokasított fényükkel a’ kristál- 
tükrökben; indiai szövetek a’ falon, gazdag függönyök, 
's ezeruemű kül és belföldi virágok elláthatlan sorban 
e’ mellett a’ bájos illatok, és Itália’ narancslége soha 
nem érzett benyomást szültek bennem: de mért nincs 
tiszta öröme lelkemnek, mért vonulnak ismét felhők is

teni gyönyöreim’ egére? Síró géniuszom halkan le- 
hajola hozzám és fülembe sugá: ,ez a’ tauriai Pan
theon télikertje !‘ — Milly szép kert ez, milly sok
kal szebb, mint emberi elme képzelheti magának; 
haj! de örök tél van azon kertben és csípős szél fúj 
keresztül, az ember’ lehellete megfagy, a’ lak’ leve
lei mesterséges fűtés által zöldelleirek, a’ természet 
erőltetett, szolgai munka csikarja ki jóltévő ösztönét: 
pedig nem kellene a’ szabad természetet korlátozni a- 
karni, mert önkiut szokott munkálódni, és emberi erő 
nem varázsolhatja rózsahalmokká a’ havasokat, és nyá
ribimbóvá a’ hóvirágot. Idvezlek az oszloprend között 
kitűnő képcsoport, kincse egy eltiprott nemzetnek, ha
talmas önkénytől elrablóit népőrség ! Tisztelve idvez
lek téged Laokoon, téged alvó Cleopatra, Juno, 
Amor és Psyche : én kényeket látok remegni arcza- 
tokon , oh! kényeket már régen nem láttam a’ íau- 
riai téli kertben; ’s mélyen meglepők ezen kények, 
mert egy kőarcz sírja azokat olly éghajlat alatt, hol 
emherarczok könyezni nem tudnak. — Beteg lelkem, 
mért mutatsz lelánczolt karomra?

íme mi tűnik ott fel a’ kristáltükürben, mint kórt jós
ló üstököcsillag, és kilép az aranyozott rámából a' te
rem’ közepébe , hol ég és föld között lebegvén félel
met egyszer'smind és lassú kaczajt is gerjeszt? A’ te
keőr’ veres orra ez,mellyre most kirántott csőmet irá— 
nyozám, éá mindea nézés után uj utálatra és új neve
tésre fakadtam. Nem tudom legjobb akaratom mellett 
is leírni kegyes olvasóimnak ezen orrót, miután kész 
vagyok sápadt arczamból kitépni arányzatos orromat, 
’s annak helyébe ezen minden józan méregyent kigú- 
uyoíó tarka orrgöröngyöt örök válaszfaléi szemeim 
között felragasztani, ha leírása után is világos fogal
ma leend arról kegyeteknek. Képzeljenek egy kiaszott 
rétdombot, mellyen a’ számtalan virágok’ elhervadt 
vázaira a’ forró nap lövelli estláugjait; képzeljék a’ 
pesti vásárpiaczot veres posztóval behúzott kövezeté
vel, ’s rajta azon nevezetes rendőröket düledezni csá
kánykapáikkal, kik előtt a’ vásári tolvajok leginkább 
mentesítve vannak; képzeljenek — a’ mit akarnak, 
hiszen magyarok kegyetek, ’s mennyi képzeletben él 
a’ m agyar! Szavamat adom , hogy itt legalább nincs 
szükség annyi képzeleterőre mint Tihanyban, hol a 
szigeten álló tócskát az egész Balaton’ kisebb mintá
jának kell képzelnünk.

*
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Most az orr körül homalykek gőz t a in ad a , a mar- 
ványpalota szétfolyt mint felolvasztott czukor es kö
zönséges magyar táuczteremmé változott. A’ természet 
rémletes látványa, a’ tekeőr’ veres orra, lesúrolván 
magáról minden természetlensége, ernberi alakot von 
fel. Hajai angolsárgák voltak ’s kétfelé elosztva, mint 
magyar fashionablek viselik, szemei kétesek, mint har- 
minezesztendős leány’ szemérme, szája szerényül nyit
va állott, mint vendégfogadói kapu, fülei,nagyobbak 
ugyan mint más emberéi, de ezt fejéről is lehete állí
tani, melly pályajutalomért vívhatna egy becsületes 
vízcsöbörrel, orra sokkal kisebb az eredetinél, de ve
res színét meg nem tagadá, többi testálhatja inkább 
balra mint jobra hajolt Kezeit zsebbe dugta, mint ki 
Heine szerint kérdezi a’ pinczért: ,mit tizetek ?‘— Úri- 
tag körülnéző magát, ha rangjához illő tánczosnöt ta- 
lál-e , vagy egy alacson származású hókeblet, mellyet 
kényelmesen szeművegelhessen? ’S íme az Abendzei
tung kezemben a’ Rajzolatokká változott, és kicsúszott 
kezemből. Csinos volt de módnélkűl szemérmes, mint 
egy bimbósodni kezdő leányka, ki minden férfiúban egy 
kérőt lát. Az orrnak kétes szemeit azonban ki nem ke
rülő a’ feltűnő ibolya, ki egyenesen hozzá fordúíí ’s 
kezeit zsebéből kihúzván tánczra kérte. A’ Rajzolatok 
szerénykedtek ugyan eleinte, mint minden elkelni a- 
karó leány’ szokása ez, de utóbb tánczosára reá si
mulván elkezdők a’ tánczot. A’ falóra egyre a' legigé- 
zöbb zenéket hangozá alá, és az életvidám pár mint
egy örülve tánczolt, ’s tán leromlott szerencséje’ hal
main új táucztermet építene, mellyben ítéletnapjáig lát
szanék szenvedélye" toroutálpók - csípésétől üldöz- 
tetvén eltánczolni, 's a’ nagy biró’ széke előtt egy újo- 
nan betanult cotillonfigurával megjelenni; de a’ lábak 
ielmondák a’ szolgálatot, izzadva, kifáradtan, ellan
kadva ’s erejöket vesztve ölembe készültek esni, mit 
én kikerülni akarván hirtelen félre ugrottam, — ’s ezen 
pillanatban hangos kaczajt hallottam körülöttem — a’ 
a' furcsa képek egyszerre mind eltűntek egy villám 
czikázott keresztül a’ sötétben — ’s én szemeimet föl- 
nyitottam. Ki gondolhatja el kellemetlen fölébredrése- 
mct, midőn a" padozaton leiéin mágamat az álomtól ha
sonlóan meglepett és földresújtott tekeőr" társaságá
ban, kinek rézgyürüs lükcsője kíméletlenül hadarázott 
orrom körül.

m o r á l

Szép világ az álomvilág! De álmodni aluvás nélkül 
nem lehet, es mi.azt hisszük, hogy ébren vagyunk, 
mert igen nyugtalanúl aluszunk és sokat álmodunk.— 
Almunk ugyan nem ijesztő, és aluvásunk hosszú; azon
ban senkinek nem tanácsolnám, hogy felálljon cs fü
lünkbe lármázza, hogy sokáig aluszunk, hogy az alu- 
vó embernek nincs akaratja, és mint Prometheus a’ 
szírihez, le van bilincselve a’ lelki erő. Tudjuk-e hogy 
önkénynyel nem bírunk, és hogy képzeletünk munkaló- 
dik csak, midőn cselekvésünk munkálódni látszik? — 
Sok országutainkon, kivált a’ csinálatlan homokutakon, 
mozogni érezzük ugyan a’ kocsit, de lelkemre mondom 
csak igen parányival halad tovább!

FKANKEXBL’RG ADOLF.

L I T E R A T Ú R A I  VI L ÁG.

KUNOSS-TUL.

(F o 1 y t a t á s.)

A'besze’d most Kovács Pál müvereirül folyt. Én nem 
akarám őket véleményemmel megelőzni’s ez által elfo
gulttá vagy hallgatékonnyá tenni. Azért eleinte puszta 
figyelmező valék. Thaliáját csak kevesen ismerők; de 
zsebkönyveinkben kijött darabjait nagyobb részt mind
nyájan, "s igy a' vélemény-nyilatkoztatások főleg csak 
ezeket tárgyazák. Ketten nagy hévvel magasztalák azon 
élénkséget, melly a" nevezett iró beszélyeit bélyegzi, ’s 
azon leleményességet ’s meglepő fordulatokat, mely- 
lyekkel darabjait bonyolítja v. fejti. De a’ többi e‘ sa
játságokat csak korábbi műveire, ’s az utóbbiak közül 
a" Polgár-lány czimü aurorai elbeszélésre szoritandó- 
nak vallotta, azt jegyezvén meg, hogy ő sokszor is
métli magát, 's hogy személyeit nem csak az egyfor
maság hanem bizonyos mértékben a’ póriasság is un
taiévá teszi. Helyesen jegyzék meg, hogy Kovács Pál 
igen kis körre szorítkozik, s embereit majd mindig 
ugyanazon osztálybul választja; minek szükségkép 
az a’ következése, hogy — kevés árnyéklatot ’s mel
lék cselekvőin! kivéve, csak nem mindig ugyanazon 
eseteken kénytelen azokat keresztül hurczolni. Én pe
dig azt mondom: ü nem csak személyeit válogatja kis
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körből ’s szinte kizárólag1 egy osztálybul, hanem a- 
zok tulajdonságait is igen egyoldalulag tükrözi. így 
p. o. neki kedvencz személyei a’ simulatlau, nyers egy
szersmind pedig botor személyek. De nyersességet, e’ 
botorságot olly egyoldalulag olly ismétlő azonosság
gal fogja íöl ’s tükrözi vissza, hogy három egészen 
külön elbeszélésében is folyvást ugyanazon egy sze
mélyt véljük élőnkbe állítva. Hányszor elő nem fordult 
már elbeszéléseiben a’ lábra-lépés, a’ leöntés, asztal- 
boritás, félreismerés, véletlen személycsere ’s a 't. És 
mindig olly igen egymáshoz hasonló körülményekkel! 
— Ha valakinek különös kedve vau botorság által mu
lattatni akarni olvasójit: ám legye; de ne mindig egy
formán ! Hisz a’ botorság is annyifélében mutatkozhatik 
mennyiben az ügyesség, a’ furfangosság, a" hősiség ’s 
a ’ t., általában mindenütt, hol cselekvőségre kerül a' 
dolog, — még csak a' szerelemben is! Miért nem ü- 
gyekeznek tehát vig elbeszélőink e’sok-vagy legalább 
íöbb-oldaluságra!? Miért kell épen minden botor sze
mélyüknek Tollagi képmását viselnie? Ezt én literatú
rai ragálynak (ragadó nyavalajának tekintem) mely- 
lyet ha valaki megkap, igen nehezen menekhetik tőle. 
Jó tehát attul korán őrizkedni, ’s nem fölösleges dolog 
kezdő íróinkat figyelmeztetni, hogy attul őrizkedjenek; 
mert holtig elnyavalyoghatnának benne. Példánk leg
alább van rá egy igen érdemes középkorú írónknál; 
ki tétényi éjszakáját egészen azon modorban irá melly- 
ben már annyi magyar beszély készült, ’s még annji 
fog készülni, hogy olvasó közönségünk nagy része a’ 
csömöriéiig bele unand. — Fontolják csak meg kegye
tek szavaimat komolyan; vessenek részrehajlatlan te
kintetet a’ külföld vig elbeszéléseire; sőt néhány — 
újabb szellemben irt magyar elbeszélésünkre is: és 
látni fogják (mert nem látniok lehetleu) azon különbsé
get ; melly az ó és új modor között van; látni fogják, 
milly korlátolt milly szűk köre vau annak, midőn emez 
előtt határtalan mező terjed el. Nem lehet végre még 
érintetlen hagynom a’ szinte ósághoz tapadó amaz is- 
kolaiságot, melly elbeszéléseiben a’ személyt az ügy
től, ’s az egyes embert az egész társas köriül és vi
szont. megkülönböztetni nem tudja vagy nem akarja. 
Az illy elbeszélés sem mulattató, sem tanuságos nem 
lehet; miveit embereknél bizonyára nem. Szavaim föl- 
viiágitására nem lesz helyen kivűl idéznem illyféle 
elbeszélések példánya gyanánt azt, melly legköze-

lébb e’ lapok 66dik és 67dik számaiban megjelent. 
Abban a’ színészet csupa gondatlanságbul, — rósz 
akaratnak nevezni nem akarnám, — megszentségte- 
lenítetik az által, hogy a’ magokat arra áldozó, ’s 
legnagyobb részt a’ hazátul köszönetét érdemlő sze
mélyek , ugyan csak neveletlenül piszkoltatnak, ’s 
mint az ügy képviselőéi , közutálat tárgyaivá ala- 
csonyittatnak. — Nem ismerek nagyobb vétket a’ 
társas élet viszonyai ellen, mint midőn egyes sze
mélyek botlásai, jókora nagyítással, egy egész osz
tálynak tulajdonittatnak! Illy iró nem legtisztább bel
sőt árul e l, ’s a’ méltányos olvasó előtt olly gyanússá 
teszi magát, hogy más alkalommal nem könnyen szán
ja idejét elbeszélései olvasására. Hasonló müveket leg- 
fölebb is azzal lehetne menteni, hogy olly vastagon 
van az ócsárlás benne szétmázolva, mi szerint kinek 
kinek nyomon szemébe tűnhetik annak valótlansága. 
De hát miért kell illyet papirosra tenni, miért közre 
bocsátni? Hisz az olvasónak valóság vagy legalább 
valószínűség kell; rágalom és gonosz hazugság csak 
unalmat vagy bosszúságot szerez neki, éldelet és öröm 
helyett. — Csudálkoztam e’ lapok szerkesztőjén, mi
dőn a’ fölhozott elbeszélés első szakaszát olvasám , 
hogy ő Qd mint tudom jó féle dolgozatok bőségében van) 
ez aljas darabot fölvételre méltatá; de biztatóm ma
gamat, hogy az elöl elmondott vádak ’s hogy — mi
ket az iró mint gyermek gondolt ’s hitt, — azokatu- 
tóbb, férfi korában, alaptalanoknak elismerendi, maga 
fogja értté önmagát megdorgálni, ’s javult nézeteirül 
vallomást tenni: de fájdalommal tapasztalára ebbel 
csalatkozásomat; mitől hogy jövendőre mentek lehes
sünk, megkérem a’ szerkesztő urat: olvassa át más
kor egészen az ismeretlen kéztől hozzá utasított el
beszéléseket ; mert az ember nehezebben bocsátja meg 
a’ második botlást az elsőnél.

( F o l y t a t á s a  k ü v e t k e z i  k.>

V I R Á G B E S Z É D .

Ho/.sz ibolyát, lánykám? Kérlek mennyföldre, ne mondd ki, 
Hogy mi titok lappang k ék  ibolyáid alatt.

ERDÉLYI JÁNOS.
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Ú T I R A J Z O K .

( F o l y t a t á s . )

Lörinczkáta, nyárhó' I3<T. Í837.

Elhagyván Szecso nevű falut — ej heh jó, hogy még 
idéjeu eszembejutott hibámat kijobbitani, mert hiszen a’ 
falut előbb elérni kellett aztán hagyhatnia csak el, mint 
megkorholhattak volna a’„Fig>:elmezöu logikus-kritiku
sai—mondom elhagyván a’ falut, gyönyörű fehér homok
hegyeken eviezkéltem át ’s haladtam mint lehetett. A' 
dél közelgetett, a’ fölöttem álló nap igen érezhetőleg 
melegíte,.’s félni kezdettem, hogy a’ saharai sivataghoz 
némileg hasonlító síkon a’ szomjúság elér, de végre 
egy ugyan még jó távol fehérlő csárda megvigasztalt, 
mellyben délelni kieresztettem.

A’ csárdás felföldi azaz Komárom megyei ember a' 
kis csárdához tartozó földeket is bírja haszonbérben. 
Szegény megcsalódott számításában, mint némellv ki 
Amerikába költözik; azt hitte őt. i. hogy ezen a' nagy 
terű alföldön dolgozni sem kell, hanem csak száját kell 
eltátatni, 's a’ sült verebek belerepülnek, vagy legfü- 
lebb a’ lehullott maimát szükséges csak összegereb- 
lelni. Franklinnek*) a’tengeren túli Canaauba költöz
ni szándékozók számára irt utasítás és egyszersmind 
intés’ uémelly helye jutott ez alkalommal eszembe, ’s 
ha az igen kenyrelmes de azért dolgoztatni mégis sze
rető kegyes olvasók meg nem haragusznak , közlök 
legalább egy helyet: „Amerika a’ munkásság’ hazája 
— mond ő egy helyen, tehát a7 magyarok ne oliajtoz- 
zanak oda; nem emlékezem már tisztán mellyiklapon, 
"s nem is szorul szóra, hanem csak értelmét adom:; — 
„Amerika munkásság hazája, nem pedig' mint az ango
lok nevezik Lomhákon, vagy mint a' francziák mond
ják Kalácshon, hol az utezák czipóbul vágynak kirak
va , a’ házak lepénynyel födve, a’ sövények kolbász- 
bul fonva, ’s hol a’ tollas állatok sülve készen röpköd
nek kiáltozván: jertek egyetek meg.“  Igazán mondom 
kár hogy nincs valahol illy boldog haza, beh megné
pesítené azt e’ mi nagyra magasztalt honunk! —

*J The Works of Dr. Franklin with his Life, written by 
himself. London. 1819. Ha e’ könyv le volna fordítva 
magyarra ’s úgy olvastatnék mint érdemli , 4 — 500 
száz magyar könyvnél nagyobb hasznúnak állítanám 
olvasóimra nézve.

Csak magányosan levéti a’ csárdás egy kisded gyer
mekével, kérdém hol van nője? „Atyafiakat látogatni 
ment^ úgymond; de egy éppen ekkor belépő vendég 
később megsugá, hogy a’ háztól elkergető. Mint lát- 
szék, itt sincs házi boldogság. Midőn illy eseteket ta
pasztalunk mintegy önkint jöttek a’ nősödést vagy né- 
teíenséget illető ’s érdeklő gondolatok.

Megnösödüi is baj, meg nem nősödni is baj, csak azt 
kellene tudnunk , mellyik nagyobb baj, ’s a’ kisebbet 
választanunk. — Igen nagy hévség lévén időztem "s 
ráértem azon törni fejemet, hogy okosan tesz e’ ki meg- 
nösödik. Több szempontbul tekintvén ez igen fontos 
tárgyat az összehasoulitgatásbul az világlott ki, hogy7 
sokkal czélszerübb nősödni. E ' resultatumért úgy hi
szem a’ kisasszonyok nem fognak rám megharagudni, 
íökép ha arra volnék képes hinti a’ férfiakat, hagy erre 
magokat elhatározzák. — Elhallgatom a’ többit, csak 
egy nézpontot veszek itt föl. Moráli tekintetbül, e’jelen 
polgártársasági alkotmányunk következeiében, köteles
sége minden férfiúnak megnősüdnie, miután nem spár- 
tában élünk. Ezt ki kell fejtenem.

De a’ nap már hanyatlik, a' hévség szűnik, tehát 
mennem k e ll, hanem holnapra hagy om a' megfejtést. 
— A’ csárdákul indulva két magos torony tűnek sze
membe: ezek a’ sz. Márton-kátai keresztények ájtatos- 
ságának jelei. Itt több Iiáta létez egy csoportban: Lö
rinczkáta, Nagykáta, Egreskáta, Mártoukáta, Boldogé 
kata *s a’ t. Ez utósót különösen vágytam látni, 's só
hajtottam tudni, valljon hóimét vévé e’ szép nevet, de 
egy becsületes jó képű ember ezt mondá: „Ne menjen 
biz’ oda ifj’ uram, mert ott sem boldogabbak az embe
rek mintmásutt.“ Én hittem neki, pedig szkeptikus ter
mészetemnél fogva nem egy könnyűn hiszek nem csak 
illy gatyás, hanem posztóruháju vagy' szőrként ősü em
bereknek sem. Most mégis sajnálom, hogy7 a boldog he
lyet tulajdon szemeimnél meg nem néztem; nem azért 
mintha magam vágyrakodnám oda lakni menni, hanem 
hogy a’ helyet körülményeivel kitudtam volna, főkép 
kiterjedését, hogy pontosan tudósíthattam volna ma
gyarpolgártársaimat, mert tudom hogy legalább 9/io rész 
csak ott remélne boldog lehetni.

Elérvém czélonihoz, a’ régen látott de nagyon óhaj
tott lelki rokont ölelve, elvetém a’ tollat; de holnap ha 
isten folviraszt ismét irok vele.
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Kngedelmet kérek az olvasóktul, hogy ígéretemet 
tegnap nem teljesítettem, úgy hiszem csak ennél na
gyobb hiba ne volna polgári társaságunkban, úgy még 
csak boldogulhatnánk; azonban félre ne értsenek az ol
vasók, nem az Ígéret nem teljesítését akarom csekély 
hibának mondatni, hanem annak egy nappal későbbé
in teljesítését.. — Ah! ki lehetne olly érzéketlen azt 
kívánni tőlem, hogy a’régen nem látott, szeretett lány- . 
ka mellett, a" viszonlátás első napjában száraz útiraj
zot írjak? —

Előbbi levelemben Ígértem hogy kifejtem, miért ’s 
minélfogva kötelessége minden férfiúnak morálilag 
megnősödnie. — Egy kis levelezést tartok szükséges
nek, mielőtt a’ nősödési kötelességről szólnék, mit 
talán nem unandnak meg a’ jobb érzésű olvasóuők.

Nincs semmi a’ nagy természetben, a’ tiszta kebelt 
melegítő morálon kívül, mi egy remek asszonynak hi
ányát kipótolhatná. Ha valaki éjjeli nappali ipara ’s 
szorgalma által annyira tökélyesiti magát, hogy ko
rabeli minden embertársait felülhaladja, csak akkor 
érzi ezen tökélyesültségének igazi becsét és gyönyö
rét, ha midőn egy olly szép nőalaknak keblére borul
hat , ki azt érezni, érteni, ’s benne méltányolni tudja. 
Ha ezen valaki hivatalokra szánja magát ’s ügyessé
ge által a' legalsó lépcsőrül’ a’ legfelsőbb polczra e- 
melkedik , mi lehet törekedésének és fáradságainak 
egyéb czélja, mint hogy akkor egy hív nőnek karjai 
közt kinyugodja m agát, 's a’ törekedés után elnyert 
dicsőség’ gyümölcsét éldelje ? Tekintsünk körül e’ küzd- 
helyen, mi czélja ’s bére akármelly küzdésnek is ? 
egy szép ’s tökélyes aszszonylény. Megelégszik gyak
ran a’nyertes pályázó vagy küzdő egy rideg zöld galy- 
lyal, de csak azon reménytől lelkesülve, hogy a’ cser
ágat majd egy hölgynek lábaihoz teheti le. — Szép, ó 
igen szép és dicső müve az alkotásnak egy tökélyes 
nőlény! Sok felségest láthatni a’ természetben, de oly- 
lyat nem többet mint egy remek nőalak, egy szép 's tü- 
kélycs asszonyi lény. — Hasztalanul sírnak az ártatlan 
gyermekek egy vérengző zsarnok előtt: sírásuk nem hat 
a" kegyetlennek kőszívébe; hasztalanul borulnak lábai
hoz engesztelésül: érzéketlen szive indulatlan marad; 
maga az isten hiúban caattogatja fölötte inenvköveit:

határtalan dühében nem tud rettegni, mondom mind 
ezek haszontalauságok rája nézve, de azért még nincs 
minden elveszve; mert egy szép nőalak lábaihoz es
ve gyöngynél nagyobb becsű könyeivel a’ kegyetlent 
megengeszteli, ha nem mindenkor is de legtöbb eset
ben a’ vad dühöngőt megszelídítve emberi érzelmekre 
bírja. Kimagyarázhatlan erő lakik egy bájló alakú szűz
nek kebelében.

A’ tökélyes nő egy férfiúra nézve olly valami nagy 
és dicső, hogy vágyainak határai tovább nem terjed- _ 
hetuek. Illy egyetlen egy lény kipótol mindent, kipó
tolja a’ jóbarátot; mert lehet e a’ hiv feleségnél jobb 
barát? — Azt nem mondom hogy a’ nő a’ morált is 
úgy ki pótolja mint a’ jó barátot, hanem azt állítha
tom, hogy más módon sohasem juthatni a' moráli tö
kélynek felsőbb fokaira, ha csak a’ tiszta szerelem’ 
lánczaival egy nőhez nem csatoltatünk. Lehet valaki 
jogos, erényes, sőt némileg morálos nőtelenül is, de 
még e’ mostani természettel bi r , a '  morálnak minden 
követeléseit be nem töltheti. Bár milly sok jótétemény- 
nyrel halmozza ő embertársait, bár milly magos fokára 
emelkedett ö a’ tökélynek, bár mennyire segítette elő 
másokban a’ moráli miveltséget: ő maga nem egészen 
morálos; mert megnem nősödve olly valamit mulasz- 
tandott e l , mit ha mindenki elmulaszt, megszűnik az 
embernem, következőleg a’ morál is. — Csak az va
lódi 's moráli jótett, mellyet tétetni minden embertár
sunktól kívánnunk lehet sőt kell: úgy de kívánhatjuk 
e azt minden férfiútól hogy nőteien maradjon ? A' jó
zan ész szerint nem.

Ne kívánják kegyetek hogy a’ meg nem nősödés- 
nek, 's a’ buja feslettségnek egész nemzetre és szá
zadokra ható legszomorúbb következéseit rajzoljam; 
fátyolt vonok inkább a’ rémítő képek elébe, hogy a’ még 
egészen el nem romlottakat nebotránkoztassam. A’meg 
uősödés szülte feslettség által kifogy az emberi erő, 
pedig a’ hol erő nincs, nincs ott semmi. Vagy inkább 
van sok minden, de nincs benne köszönet! — Nincs 
semmi az emberi gyarlóságok és gyengeségek között 
mi olly ^rettenetesen pusztítana , 's a’ nemzetet úgy 
tönkre tudná tenni, mint az általános meg nem nósö- 
dést [követé feslettség.

TESZ fr. kJ.

! ( V é g e  k ö v f c t k e í ' i  k.)
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H Í R - 'S D I V A T L A P .

P E S T I  H Í R E K .

1. ) A’ pesti vakok intézete’ növendékeivel tegnap a vár- 
megyeháza’ nagy teremében nyilvános próbatétel tartatott, 
miről jövő lapunkban bővebben.

2. ) Nemzeti színházunk, megnyittatasa óta, mind a helybeli, 
mind vásárra üsszesereglett hazafiak áltál szorgalmasan lato- 
gattatik, ’s mindnyájan megegyeznek .abban, [hogy a’ színház 
a’ legnyájosabb, ’s legczélszerübb épitkezetü színházoknak 
egyike, mellyeket akár Bécsben, akár némethon más váro
saiban láthatni. Az eddig adatott négy darab Belizár, Gri- 
seldis, Pajzán ifjú, és Csalódások voltak. A’ három első for
dítás, ezek’ utóbbika Kotzebui mű; a’ negyedik eredeti ’s mint 
olvasóink tudják Kisfaludy Karolyé.

3. ) JKo v a c s ó c z y  Mihály’ „ N e m z e t e k ’ t ö r t é n e 
t e ’ t á r a , “ czímű ’s előfizetés utján megjelent nagyszerű 
munkájából éppen most kaptuk meg az első kötetet illy czím 
alatt: „ A n g l i a ’ t ör t é é ne  t e “ Kassán, Werfer könyvnyom
tató intézetében. 8adrét 1838., nyolcz hétig az előfizetési áron, 
3 pengő forinton, árultatik, mellynek lefolyta után az árfö- 
lebb fog emeltetni; ugyszinte K u n o s  s  Endre „H  o n i t ö r- 
v é n y t u d o m á n  y “-ának első osztályát illy czimmel: Pol
gári magánjog, az 1836-i országos végzeménybeli változások 
szerint irta Kimoss Endre kir. táb. hites ügyész, ’s t. ns. 
Vas megye táblabirája. Pest. Beiméinél, 8adrét 1837.

K Ü L H I R E K .

].j Konstantinápolyban az európai szokások naprul napra 
mindinkább honosulnak; igy például a’ jó társasági tónushoz 
tartozik, egy vagy több idegen nyelvet beszélni. Byron, Cha
teaubriand és Walter Scott minden előkelő háznál találhatók.

2. ) Vicennes erdőcskéjében e’ napokban két hölgy párvia
dalt v itt; váljon kitalálják e' nyájas olvasónőink miért? Ah 
bizonyára egy szeretőért! ügy van a’ két szép egy nem szép 
férfiú miatt összeharaguvék. A’ kölcsönös lövések nem pis- 
tolyokkal, hanem csak kisded mordályokkal tétettek; ’s igy 
szerencsére nem esék kár egyik félen i s ; alkalmasint mind 
a’ kettő reszketett, midőn fegyverét kisüté — mert egyik 
sem talált.

3. ) Lestelle környékén , melly a’ Pyrenäusok végcsúcsai
hoz tartozik, nem régiben egy barlangot fedeztek föl, melly 
az ismert világnak legnagyobb csudái közé méltán számitat-

S z e r k e s z l i

hátik. A bejárás igen szűk ’s mindennemű nehézségekkel ösz- 
szekötött; de minél beljebb ér az ember, annál inkább terje- 
delmesb leszen a’ hely , annyira hogy eddig ismert hosszát 
10,000; szélességét pedig különböző helyeken 4,000 metres-re 
teszik. Ha a’ barlangot fáklyafénynél tekinti meg az ember , 
kimondhatlan nagyszerűségben ’s fényben tűnik elő belseje, 
melly csupa csepegő kövekbül áll. A’ viz is , melly részint 
szökő kutak, részint zuhatagokban omlik, nem közönséges 
hegyi viz, hanem mész-szerűnek látszik lenni, ’s mint monda
tik, nemsokára chemiailag is meg fog vizsgáltatni; általában 
mondhatni; hogy a’ lestelle-i barlang több tekintetben sok
kal érdekesebb, — bőgj- rövid idő alatt számos és különféle 
látogatókat ne gyűjtsön magához.

4. ) Archengelből érkezett tudósítások emlitik, hogy junius 
közepén a’ fehér tenger egészen el volt borítva jéggel, mi 
igen sok károkat okozott. Mondják, hogy néhány hajót egé
szen megrombolt, néhányat pedig végkép elsülyesztett.

5. ) Valamelly fiatal asztalos legény Poroszországbul, ki a- 
zonban darab ideig Parisban dolgozott, nem rég azon hirt 
vette, hogy mátkája hozzá hirtelen ’s egy másiknak felesé
ge lett; a’ hír buskomolylyá tévé őt, melly utóbb halálos be
tegségbe ejté; de mellybői szerencsésen kigyógyult. Mint láb- 
badozó meglátogatá egyik barátját, kinél egy „Pryamus és 
Thísbe“ történetét ábrázoló rézmetszést látott. Miután kérde- 
zősködésére a’ képen ábrázolttak’ története neki elbeszélteték, 
megragada egy közel fekvő szeldelő kést, ’s mielőtt meg le- 
hete gátolni, torkon metszé magát, úgy, hogy egy pár óra 
múlva halva rogyott össze.

6. ) Szászországban nem rég egy asszony halt meg életének 
103dik évében, 77 eves leányánál laktában. Ez asszony 1734- 
ben született ’s születésekor olly gyenge volt, hogy a’ ház
ban kelle megkeresztelni, mert nem hivék, hogy a’ templomig 
életben maradhasson: későbben még néhány igen terhes beteg
ségen ment keresztül. Mindezek ellenére az öregasszony élete 
végén csaknem iíjui élénkséggel ’s derültséggel birt.

7. ) Julius 4ikén Stockholmba olly nagy hó esett, mint tél” 
közepén, ’s másnap reggel a’ viz befogyott. 6kán a’ szél olly 
hidegen fújt, hogy fütött kályhához kelle menekedni.

8. ) Mont d Orygnyben, Francziaországban nem rég egy 
Boucheux nevű asszony ö t  g y  é r m é k é t  s z ü l t  egyszerre , 
három fiút és két leányt; a’ szülés perczenetében mindannyi 
él t , de kevés pillanat múlva rendre elhaltak. Ugyanezen asz- 
szony 183Gban két figyel mekkel ketegedék le ; tehát mintegy 
18 hónap alatt 5 fi és két leányból álló családot alkotott.

Mu n k á c s y .
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B A T O R I  T Á Ss

Sötétlő szárnyakon 
Fölleg tolul:

Nyomában a’ világ 
Elzoidonul;

Villám villámot űz 
A’ légkörön,

Lángtenger árad el 
Hegyen völgyön,.

*S a’ bosszú-rémes ég.
Dörgő szaván

Remegve áll a’ szírt 
A’ bérez fokán..

Mért lányka arczodoiu 
A’ felelem ?

Angyallal nem csatáz 
A’ bősz elem.

Az ég csak bűnt bőszül T 
’S jégszíveket.

Ment az villámitul,
Ki — hűn szeret.

KÜNOSS.

Ar B Z A R V A S  K A K A S L

' (ANGOLBÓL.)

Bizonyos előkelő régiséggyűjtőt, — egyikét azon 
bölcseknek, kik tudós névre igényeiket a’ természet 
szörnyeinek gyűjtésén építik, a’ nélkül hogy valaha 
eszükbeötlenék kikémlelő a’ bölcseségct ét* *erőt r inely- 
lyet az müveinek rendes folyamatában kifejt, — egy 
férfi látogatott-meg, ki értesitetve ő lordsága ebbeli 
ízléséről, azt hasznára fordítani föltevé magában. Ezen 
ember a’ környékben baromfit vásárolván, hogy az- 
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zal London’ piacaát ellássa, egy szép vívó kakast szer- 
ize , ’a lemetszvén egy más kakas igen hosszú sarkan
tyúit , azokat a’ vívó. kakas’ fejére, taréjának két ol
dalán, hegyeiket hátrafelé fordítván , ’s kecske-szar- 
vakkint egymástól elhajlítván , viaszkkal jó erősen 
úgy ragasztotta oda, hogy természetileg nőiteknek 
látszottak.

Mihelyt látta, hogy tervét sikerülés hihetőségével 
megkísértheti, a’ régiséggyűjtőhöz m ent, ’s tudtára 
adván hogy valami különös köziem valója vau, tüs- 
tint bebocsáttaték ennek tanuló szobájába.. Most tudo- 
sítá ő lordságát, mikép egy meghitt barátja által ér- 
tesítteték, hogy a’ felföld’ egyik legtávolabb részében, 
bizonyos, a’ baromfi nevelésbe!« ügyességéről elhire- 
siilt vén asszony’ birtokában, egy igen nevezetes ka
kas van , fejének hátulsó részéből nőtt bámulatos szar
vakkal; ’s hogy ő annak előszerzésére szolgálatát 
ajánlja, hogy haő lordsága úti költségeit megtéríteni ’s 
fáradozásit néműkép megjutalmazni akarná: ’s annak 
jeléül, hogy ő lordságát megcsalni nem szándéka, kész 
a’ maga rovására tenni az utaty ’s ha dolga nem sike
rülne, nem kíván semmit.

Egy illy különösségnek már csak megemlítése'is ma
gán kívül ragadá régiséggyűjtőnket; karjai közé szó
rttá a’ legényt, ’s égre földre kérte , egy perczet se 
veszítsen, ’s egy hangot se ejtsen élő ember előtt a’ 
dologról, inig neki a’ kakast el nem hozza: ’sjhogy 
hűségéről magát biztosítsa, előrántá erszényét ’s tíz 
guineát nyomott markába, még más ötvenet ígérvén , 
ha a’ kukurítót sértetlenül adandja kezéhez. A’ ficzkó 
mindent ígért, mit 5 lordsága kívánt ’s tervének sike
rültén örömlepetten távozék. Most tüstint elhagyd az 
ország’ azon részét, ’s gondoskodván hogy ő lordsága 
kémlclődéseit kikerülje, szokott foglalatossága után 
látott annyi ideig, mennyit hogy vállalatára fordított, 
lehete feltenni. Ez alatt a' régiséggyűjtő nem titkolha
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tá-el lelkének, illy nevezetes szerzemény! kilátásá
ból eredt kevélységét, ’s homályos czélzásokat hin
tett philosophial levelezöjihez intézett minden leve
leiben, valami rendkívül szép, ritka és természet
lenről , 's az illy kincs’ birtokának tagadhatlan fon
tosságáról. !

YTégre inegérkezék a' pillantat, melly boldogságát 
kiegészítendő vala. Éjjeli tíz órakor szállott-le a’ tyú
kász ő lordsága kapuja előtt, "s bejelentvén magát, tüs- 
tint a’ tanuló szobába vezetteték, hol ő lordsága a’ leg
nagyobb türetlenségtől hevült vele találkozhatni. — Mi
helyt az ember sártól lucskosau ’s a" lankadtság min
den jeleivel belépett, ,,Ah jó barátom — monda leg
nagyobb hévvel régiséggyűjtőnk — misikerrel járt? 
részesülök-e a’ boldogságban, azt birtokomban láthat
ni?“ — „Milord (válaszolt amaz) egy pillanatra bo
csánatot kérek, egészen ellankadva, nem vagyok ké
pes szólam; — igen, az éjjel-nappali utazás "s virasz- 
tás halálig lankasztott —“ „de hol a' madár?“ 's az
tán milly ajánlatokat utasíték-el magamtól! igaz telje
sen bíztam lordságod bőkezűségében, mert soha sem 
lesz több olly alkalmam szerencsém’ megalapítására.
A’ dolognak híre ment, 's ím a’ herczeg ő magassága 
és sir Thomas’ emberei, 's még más húszán élet ha
lálra nyargaltak megpróbálandók ki nyerheíné-el; a- 
zonban én megelőztem őket, ‘s a’ csinos állattal keb
lemen vissza jövőben valék; őket azonban mindnyá
jakat hagyám menni bolondos járatukban (foolt errand)
\s egy szót sem szóltam, tudván hogy talán meg is öl
nének , hogy elvehessék tőlem.*“ — Végezvén e’ be
szédet , kigombolá lovagköpönyegét 's legnagyobb vi
gyázattal húzta-elő a’ csudálatos teremtést, mellynek 
feje és nyaka, nehogy szarvaiban kárt szenvedjen , 
gondosan egy szekrénykébe volt dugva.

Leírhatatlan ő lordságának a' kakas meglátásán el
ragadtatása. Azonnal kirántá erszényét, ‘s lefizetvén 
az ígért bért, birtokába vette azt, felszólítván hozóját 
menne ’s frisítené-fel magát ez éjjelre a’ legjobbal mit 
a’ ház nyújthat, ő reggel meggondolja mikép jutalmaz- 
hatná-meg becses szolgálatihoz illendőbben. De a' ficz- 
kó feltette magában, hogy a’ mennyiben tőle füg, ő 
lordsága soha sem néz többet szemébe, ’s háladatos- 
sága számos nyilatkozatival távozván, tüstint elha
gyó a' házat ’s az ország' azon részétől örökre bú
csút vön.
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Idő közben ő lordsága tudósíttaték, hogy a’ vacso
ra felvan adva; de uj szerzeményének szemlélésében 
annyira el vala merülve, hogy—bár első rangú társaság 
volt házánál — azt izené, mikép hirtelen roszúl lévén, 
lehetetlen udvarlását tenuie; — ez után több szolgáit 
szétküldözé tudós barátihoz , kikérni más napra jelen
létüket, hogy lássák a’ természet legcsudálatosabb mi
vét, mellyet az az állatok’országában valaha teremtett, 
—’s az éjnek hátralévő részét, ezen bámulatos szarvas 
kakas’ pontos leírásának vázlatára, szarvai lényegé
nek természettudományi visgálatára’s egy—ezen rend
kívüli terményről számotadandó — philosophiai próba
értekezésre fordítá. 3Iidőn e’ nem közönséges tudo- 
mánvu munka bevégezteték, nem tagadhatta-meg ma
gától, hogy újra meg ne nézze kedvenez madarát, azu
tán átszállítatván egy szép kalitkából kél chinai fá- 
czánt, abba tévé, ’s múzeumában egy füles bagoly 
mellé helyezé.

Reggeli hat óra lett mi előtt nyugodni ment, a mi
dőn is agya annyira tele volt uj szerzeményével, hogy 
tudós barátinak délben lett megérkeztükig, szárnyas 
ökrökkel, griífekkel, sphinxekkel, ’s egyéb mesés álla
tokkal álmodék.)Megérkeztük bejelentetvén tüstint fül
kéié, ’s a ’ nélkül hogy időt venne megnézni a’ kakast, 
mellynek múlt este elegendő árpát adott, eleibök ment. 
Több rendbeli tudakozás után olly rögtöni 's elhatá
rozott előidézés okárul. a’ régiséggyűjtő, fontosságá
nak , mellyet neki olly megbecsülhetetlen szerzemény 
nyujta egész érzetében , előmutatá reggeli tudományos 
munkáit, 's midőn azokat elegendőké eu átgondolák, 
’s megvizsgálták, ezen páratlan lényhez vezeté őket. 
— „lm . uraim (monda önérzésű kéjben) im, barátim, 
tekintsék a' legmegbecsülhetetlenebb ritkaságot, melly 
valaha egy böleselkedő gyűjteményét gazdagító. Itt 
tekintsék kétségtelen bizonyságát azok tévedésének, 
kik azt állítják, [hogy a' természet szilárd határt vont 
a’ négylábúak és szárnyasok között , tekintsék itt az 
elégséges serkentést, melly habnők, centaurusok, hár
piák . ’s mind azon szörnyetegeknek. mellyek a’ tud- 
nivágyó philosophicus szellemnek olly kifejezhetetlen 
gyönyört szereznek, fáradhatlan keresésére ösztönöz
ze önöket.

E’ beszéd folytában a’ társaság kőzelíte az arany
zott kalitkához, mellyben a‘ természet ezen csudája 
tartaték, 's lehajolván azt megtekinteni, bámulva Iá-
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ták, hogy egyik szarva leesett, a’ másik pedig tete
mesen el vala mozdítva azon helyezettől melly ne
kik leíratott: mert fájdalom! a’ kakas, melly az igazi 
vivő fajból való volt, szerencsétlenségre megboszon- 
kodott szomszédjának a’ füles bagolynak tekintetén, 
’s igyekezeteiben a’ kalitka rostélyain keresztül hoz
zá juthatni, szarvainak egyikét leütötte, másikát ki- 
mozdítá helyéből. — Lehetetlen a’ tulajdonos rémü
lését és zavarodását leírni, midőn ezen sajnálatos 
szerentsétlenségről értesíteték. Hirtelen lehajolt, hogy 
az igazságról meggyőződjék, ’s látván a’ kipótolhat- 
lau romlást, iszonyú nyögés közt ájulva rogyott a’ 
padozatra.

Míg szolgái őt magához hozni törekedtek , egyike 
a’ bülcselkedőknek kinyitá a’ kalitkát, ’s kivevén a’ 
kakast, mindnyájan illy rendkívüli tünemény’ vizsgá
latába ereszkedtek. Sok tudós és elmés megfejtés u- 
tán, egyikük azt nyilatkoztatá: mikép mindig az volt 
véleménye , mellyben e’ jelen eset teljesen megerösí- 
té , hogy minden szarvas állat, mint a’ szarvas éven- 
kínt elhányja szarvait, ’s hogy a’ jelen eset nem e- 
gyéb ennél; a’ miről tökéletesen meggyőződék, ujjá- 
val nyilvánosan érezhetvén a’ növő szarvat, melly e’ 
szerint a’ régit létaszítá; úgy hogy, ínylord, (monda 
a’ tulajdonoshoz fordulva, ki az alatt felocsúdván ész
revételeiket hallgatá) ,,a’ helyett hogy töprenkedjék 
ez eseten, minden oka van örülni rajta, minthogy az 
egy igen nehéz pontot világosít fel, ’s önnek most 
alkalma lesz figyelemmel kisérni a’ szép csuda nö
vését. —

Ezen bölcs megfejtés némi vigasztalást nyújtott a’ 
régiséggyűjtőnek, ki azonnal kezébe vevőn a’ mada
ra t, ’s megtapiutváu a’ viaszkot, mellyel az állszarv 
megerősítve volt, meggyőződék barátja észrevételé
nek igazságáról, mellyben még jobban megerősíté ma
gát, azon észrevételt tevén, hogy a’ szarv, miután 
az elszakadást semmi vérzés nem követte, kétségkí
vül már magátul, a’ kakas erőszakoskodása (mert e- 
zen munkájánál kapták rajta) nélkül is leesett volna, 
minthogy a’ más szarv elmozdulása mutatja, hogy az 
érettség azon fokán, ’s ennél fogva ellenállott az erő
szaknak. Ezen észrevételbeni élesclmüségének tudata 
némikép újra felélesztő , ’s folytatandó vala beszédét, 
midőn egy a' társaságból, ki a’ leesett szarvat felve
vő 's megvizsgálta, ’3 a’ dologról még semmi véle

ményt nem közlött, őt szárazon félbeszekasztá mond
ván , hogy a’ hj'pothesis bizonyára igen elmés, de ő 
azt hiszi, hogy a’ dolgot könnyebben is meglehet fej
teni ; mert megvizsgálván a’ vélt szarvat azt csupán 
kakas-sarkantyúnak találja, melly az állat fejére viasz
kai volt megerősítve, mint az a’ sarkantyú végén va
ló viaszkmaradványokból világosan kitetszik; ’s ha 
megengednék a’ másikat is levennie; kész a’ csalást 
olly világosra hozni, melly semmi jkétséget sem hagy 
fel. —

E’ nyilatkozás mindnyájukat zavarodásba hozta, 
minthogy véleményüket— mellynek dicsőségétől meg- 
fosztá — mindnyájan határozottan adták volt elő, ’s 
mivel még sokkal többet, mit előadni készek valáuak, 
kurtán eligazított: ennélfogva egymásra bámulva ál
lottak, inig az kinyujtá kezét, a' másik szarvat letö
rendő , a’ mikor mindnyájan közbe vetették magokat? 
főképen a’ tulajdonos, ’s általánosan vitatták, hogy 
jobban meg kell győzetuiök állításáról, mielőtt illy hir- 
telenkedő próbatétet megengedhetnének. Azonban a’ 
madár maga vetett véget a’ vetekedésnek, mert a’társa
ságban némellyeknek történetből burnótjok lévén ujjaik 
között,, az a’ kakasnak szemébe ment, ’s olly erő
szakkal rázatta meg vele fejét, hogy szarva elrepült 
a’ tulajdonos képébe. A z , ki a’ fölfedezést tette, tüs- 
tint fölemelő; ’s a’ csínnak olly világos jeleit mutatta 
meg, hogy az többé nem vala tagadható.

Lehetetlen leirni a’ szégyent és boszuságot, melly 
e’ siralmas eset után minden philosophicus arczokon 
mutatkozék. Külöuösen a’rászedett vevő csaknem meg
őrült : miudazáltal érett megfontolás után abban egyez
tek meg, hogy inkább hallgatva tűrjék el a’ csalást, 
mintsem a' zsebelőn elégtételt keresvén, magukat a' 
tudatlanok nevetségének tegyék ki. — Mi a’ kakast 
illeti, az haladék nélkül megöletett, hogy kudarczuk- 
nak egy illy tanúja lábaiul eltétessék. De hiában volt 
minden elővigyázatuk. Az, ki a’ csalást első fedezte 
fe l, nem tagadhatta meg hiúságától azon gyönyört, 
hogy éles elmüségét ne hirdesse; ’s a’ ficzkó, ki 
a’ nemes régiséggyűjtőnek a’ madarat eladta, látván, 
hogy csínja büntetlenül múlik e l , nem fojthatta el az
zal való dicsekvését, ’s vevőit mái napig a’ szarvas ka
kas’ történetével mulattatja.

KLI. LS.

*
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B  I Á K D A L.

őröm dereng 
A’ kék egen,
Yig kedv győz a’ 
S/.ivfollegen.
SS a’ merre csak 
A’ szem tekint , 
Szabadságunk’ 
Üdvpercze int

Diák élet 
Isten veled! 
Keblünk soha 
El nem feled,
Bár ollykoron 
Mégis csalál, 
Nekünk vidám 
Többször Talál.

Isten veled 
Szép kedvesünk. 
Te pályatárs! 
Kiáltsd vélünk.
SS ha volt talár. 
Egy angyalod; 
Mondd-el neki 
Hattyúdalod’.

Hogy tőled ö 
Most elszakad i 
Azért agyon 
Ne öld magad.

, Mivel sorsod 
Bár merre vet, 
Lelsz mindenütt 
Rokonszívet.

’S értünk viszont, 
T i szép szemek! 
Örökre ne 
KÖnyezzetek.
Mert ez csak egy 
Kis változás:
JVIi elmegyünk, 
Fog jóni más.

Nyugat felé 
E’ széles út 
Elkergeti 
Tőlünk a' bút. 
Lágyan luvall 
A’ lenge szél, 
Nincs messze mát 
A’ pályaczél.

’S hová mostan 
Vígan megyünk,
Nekünk ottan 
Van mindenünk :
Rokon, barat,
Apánk, anyánk,
’S szép Ián}7 fog ott 
Mosolygni ránk.

A5 nap leszáll 
H egy’ or mirul,
Lányérzetünk 
Magasra gyűl.
’S keblünk dagad.
Szivünk eláll 
Szülőföldünk’
Határinál.

BÉRCZKAVI.

S Z E M Ü V E G E K
DÜCSHALMI SZÁMÁRA.

Dücshaltm barátságos ember: Mulató társaságokban 
egész készséggel megjelenik, ’s igen szívesen része
sül néhány tült serleg’ kiürítésében, mellyekért azon
ban nem ő , hanem a’ vele lévők fizessenek, k ik , mint 
ö állítja, szerencséjüknek tarthatják köztük megjele
nését; pedig ő pénz nélkül soha sem jár; csak hogy 
mindig nagy banknótákat hordoz magával, mellyekct 
nem örömest váltogat fel minden hiábavalóságokért. — 
A’ kávéházakban gyakrau találhatni, hol 5 ki tesz 
magáért, mert annyi kávét — meg’mindent — iszik és 
eszik; hogy szinte kétfelé állanak fülei; — de csak 
külön szobában — senkitől sem láttatva, azaz hogy 
bátran mondhassa: ezt ettem, és azt ittam! ha mindjárt 
nem úgy van is. — Neve napját különösen megszokta 
tartani: meghívja ösmerősit, kik midőn az általa el
rendelt órára hozzá mennek (mert Dücshalminak min
dig előre el vannak szabályozva napjai, órái, menyek
ben bizonyos dolgok’ végrevitelét határozza) otthon 
nem találják. — De ezt megengedhetik neki ösmerősei 
mert épen ollyankor ollyas foglalatosságai adják elő 
magukat, nscllyek ez egyébkiut szigorúan megtar
tott szabályzatok ellenére is hazulról elkiszteték.

Dücshalmi az újságlapokat nagy szenvedélyével ol
vasgatja, ’s azokbul naponkint újabb, és újabb törté
neteket liirlel, még ollyakat is ; miket eszük’ ágában 

i sem volt az íróknak írni. Ki újakat akar hallani kér-
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dezze, vagy ne kérdezze, hanem csak hallgassa Dücs- 
halmit (mert ő folytonosan beszél mindig, mint a’ száz 
évi naptár} mindjárt annyit hall, hogy szeme szája el
telik újakkal; de jól meg jegyezzük — ezek néha né
ha lesznek csak igazak. — Dücslialini nagy bátorság
gal is bir; mert olly tüzesen szokott beszélni holmi 
dolgokrul — hasonszőrű társai közt, mint hajdan Czi- 
ru s , vagy ‘nagy Sándor félénk katonáinak, de mikor 
tettre kerül a’ dolog; akkor hallgat mint a’ néma hal.

De ki bírná az 5 sok szép tulajdonait harsogni ? la
pokat, ’s iveket kellene tele írnom, mégis hiányos len
ne festésem. Ne sajuálja hát a’ kegyes olvasó közön
ség Dücshalmira más olchaknl is figyelmét fordítani; 
mert ő nagy könyv’ és nyelv’ búvár—’s a’ tudományok 
majd minden nemében jártas.

Dücshalmit dücsvágya .költővé is tette ; és pedig 
olly költővé — hogy minden eddig őt.megelőzőtt, ’s ta
lán utána kővetkezendő költők is elbújhatnak előtte. 
O ismeri hazánknak minden íróit — a' mi több még az 
is szemébe tűnik, ha közülök valamellyik valami máé 
könyvből valamit magáénak tulajdonít, mi azt mutat
ja ,  hogy ő a’ világ minden könyveit átforgatta. — 
Anyai (magyar} nyelvén kívül tud, és beszél: né
metül, diákúl; ’s ha volna kivel más idegen nyelveken 
is beszélhetnie, úgy is szolgálhatna, mert ő előtte min
den nyelvek’ megtanulásagycrekség volt; Düeshalmi 
hát felül haladja a' nem rég fölfedezett párisi bölcset 
Menlellit is. Joghallgató nem volt, sem gyógyász, 
még is érti a’ törvényeket, — ’s a’ betegeknek gyógy- 
szereket is rendel.

írni többnyire magyarul szokott. — A’ halhatatlan 
Berzsenyit utánozza ódáiban, még pedig úgy, hogy 
ki e‘ dicső hazafi verseit összehasonlítja DüCshalmié- 
val, mintha maga Berzsenyi írta volna ezeket is, úgy 
megegyeznek egymással; "s ezen ódáit azért nem tet
szik neki krisis alá bocsátani, nehogy mint ő mondá; 
az ehhez nem értő magyarok őt plagiáriusnak nevez
zék; inelly névre ö egészlen érdemelten! Düeshal- 
mi drámát is írt már! még pedig mint ma szokás ötös 
jambusokban; de csak ritkán mutatja valakinek. Én 
szerencsés valók áltolvasni, de belőle mit sem valók 
szerencsés érteni! Iridoina olly szép, olly felleugős, 
hogy földön lakó magyarjaink alig fogják kiismerni 
az egész darabnak tervét. De nehezen is a’ földiek 
kedvéért irá Düeshalmi e' remek müvét, mert mi földiek

csak mulékony dicsőségét adnók, örök dücsre sóvár 
lelkének; mit, ha az égiek drámáját megkedvelik, ott 
fenn fog találni, nem itt a lan t, hol költeményének lé
nyegét, mint hajdan Gordius csomóját, senki fel nem 
tudja oldani. — ’S ez okozza hogy kuiyomatni nem en
gedi, hanem ollyanok előtt, kik annyit tudnak a’ drá
mához mint Miska hajdú a’ haraugüntéshez, — égiek- 
hüz tartozó imádság gyanánt, elelolvassa — ’s ekkor 
örül ha dicsértetik — ellenkező esetben hallgatéji el
lenségei lesznek.

Egykor nekem Düeshalmi sok versezetit mutatá, — 
mellyeket áltolvasás végett elkérék tőle, de csak olly 
feltétellel engedé meg elvihetni; ha azoknak nálam 
létét mások előtt titkolandanám. — En neki mindent 
igértem ,’s kéziratit haza emeltem. ’S oh! mennyit ta
nultam én az e remek müveiből ? tele volt minden sora 
csillagezredekkel, mintha a’ esillagok között íródtak 
volna. De Düeshalmi szerencsétlenségére valahogy 
eltaláltam őket veszteni, mellyek, minthogy nála mása 
meg nem volt; örökre elvesztek. Sajnálni lehet, hogy 
nem világíthattak a’ földön Düeshalmi csillagezredei ’ 
de talán még valaha világítanának, ha valakitől meg- 
tatálíatíak! ’S ekkor a’ sok csilíagezredi fényár miatt 
éjjel gyertyák nélkül is fogunk látni.

Dücshalmit könyv nélkül senki sem látja. O mindig 
olvas, de csak németül, mert a’ magyar könyvek mél
tatlanok olvasására; (itt ha igaz, o magával, egészlen el
len kezőleg cselekszik — mert írni magyarú', olvasni 
németül szeret! de tudja ezt Düeshalmi mért cselekszik 
magyarul azért ír, mivel nála jobb magyar könyvekben 
semmi sincs ollyan, mit már ő ne tudna.} A’ magyar 
könyveket csak akkor veszi elő, ha azokon pihenni, 
vagy inkább aludni szokott kritikáját akarja gyakorol
ni. — Uraim! bezzeg ekkor szenvednek a’ szegény 
magyar írók! — Én egykor baltám őt, könyveinket bi- 
rá li, ’s megfogadám, hogy ha Düeshalmi szavait, a 
magyar olvasók előtt valaha elhangzatná, inkább sa
ruvarró lennék, mint író! de bírálati párolgó.gőzkiut 
elenyésznek a’ légben!

De talán már mégis haragszik reám ön, édes Dücs- 
halmi ur? ’S azt mondja nincs szemüvegekre szüksé
ge — azért azokkal elmaradhattam volna! no no! ké
rem engesztelődjék meg! hiszen:tudja hogy mostani if
júinknak sincs szükségük rájuk , még is divatból — el 
hordják! Ön pedig már a' sok könyv olvasással sze
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meit annyira meggyengítette, hogy igen közelről is 
ismeri a’ betűket, mellveket szemüvegen keresztül bi
zonyára jobban ismerendhet; mire nézve illessze or
rára, ’s hordozza békével e’ szemüvegeket édesDücs- 
halmi u r ! ’s ha majd meghomályosodnak, adja tudtomra 
én mindenkor kész leszek azokat újakkal felcserélni.

SPETYKÓ GÁSPÁR.

JAVALLAT - TÖREDÉKEK.

Eszébe juthatna talán valami gonosz elméncznek, e’ 
czim alá helyzeti néhány sort Töredék-javallatnak ne
vezni, mint mellynek csak annyi haszna lehet, mint tö
rött fazéknak; ez mindazáltal meg nem gátolhat ész- 
revételiuket kimondani.

I .

Legyen szabad pótlékul a’ Hiruök 12. számában az 
Athenaeum 12ik számából idézett circulus vitiosusra 
tett észrevételhez némit mondanunk. Ugyan is azt véli 
a’ Hírnök, hogy nem egyedül a’ színészek gyöngébb 
játéka okozza a’ esekély számú látogatót; mivel a’ fő
város sok müveit lakosai a’ középszerű előadásokat is 
gyámolítnák — ha más nem tartóztatná. ’S ezen más 
a’ néző közönségnek gyakori viselete (értetik: illet
len}. Ezt ugyan tagadni nem lehet; azonban nem csak 
az említett taps, midőn azt t. i. nem értők és módon 
felül vad ordítással űzik, az egyetlen illetlenség, mert 
a’ Rajzolatok 63. számában Nagy Ignácz is szólt több 
illyes hijányokról, de egy fő baj a’ játék alatti hangos 
lármázás. Igaz ugyan, hogy a’ műveltnek és műértő
nek kiállhatatlan azt látni ’s hallani, mint nyernek il
letlen tapsot a’ leghibásabb előadások: de vélemé
nyünk szerint még kiállhatlauabb, ha a’ talán valami
vel jobb előadásból semmit sem éldelhet, semmit sem 
érthet öt hat ifjúnak hangos zsibaja ’s kaczagása mi
att. Mert vannak ifjú urak, kik azt képzelik, hogy a’ 
színház csak számukra épült; ’s a’ mint belépnek, ki- 
rekesztőleg ott uralkodhatnak, ’s ha lármájuk miatt 
bedőlne is a’ ház, hisz' 1 forintot fizettek; azon föl le
het építni. Itt azonban-nem csak ez ősi pusztákról jöt
tékét kell érteni, mert fájdalom, gyakran épen ollyak 
teszik, kikről születésüknél fogva több nevelést lehetne 
várni. — De azt tapasztaltuk, hogy mind e z , mind az

illetlen taps, a’játék alatti hangos zsibaj a' német szín
házban is történt, ’s ez még sem jjeszte senkit vissza 
annak látogatásától; mire nézve is azt kell hinnem, 
hogy soknak ez csak kifogásul szolgál a’ magyar ház
ba nem menésért. De sokan csak ugyan minden palás- 

-tólás nélkül egyenesen kimondják: hogy vélemény’ 
kedvéért nem fognak unatkozni. ’S így ugyan csak az 
előadásban kell feküdni a’ íöhibának; ’s ez tagadhat- 
lan, azonban az előadások az eddigi körülményekben, 
mint már több helyütt szó volt róla: jobbak alig lehet
tek. Azért, midőn e’körülmények most kedvezőbbekre 
változnak, reménylhetni, hogy a’ színészek több gon
dot fordítandnak a’ müvek’ életbe ébresztésükre. Más 
részről azonban az elfogultság, előítélet, szokás, ha
talmas ellenségei a’ nemzeti színi mutatványoknak. 
Volt alkalmam jelen lenni magyar előadáson, mellyet 
az elíogult szörnyű roszuak ’s untatónak kiáltott, ho
lott bizonyos, hogy ennél rosszabb német előadást (mert 
azok sem a’ színészet istenei ám, kiválta’ pestiek} jó
nak talált, csak — mivel német. Sokat segít a’ német 
szinpadon a’ daljáték, — ez a’ korszellem’ kivánata.— 
Azért jó volna bizonyos rendszabások által az illetlen 
viseletét biztosítói, a’ színészeknek a’ nyilvános véle
ményen, kritikán, ’s a’ t. mű szerzője észrevételein kí
vül legalább egy tanítót rendelni, ki a’ eharakter felfo
gás- és szavallásról a’ színészeknek tiszta fogalmat 
adhatna. ’S ha e’ módon a’ dolog állása lehetőleg ja 
vítva lesz, ki fog tetszeni, kit tart müértelem kit ellen
séges előítélet távol a’ magyar színháztól?

a

Olvastuk a’ Rajzolatok 65ik sz. a’ rendkívüli Hir- s 
Divatlapján G—y urnák érdekes közlését a' pesti an
gol-kisasszonyok nevelő intézetében tartott próbatétről 
’s igen örültünk, hogy már valahára illyes láuyiutéze- 
tekben is lábra kap a’ honi nyelv; azonban nem hisz- 
szük, hogy egyátalában minden pesti lányintézetben 
ez volna a’ szokás. De e’ mellett figyelmeztetjük G-y 
urat egy más érdekes intézetre, a’ vakok’ intézetére, 
’s barátilag kérjük, látogatná meg azt is egyszer, hol 
minden hónap végével próbatét szokott tartatni. Külö
nösen figyelmezzen pedig a’ magjrar nyelvtanításra, 
váljon még most is a’ régi mód szerint megy e a z , 
mint én egyszer hallottam. Bajos, ha illyes intézetek
ben a’ tanító saját útját követi, melly minden egyéb
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elfogadott módtol elüt, ’s a’ dolgot még nehezíti. így 
tapasztaltam, hogy a’ magyar ejtegetés 26  esettel ta- 
nítatik! Úgy hiszem, illyes nyilvános intézetekre kel
lene leginkább kiterjeszkedni a’ köz-ügyelésnek.

Nagy-Mihály, aug. 20d. 1837.
NEY.

Ú T I R A J Z O K .

( Vé ge )

Lörinczkáta , nyárhó' 15d. 1837.

A’ hely több közbirtokosé, rendiül és csinrül nem 
szükséges többet mondani. — Érintettem másik leve
lemben , hogy e’ falu mellett foly a' Zagyva, melly itt 
inkább igen derék kiterjedésű mocsárrá ’s nádas ingo- 
ványnyá változott és a' heljTséget keletrül ’s délrül fél 
körül védi a’ hozzá juthatástul. — Olly gyaloghidat 
széles e' hazában alig láthatni többet mint a’ miilyen 
ezen mocsár-tó-folyóu van építve. A’ ki ezeni átjárás
hoz szokva nincs , igen jól teszi ha előbb meggyónik 
és úgy lép rá , mert én jót nem állok, hogy a' ferdén 
álló 's igen ingadozó oszlopoku hidrái le nem rogyik. 
Csak egy ember mehet el rajta, ’s csak némelly he
lyen lehet a' szemközt jövő elöl félre állva kitérni. A’ 
deszkák hintálóznak, semmi karfa vagy fogódzó nincs 
rajta, juj! még most is borzadok rágondolva. Iloszát 
e’valóban igen nevezetes hídnak nem tudom, de a’ bu
dapesti dunahid felénél bizonyosan hoszabb. Mennyi 
alkalmatlauság a’ lakosakra nézve, mert szekérrel 
szomszéd faluba kell kerülniük mind azon munkák vég
bevitelére, mellyeket a’ vizen’túl fekvő földek megki- 
kivánnak. — Azt beszélő egy barátom, ki hasonlag itt 
birtokos, hogy 1834ben és a’ múlt nyáron azaz 1836- 
ban, a’ mocsár szinte egészen kiszáradt, csak a’ kö
zépen folydogált a' Zagyva és igen könnyű lett volna 
örökre kiszárítani, de hibázott olly gépely, melly ma- 
gátul neki állva egy árkot’s kétfelöl töltést csinált volna. 
Hogy a’ birtokosak azt magokban elhatározva tegyék, 
azt még álmodni is kábaság volna. Egyébiránt részint 
igazságok is van, ha a' tót vagy mocsárt ki nem akar
ják szárítani, mert hol vennének aztán olly szép ná
dat, mint miilyen ebben terem? Azon kivül hogy egy

igazi magyarhoz illő legszebb mulatságtul a’ kacsava- 
dászattul — mert itt úgy látszik tartózkodnak — meg 
volnának a’ kiszárítás által fosztva, ama gyönyörű 
muzsikát sem hallhatnák, mellyet ennek lakosai napon
kint tesznek. Pedig milly bájoló ez, mint már Kazinczy 
is bebizonyitá: Koáx, koáx, tűi, tűi, brekeke, brekeke 
tűi. Ha a’ kis folyó néhány ölnyi széles árok közé szó
rhatnék itt, sok hasznot és kényelmet okozna az igaz, 
p. o. a’ folyó mentében leendett réteken bőséggel terem
ne széna, a’ keskeny folyón kevés költséggel könnyen 
lehetne szekerek átjárhatására is hidat csinálni, a’ lég 
is egészségesebb lenne, nem kellene szomszéd faluba 
kerülve sok időt veszteniük ’s a’ t . , de mik mind ezek 
ama’ fölebb említett haszonnal és gyönyörrel öszsze- 
hasonlitva ?

Reggel elhagyám a’ kedves helyet, mellyet azon
ban még gyakran láthatni remélek. Többet írhatnék 
még innét; de a’ mellyek az olvasókat semmiképen 
nem gyönyörködtetnék; azok csak engem érdekel
tek , ’s ah menynyire érdekelnek! — Most már késő 
éj van, aludni fekszem le , de előbb küszönetemet és 
hálámat mondom el ama’ derék férfiúnak, ki az alvást 
föltalálta. Milly nagy érdemet tön az minket illetőleg, 
kik találmányát éldelve olly jó izüen szunyadozunk 
annyi század óta.

TESZEM.

E G Y V E L E G .

Lipcsében B rand  A-nál Guttenbergnek igen jói el
talált arczképe jelent meg köedzésben, egy 1446ban 
készült eredeti olajfestvény után. Ajánljuk e’ ^zép 
munkát a’ nagy férfiú minden barátainak. Arra velínen
12. szász garas, chinai papiroson 16.

Az augolországi korona 5 4 ,0 0 0  font sterlingre be
csültetik. IV. György volt a z , ki előszer viselő; az 
döbbeni felényivel sem volt illy uagyértekű, ’s azt 
hiszik, hogy igen sok hamis kő találkozék rajta. A’ 
peerek 's feleségeik pompaöltözete nem kevesebbe, 
mint 4 —6 0 0 0  tallérba került.
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P E S T I  H Í R E K .

jf.) A’ p e s t i  v a k o k  i n t é z e t e ’ növendékeivel tartott ’s 
múlt lapunkban említett nyilvános próbatétel f. h. 26kán vá
logatott vendégek jelenlétében, délelőtti 0 órátul 12ig, mint 
említettük a5 vármegye háza’ nagy teremében, olly szép rend
del 6a pontossággal ment végbe, hogy a’ jelenvoltaknak nem
csak közvárakozása elegitteték ki, hanem gyönyörködtetésük
re 'is szolgált. Valóban szívemelő ’s megnyugtató vala látni és 
hallani ezen szerencsétlen kisdedeket nemcsak a’ hittudomány’ 
magyar és német nyelvészet’, számvetés’, természettörténet’, 
technológia’, természettudomány’, diaetetica’, földleírás’, ha
zaitörténet’ és hangászat theoriája’ ágazatiból szerzett is
mereteiket előterjeszteni hallani : hanem őket mindenféle 
kézimunkákban ’s különféle hangeszközök’ játszásában is jár
tasoknak tapasztalni, és látni. Nem lehet eléggé nem dicsér
nünk ’s méltányolnunk ebben í. Dolezsálek Antal igazgató ur
nák valóban példás és fáraöhatlan szorgalmát, ki azon egy 
pár évben, melly óta e’ szép és hasznos intézetet kormányoz
za , annyi üdvös és czélszerű javításokat tett, hogy minden 
elfogulatlan emberbarátnak méltó becsülésére, növendékeinek, 
kik iránta valódi gyermeki szeretettel viseltetnek, szereteté- 
re ’s hálájára ’s hazánknak méltánylására méltán számolhat 
Óhajtható, hogy vajha ez intézet ’s annak czélirányos, kor
szerinti, jeles elrendelését bár minél többen ismernék ’s mél
tányolnák hazánkban. Helyszűke tiltja, erről itt bővebben ér
tekezni , de meggyőződésünknél fogva bizton utaljuk olvasó
nkat egy könyvecskére, melly a’ múlt érben jelent meg itt 

Pesten, ’s az intézet mivoltáról, bő és elégséges felvilágosítást 
nyújt. A’ csinos -nyomtatású, három képpel díszes könyvecs
kének czime ez : Tudósítás a’ vakok intézete’ alkotmányáról 
Pesten , ez intézetbeli nevendékek; imádságaival ’s énekeivel 
együtt; továbbá értekezés egy vaknevelő intézet’ szükséges 
voltáról, annak hasznáról és főmegkiváutatóságáról, kiadá 
Dolezsálek Antal József, az intézet’ igazgatója. — Ára 48 kr. 
s a’ bevétel alapítványra forditatik egy szegény vak gyermek’ 

számára.
2.) G ő z h a j ó i n k ’ s e p t e m b e r i  p ál  y á j a : N ád  or  

Bécsbiil Pozsonyba ’s Pestre: 5. 12. 19. ’s 30án; Pozsonybul 
Pestre: G. 13. 20. ’s 27én ; Pestriil Pozsonyba ’s Bécsbe: 1. 
8. 15. 22. ’s 29én. Á r p á d ,  Bécsbiil Pozsonyba, ’s Pestre: 
5. 10. 17. ’s 23án; Pozsonybul Pestre: 4. i l .  18. ’s 25én;. 
Pestriil Pozsonyba ’s Bécsbe: 6.. 13. 20.. ’s 27én. Z r í n y i  
Pestről Zimonyba ’s Di enkovára: 14 ’s 28án ; Drenkovárul 
Zimonyba: 5. ’s I9én; Zimonybul Pestre: 7. ’s 2lén. 1. F e-

S z e r k e s z t i

r e n c z ,  Pestrül Zimonyba ’s Drenkovára: 7 . ’s21én; Dren- 
kovárul Zimonyba; 12. ’s 26án; Zimonybul Pestre; 1 4 .’s 
28án. A r g o ,  Skela-Gladovárul Galaczra: 13. ’s 28án; Ga- 
laezrul Skela-GIadovára: 4. 19én. M a r i a  D o r o t h e a  Ga- 
laczrnl Konstantinápolyba: 4. ’s 18án; Kostantínápolybul Ga
laczra: 13. ’s 27én ; V. F e r d i n a n d ,  Konstantinápolybul 
Trapezuntba : 1. 15. 20án.— A’ f. hónapi magas vízállás min - 
dig kedvező vala gőzösünkre nézve, a’ mostani nagy, száraz
ság okozta apály azonban ’s a’ víz medrének előbbi több ren
dű áradás miatt történt porondositása sulyosbitni kezdi pályá
jukat, főleg a’ fel-Dunán, mellynek szabályozása több vidra 
erőmüvet látszik kívánni. A’ közeledés Bécs ’s Pest közt mind- 
azáltal még folyvást szakadatlanul fennáll.

K Ü L H Í R E K .  -

1. ) „Sun“ ezimü amerikái hírlap következőt ir : ,,A’ napok
ban egy iv papirost láttunk melly mintegy 100 láb hosszú, 
és 2 láb széles, ’s mind a? két lapjára bizonyos erőmű ál
tal egyszen e történt a’ nyomtatás. Ezen rendkívüli találmány 
lehetségessé teszi, hogy egyetlen egy individuum, minden más 
segedelem nélkül, egy bármelly hosszúságú ivet készíthet ’s- 
azon egy könyvnek vagy folyóiratnak másolatát adhatja. A’ 
munka, mellyet ezen nevezetes könyvnyomtató intézetből lát
tunk, Robinson Crusoe’ története volt, 260 lapból álló, 12-tben. 
Ka valakinek kedve volna a’ papirosmalomban netalán ingét 
benyomtattatni, csak le kell vetnie, ’s az erőmű egyik vé
gén álló dolgozónak odanyújtani, ’s azt egy ott nyomás alatt 
lévő ívvel egyszerre visszakaphatná. Ezen typographiai csu- 
damünek feltalálója bizonyos F r e n c k  Tamás nevű utikai 
születés.

2. ) Folyó évi június hónapban a’ vágószékek’ 6zámára be- 
szállítatott 5316 ökör,  1023 tehén, 6809 borjn, és 28,011 
juh ; ezek 392.727 kilogram fadgyút adtak. 1836ban ellenben 
ugyan ezen junius hónapban 4786 ökör, 914 tehén 6539 bor
jú , és 25,014 juh szállitatott be és ezek 405,045 kilogr. fad
gyút szolgáltattak. Tehát az idei évben a’ tavalihoz' képest 
530 Ökörrel, 709 tehénnel, 1330 borjúval és 2997 juhval sza
porodott a’ marhák’ száma; csak a’ fadgyú lön aránylag ke
vesebb. — Ezen szaporodását az emésztésnek az Orleani hg. 
házassága okozhatá, melly egyszersmind mutatja, hogy a’ ke
reskedési krisisnek a’ dolgozó néposztályra nézve semmi kö
vetkezése nem lett

M u n k á c s y .
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A B B A Z  I A.
ÚTI KAJZ.

Míg a’ Gyula-havasok’ hosszú láncza kopár szikla
it erinczeivel komolyan nézdell a’ felséges Adrin’ azon 
éjszak-keleti öblére, inellyet ma Quarneronak nevez
nek , de mi tán magyartengernek is híhatnánk; ’s míg 
délre, átalában homokos, köves "s csalitos szigetek zár- 
ják-el az éjszaki partokról a’ magas tengerre a’ kilá
tást; nyugati vizei addig bájolólag tükrözik vissza nap- 
alkouyúlatkor a’ babér-, olaj- ’s gesztenyefákkal dú
san koszorúzott partokat, ’s M onte-maggiore' kettős 
púpja, mellyet méltóságos koronaként tüze a’ természet 
Isztria ’ hegysorára, kéjelgve tekintget le az alatta, ’s 
gyakran olly rettenetesen hullámzó jegyese’ partjain 
búján virító völgyekre.—Szembeötlő a’természet’ ezen 
contrasztja. Amott örök halál lepi a’ vidéket, ’s a’ mun
kás lakosok’ vas szorgalma is csak nehéz fáradsággal 
hozhat reá valamillves tenyészetet: — itt, egyjóltevő 
tündér’ országa látszik örökös, vegyes szinű zöldben 
pompázni, mellyet a’ tél’ fagyasztó szelei sem képések 
elölni: minthogy a’ babér-, olaj- ’s fenyőfák még ak
kor sem vetkezik le egészen reményszin ékítményei
ket ; egyébiránt a’ telek’ minéműsége itt ‘és amott csak 
annyiban különbözik egymástól, hogy a’ sziklaparto
kat, mellyek szakadatlauúl nyúlnak el az egész quar- 
uerói öböl körűi, Monte-maggiore alatt egypár újuyi 
magasságú, kődarabkákkal vegyített vörös agyag fedi 
mellyet a’ gyulahavasok’ Adriára dülő'halmairól, tán 
még a’ világáradat majd nem mindenütt teljesen lemo
sott. —

E’ kies völgyek’ egyikében fekszik a’ takarékos kis 
Abbázia, nyelvünkön: Apátság, Fiúmétól nyugatra,’s 
tengeri úton nem es-ész két órányi távolságra. Megis
mertetését a’ pontból vélem valamennyire érdekesnek, 
mivel ezen apátság, a’ mennyiben a’ fiumei társas káp
talan' főesperességével van összekötve egy a’ honuuk- 
beli valóságosak közűi. — Alapításáról. ’s arról, mi
kor jutott a’Magyarországi apátságok’ sorába, bizonyost 
nem mondhatok. Hogy 1506ban már létezett, ’s a’ 
Monte - maggiore alatt keletre fekvő több regényes 
helységeket bírt fiumei Jezuiták’ tulajdona nem volt, azt 
egy alább felhozandó felírás meg fogja mutatni; hogy 
pedig 1777 előtt a’magyarhoni apátságok között h^yt 
nehezen foglalt, onnan hiszem, mert ezen év előtt,
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mellyben Fium e , ’s vele a' hajdani LiburnicC egy ré
sze hazánkhoz csatoltatott, a' magyar koronának Re- 
c i n e folyón túl, tudtomra legalább, semmi birtoka 
sem volt.

A’ fiumei kőszárnyakról regényesen tűn fel
Abbázia, sűrű fák közűi kifejérlő házikóval a’ nézel- 
lőnek, ki azon csalóka közelség miatt, melly kivált 
alkonyaikor derűit időben a’ tengerpartok közt mu
tatkozik . kész hinni, hogy alig lehet többre félórányi 
távolságnál a’ kikötőtől; de sajkába szállván odaeve
zendő , hacsak fürge matrózokra nem akad , vagy ked
vező szellő nem fuvall, majd két óra kell neki az o- 
da juttatásra. Szép júliusi délután volt az , mellyen 
nekem alkalmam esett Abbáziát meglátogatni. A’ kor
mányoson kívül tiz csinosan öltözött izmos matróz e- 
melgeté az evezőket, egyszerre csattantak azok a’ tü
körsima húllámokban 's húzódtak vissza a’ sebesen ha
ladó láncsa ***-*} után. Az alkonyodni készülő napnak

*) Ezen folyam választja el Fáimét ’s kerületét éjszakra 
Zágráb vármegyétől, keletre pedig a’ buccarii kerület
től ; ezen épült S m i t h és M e y n i e  r urak’ fiumei pa
pírgyára i s , melly azonban a’ buccarii határban ál l , 
Fiúmétól éjszak - keletre mintegy óranegyednyi távol
ságra. A’ gyárral átellenben nyugatj a ered egy magas 
kőszirt alatti, öl ökké nyugvó, ’s vizzelteli medenczé- 
ből a’ F iú  m á r a ,  mellyel egyesülvén Recine, nevét 
elveszti, ’s úgy ömlik a’ város’ keleti részén a’ tengerbe.

**'J Bár mint ohajtám is megszerezni ’s olvasni Pr a j n ak  
F i ú  m e’ történeteit érdeklő értekezését, mellyben meg
mutatni igyekszik, vagy tán meg is mutatja, hogy7 e’ 
város és környéke, már a’ 14ik században F r a n g i- 
p an ok ’ birtoka lévén, Dalmátország által, mellyel Li- 
burnia egyesítve volt, a’ magyar koronához tartozott, 
ebbeli óhajtásom mindeddig nem teljesült; ’s azért, 
inig ellenkezőről meggy űző adatokat nem látok, okokon 
alapúit véleményem az, hogy7 a’ magyar korona’ joga 
a’ Recinén túl csak 1777ben terjesztetett-ki.

***) Így, vagy7 kőgeréb- be l  gondolom az olasz mol o- t  
a’ tárgymák legmegfelelőbben kifejezhetni, melly nem 
egyéb a’ partról tengerbe több ölnyi hosszaságban be
nyúló keskeny kőfalnál. — A’ p o u s a l e - t  h i d fő nek 
nevezném, mert valóban hídfő alakban építetik; ez két* 

" szerte, sót háromszorta olly széles mint a’ kószárny, ’s 
nem is szokott olly messzire tengerbe ereszkedni mint 
ez. Mindenik a’ végből készítetik, hogy kisebb hajók 
megközelítve azokat, mellettük kény elmesebben rakod
hassanak.

****) L a n c i a  oiaszúl, tágas, hosszú alakú ’s csinos sajka, 
nyolcz, tiz, tizenkét evezőre készítve.

C71)
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perzselő sugarai ellen sátor fede a sajkaban ülőket, 
melly annak Isztria' halmai mögé vonulta után levé
tetett a’ láncsa fülül. Este homályban borongott előt
tünk a’ virító part. ’s mi szende szellővel a’ fölöttünk 
álló magas bérezek’ árnyékában úszánk már, midőn 
Fiúmét, ’s a" dalmacziai hegyormokat a' leáldozó' vég
sugarai még biborfényuyel boriták mögöttünk , ’s 
délre, a’ Cherso és Promontore között mármost egé
szen kinyúlt magas tenger’ láthatárán egy alig sejt
hető pontonként lebegett a’ csillogó hullámokon egy 
nagyobb hajó. — Még néhányszor csattant a tiz la
pát, ’s mi Abbázia alatt valánk, mellynek partjain, ki
vált apálykor, sajkából is nehéz a* kiszállás a’ tenger“1 
csekély mélysége, vagy meredek sziklapartjai miatt: 
azért is á1 lakosok vakolatlan kőkerítést emeltek egy 
helyt a’ valamennyire mélyesített tengerben, hogy e- 
zen belül a’ nyugtalan hullámok a’ parthoz könnyebb 
jutást ne akadályozzák.

Kiszálltunknál tüstént egy természet alkotta babér- 
falagos fogadott, ’s egy reánk bámészkodó gyermek- 
csoport. A’ homályos *s kellemes illatú, de rósz kö- 
vezetű lúgosból kiérvén, egy pár ház elébe jutánk, 
niellyek’ ablakait szinte aggokkal vegyes fiatal nők és 
gyermekek’ kandi serege lepé el. Átalában figyelmet 
gerjesztő környülméuy i t t , ’s a’ körül-belől fekvő hely
ségekben az , hogy több némbert lát az utas mint fér
fiút; mi egyébiránt majdnem minden partvideki hely
ségben észrevehető, hol a’ házi ’s mezei munkákat is 
többnyire néniberek végezik ’ a’ nagyobb részint ten- 
gerészet-’s hajózással foglalatoskodó, ’s azért há
zaiktól majd mindig távol lévő férfiak helyett

Abbáziának rendes utczája nincsen; ’s kalauzunk’ 
egy odavaló birtokos állítása szerint, mintegy hatszáz 
lélekre menő lakosi, kik átalában illyr ’s olasz, vagy 
inkább e’ kettőből vegyített zagyva nyelven beszélnek, 
széllelszórt, majd nem egyenként emeletes, búján vi
rító borostyán-'s gesztenyefáktól, és magasra növő 
.szőlőtőkéktől környezett ’s árnyékozott, kőből épült 
’s cseréppel fedezett házokban laknak. — Érdekes 
valóban cgv itteni, kívülről olly regényes helyzetű 
házikó’ belsejét látni. — A’ bemeneti ajtó, melly e- 
lött többnyire egypár durván faragott sziklalépcső fek
szik, a'kémény’ daczára is igen kormos konyhába ve
zet, melly majd mindenütt a’ ház' földszinét egészen 
elfoglalja, ennek egyik szegletében, az ajtótól közön
ségesen balra, van a’ tűzhely, csak egy lábnyira ma
gasodó a’ tiprott föld felett, ’s körűié a" télen, nyáron 
rongyba burkolt porongyok: másik szegletében pedig 
tehenek,’s néhány fekete, bozontos birka, mellyek' 
gyapjúból az asszonyok magoknak ’s az egész csa
ládnak, minekutána az önkezökkel gyártott darócz- 
szüvet, a fiumei kerületet öntöző Recinén épült kal
lókból kikerül, egész öltözet-ruhát készítenek. — E- 
zen földsziuti térből, ingadozó falépcso vezet az eme
letbe , melly két legfelebb három , a’ ház’ építésekor 
kifejérített szobácskából á l l , ’s ezek egyegy magas

széles nyoszolyával, egy simára gyalúlt, piszkos fe- 
nyüfaasztal- ’s lóezávai, és egypár szalmaszékkel 
bútorozvák a’ repedezett falakat hol több , hol keve- 
vesebb czifra képek borítván. Egyébiránt, mint min
denütt, úgy itt is vannak kivételek. A’ magokat job
ban bíró hajóskapitányok’ vagy hajótulajdonosok’ házai 
egészen városiasa« vannak építve, ’s átalában még 
bútorozva i s ; következőleg itt a' házi állatok saját, 
elkülönözött hajlékokba szorítvák, ’s a’ lak’ egész bel
seje vidámabb színt mutat; a’ sok czifra szalagos vi
aszgyertyákkal közbe aggatott képek azonban itt sem 
hibáznak.

Abbáziában , mint a* mondottakból látszik , minden 
lak’ külső tekintete olasz villához hasonlít. A’ ház
birtokosnak szőlőkertje házával egyesítve van ; a’ te- 
hetösbbek mindazonáltal bírnak még egyebütt is sző
lőt , erdőt ’s réteket, mellyek’ mindenike saját külön- 
név alatt lévén a’ telek lajstromba bévezetve, némelly 
lakosnak húsz és több külön elnevezésű birtokrésze 
is van ugyan azon határban; ’s ki nem tudja, minő 
terjdelmüek, az illy telekrészek, dúsnak tartaná az- 
illy birtokost; de meg kell ám godoluuuk, hogy itt, 
mint szinte a' quaruerói szigeteken ’s partokon minde
nütt, tiz , tizenöt szálfát erdőnek, ’s egypár négyszeg 
ölnyi, csalittal vegyes gyepet kaszálónak szoktak ne
vezni. — ATem hallgathatok itt el egy Abbáziához kö
zel helységben néhány év előtt tett végrendelményt 
melly kezem között is megfordúlt. Ebben ugyan is a’ 
rendelkező *'*') egy tölgyfájából két hagyományt csi
nált: törzsökét tudniillik és derekát, egyik unokájá
nak, ágait pedig ’s leveleit fiának hagyd. Ez tett-do
log, ’s e’ vidéken nem is igen felötlő; én csak azért 
említem meg , hogy olvasóim lássák, miképen itt min
den, a’ búja tenyészet’ daczára is! csupán kisfestés- 
ben van meg.

A’ mezei gazdaságról, minthogy e' helyet csak fut
tában láttam , keveset mondhatok ; ez mindazonáltal 
hasoulítni fog mindenben a’ körülfekvő helységeihez, 
’s fiumeihez; hol azt gyakrabban vehetém szemügyre. 
— Fő ága annak e’ tájékon a’ szőlőművelés. — 
A’ szőlőtők magasra növeszíetnek, ’s vagy karók
ból készült állasokra eresztve lúgost képeznek, vagy 
olasz szokásként fák mellé ültetve , azok leveleivel 
egyesítik gazdag övéiket, ’s közönségesen bőven te
remnek ; késő hideg, vagy jégesők igen ritkán semmi
sítik meg a’ gazda’ szép reményit, kinek saját szüksé
gén kivűl még is csekély bora marad itt a' kivitelre. 
A' lúgosok közt mintegy három lábnyi szélességű sza
bad tér hagyatik, ’s ebbe vagy törökbúza, vagy cse
kély gabona vettetik, burgonyának is engednek ben
ne néhol helyt, ’s kevés zöldségnek. Olajat, bár az 
olajfák nem igen ritkák, Abbáziában keveset sajtolnak, 
annyit sem, mennyi saját szükségükre elég volna, ’s

f )  C a s t u a ,  Iiajdan a’ fiumei Jezuiták’ birtoka.
**! C h i c o  r i c h ,  ha jól emlékezem, keresztnevén János .
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A’ MAGYAR AKADÉMIA DRÁMABIRÁLÓ KÜLDÖTTSÉGE’
H E L Y B E L I T A G J A IN A K  F E L S Z Ó L ÍT Á S Á R A .

Alulírottak, midőn először f. h. 1 1 kén minden buda
pesti szerkesztőséghez megküldött, de ar Rajzolato
kén kívül egy által is el nem fogadott felszólítást in
téztünk a1 drámabirósághoz, úgy véltük, hogy egye
dül azt cselekvők, mit hasonló körülmények közt min
den elfogulatlan ’s igazságszerető embernek tennie kel
lett; ’s első felszólalásunkkor meg sem neveztük ma
gunkat, mert azt hittük, hogy a’ dráinabiróság’ meg 
győződébe is: nem ki,. do mit?

Mivel, azonban, e’ felszólítást, noha igen kényes 
tárgyban történt az , a’ drámabiróság felelet nélkül 
hagyá; israétlendőnek véltük az t, még pedig nevünk7 
aláírásával, hogy tudhassa az illető drámabiróság, mi
kép az nem véleméuyzavaró, ’s rágalomköltő névtelen 
izgatóktul származott;, hanem olly férfiaktul, kik szel
lemi előhaladásunkat ’s literaturánk’ folyamát vigyázé- 
kouy szemmel ’s lélek ismereti gondossággal kisérve, 
mindenkor nyilt homlokkal ’s nem tétovázó tekintettel 
szállottak ’s szállaudanak szembo bárkivel is-

Az ismételt felszólítás el lön sikkasztva, és csak 
utóbb jelent meg a’ Jelenkor’ , Hazai Tudósítások’ ’s 
Athenaeum7 f. b. 36. ’s 37k i számában, kisérve a’ drá-

*) Egyéb hírlapokban megjelent válaszunk azért rÖvidebb,
akarók.

mabiróság’ elíenfelszólitásátul, inelly az alulírottaké
val ugyanaz nap költ. Mit kelljen a’ dátumok’ azonos
ságárul ’s az ellenfülszólításnak mégis illy késő meg
jelentérül tartani: nem fejtegetjük; hanem először is 
magát a’ drámabiróság fölszólításának tartalmát ve- 
endjük vizsgálat alá, azután pedig a’ benne kifejezett 
óhajtásnak eleget teendők, közlendjük azon ([mint a’ 
drámabiróság kívánja „ e r e d e t i  é s  c s a l h a t a t 
l a n 44)  o k l e v e l e t ,  melly bennünket a’ kérdés 
vagy fölszólitás’ tételére egyszer’smind pedig a’ pe
csétek iránti javaslat előterjesztésére b ű t

Legyen szabad e ’ drámabiróság7 felszólítását elő
ször logicai, másodszor társasélet ’s polgári helyezte
tésbe!’!, harmadszor jogossági ’s végre negyedszer igaz
ságszereteti szempontbul tekintenünk. — E ’ drámabi
róság felszólításunkat nemcsak felszólításnak, hanem 
vallatásnak is nevezi ’s azt mondja:* „uem tartaná vá
laszra méltónak, ’s az igazság’ mind elhallgatott mind 
megnevezett barátait olly férfiaknak, hogy akármi tet
teiért is számadással tartozzék nekik.“ Most kellene 
következuija’„ha“ vagy „hacsak“ kapocsszónak; de ő 
így folytatja: „azonban mivel kétszeri felszóIításOR“ 
’s a’ t, — E’ soraiban két logicátlanság vau; egyik ez:

mert az illy terjedelemben az illető szerkesztők felvenni nem



„nem tartaná válaszra méltónak, azonban mégis tartja; 
a‘ második: méltónak tartja válaszra, ’s válasz gya
nánt felszólít“ ’s a' t. Méltónak tartani 's mégsem tar
tani m éltónak; felelni ’s még sem felelni, —  furcsa 
logical —

Második szempontbul tekintve épen nem felel meg e ’ 
drámabiróság’ hangja azon hangnak, mellyet illy fér- 
fiaktul várni lehete 's kelle. Mikor fogunk valljon oda
jutni, hogy necsak szóval ’s irományainkkal mutassuk 
az emberi érzelmeket, a' kölcsönös becsülést, egyen
lőséget és méltánylást, hanem cselekedeteinkkel is 
bizonyítsuk azt? Mikor fogunk fölülemelkedni, a'nagy 
tömeg’ előítéletein, mikor vetkezeudjük le végkép az 
önáltatást? mikor utatsitjuk vissza, sőt tiltjuk el a'bál
ványozást ? — Fájdalommal tapasztaljuk , hogy ezen 
óhajtásunk még mindeddig csak álom; álom ollyanok- 
nál is, kik ébreulevöknek hiszik magukat ’s az álom
ban tespedőket ébregetni akarnák! ’S e’keserű tapasz
talásnál fogva kérdezzük e ’ drámabiróság' tagjaitul: 
kik ők? hogy minket válaszukra méltatlanoknak tar
tanak. Ilallachorák vagy páriák vagyunk e mi? ’s ők 
Braminok? kikkel semmi érintkezésbe jöttünk, ’s kik
re még csak felpillantanánk sem szabad ? —

A’ drámabiróság legfölebb jogatlanoknak (de nem 
méltatlanoknak!!} mondhatott volna bennünket vála
szában. Mi azonban azt nem ismerjük el, hogy jog
talanok volnánk a’ drámabiróság’ cselekvényeit, mint 
országos intézet’ választmányáét kérdés alá venni 's 
irántuk felvilágosítást kérni; mit azonban jelenleg még
sem cselekedtünk, mert a’ választ nem egyedül minma- 
gunkuak kértük, hanem azoknak, kiknek e ’ drá
mabiróság egyenesen számolni köteles: a' nemzetnek. 
Vagy az intézetalapító nemzetet sem tartja e’ dráma
biróság válaszára méltónak ?

Mi azt szeretjük hinni, hogy e ’ drámabiróság’ tagjai 
baráti a’ nyilvánosságnak. A’ nyilvánosság vélemé
nyünk szerint abban áll, hogy minden, kit valamellv 
ügy közvetve vagy közvetlen illet, mindannyiszor fel
szólalhasson, valahányszor ezt üdvösnek látja 's va
lahányszor felszólalásának okát tudja adni; tehát fel
tesszük azt, hogy o ’ drámabiróság' tagjai csakugyan 
baráti a' nyilvánosságnak: löl kell tennünk, hogy a‘

nyilvánosság’ természetében fekvő jogot tőlünk sem a- 
karhatják megtagadni. Minthogy pedig minden jognak 
kötelezettség felel meg: ha nekünk a’nyilvánosság el
vénél fogva jogunk volt kérdést intézni e ’ dráinabiró- 
sághoz,—nagyon természetes hogy neki kötelezettsé
ge volt, arra felelni. Ezt azonban nem teljesítvén ’s 
őszinte válasz helyett, hozzánk föuhangu ellenfelszó
lítást bocsátván: nem lehet cselekedetét puszta kité
résnek ’s jogellenes hallgatékouyságnak nem tekinte
nünk ; ’s mint illvet, az egész haza' színe előtt nyilván 
nem roszalanuuk. —

Hogy végre a' drámabiróság’ elleufelszólítása igaz
ságszereteti szempontbul tekintve is viszáson és soha 
nem igazolható rejtélyeskedéssel történt: senki nem 
vonandja kétségbe, ki a viszonyos igazság’ határait 
ismeri. E ’ drámabiróságnak, mint igazságszeretőnek 
azt kelle válaszolnia: „Igen, mi hozzánk Horváth Cy
rill önkezűleg leirt darabot külde. Igen, ugyan e’ Hor
váth Cyrill levelet irt hozzánk drámája’ügyében. Igen, 
mi még más egypár darabnak szerzője gyanánt hal
lottuk ezt és ezt neveztetni ’s erről bizonyosat tudunk, 
vagy — nem tudunk“ ’s a 't. szóval: meg kellett volna 
e’ drámabiróságnak nyíltan mondania az igazságot; 
nem pedig hallgatnia ’s visszatorlási módon minket 
szólitnia fel azok’ elmondására, miket neki kellett 
volna fölfedeznie.

Mivel tehát a’ drámabiróság a' közönséget e kér
déses ügyben fölvilágosítni elmulasztó: kötelességünk
nek tartottuk mi, nem véleméuyzavarás. hanem az 
igazság’ napfényre hozatala’ tekintetébül, — annak 
lehetőleg végére járni, ’s mind azt. mit hitelesen mejr- 
tudhatánk, a' közönség elibe terjeszteni.

Nyilatkoztaijuk ennélfogva, hogy „Kutheil“ Hor
váth Cyrill’ darabja; mellyet ő , az alapszabályok 
ellenére, a’ drámabíróság’ némelly tagjai tudomása 
szerint i s , önkezűleg irr a külde megbírálás végett, 
egyszersmind letelet is intézvén iránta egyik kineve
zett, időközben mindazáltal lemondott birótaghoz. Döb- 
rentei Gáborhoz.

így állván a' dolgok, nem volt-e nekünk méltó jo
gunk ’s kötelességünk kérdezni a’ drámabiróságtul:



van-e tadva előtte e’ hír? ’s ha igen, — váljon ala
pos-e ez vagy csak pártoskodók’ foudor koholmánya ? 
’s nem volt e méltó jogunk annak őszinte válaszát e- 
zekre a’ nemzet előtt nyilván követelnünk ?

A’ pecsétek iránti indítvány’ tételére pedig a’ titok- 
nok dr. Schedel Ferencz aláírásával költ azon „erede
ti és csalhatatlan“ oklevél szolgáltata okot, mellyet 
mi, némelly visszaélések’ fölfödözésével együtt, a’ m. 
tad. társaság’ tisztelt elnökének, gr. Teleki József ő 
excjának , elibe terjesztettünk, ’s melly eredeti hason
másban , kőre edzve, körülményes fölvilágosítással a’ 
mai 71ik számunkhoz mellékelve szemlélhető.

Ez oklevél eredete következő: A’ drámák beküldé
sére kitűzött határidő martius 24ike után, mint maga 
az oklevél tanúsítja, ötödnapra összeakarván a’ titok— 
nők írni az addig beérkezett drámákat, előhozatá azo
kat az academiai javitnok Matics Imre által, ’s miután 
lélekisméreti felelősség alatt ismétlöleg megkérdezé: 
váljon nem érkezett e egyik vagy másik darab a’ ki
tűzött határnap után: a’ hasonmásolalu drámajegyzék

írásához szólitá őt. Miután az első dráma czimét ve
le leiratá, a’ második darab számára helyet paran
csolt hagyni ’s tovább irátá a’ 3ik 4ik ’s a’ t. beküldve 
volt darabot egész a’ 14ik számig: (V bevezetésnél ki
jegyzett 13mas szám  az eredetiben ki van vakar
va, mit kőre edzetni nem lehete.) E ’ szerint tehát 14 
drámának kellett volna a’ titoknoki hivatalhoz érkezni, 
mint azonban az oklevél ’s az újságokban akkor meg
jelent academiai hirdetések bizonyítják, csak 13 van 
megnevezve, a’ 14ik elmaradottnak megjelenendését 
tehát, mellynek a’ 2ik szám alatti hely üresen hagya
ték, a’ titoknok szükségkép tudta, mert arra időn 
túl is várakozott. Ez azonban, minthogy a’ 29ikéu 
tartott acad. kisgyülés órajáig meg nem jelent, hataláu 
azután beküldeték is , szükségkép kihagyandó volt az 
eleve készített drámajegyzékbül, ’s a’ számoknak, egy 
gyei kevesitve olly módon kelle kijavitatniok mint ez 
az oklevél hasonmásában szemlélhető. Mit kelljen 
e’ dologrul tartani, midőn a’ titoknok épen azon pilla
natban, mikor egy másodikat lélekismereti felelősség 
alatt igaz nyilatkozásra szólít, ő maga lélekismeret 
elleni dolgot cselekszik: annak elitélését az igazság
szerető közönségre bízzuk. — Költ Pesten nyárutó 
26ikán 1837.

M u n k á c s y  J á n o s .  
S t a n c s i c s  M ih á ly .  
K u n o s s  E n d r e .  
R o v a c s o c z y  M ih á ly .  
F r a n k e n b u r g  A d o lf .
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H Í R - 8  D I V A T L A P .

H O N I H ÍR .

F i u m e ,  augiistus’ 21kén 1837.
A’ folyó katonai év’ harmadik negyede’ vegével készített 

hajózási ’s kereskedési hivatalos tabellák következő eredmé
nyét adják az itteni hajókázási ’s kereskedési mozgalmak
nak ezen évnegyedben : ü r e s hajó 725-, t e r h e l t  pedig 500., 
’s i'o-y összesen: 1201. é r k e z e t t ,  mellyek 300,403. p. fr. 
értékű árunemet hoztanak. — T á v o z o t t  ellenben ü r e s e n :  
700. hajó, ’s t e r h e l v e :  545., mindössze: 1,251. ’s ezek 
790,720. p. f. értékű árunemeket vittek ki. A’ forgásban volt 
pénz , és pénzérték tehát május, junius és július hónapok
ban .1,157,192. p. fnyi volt városunkban, ’s az úgy nevezett 
kereskedési mérleg 430,200. p. fban, — ’s ennél fogva te
hát 234,729. p. fban többel mint a’ f. év’ második negyedé
be,, — volt tettleges részünkre.

yj j e <r .r úr, angol útazó — a’ chelsea-i katonakórház’ káp
lánja —*’ki tegnap múlt egy hete olly porúljárt Merzljavodicza 
körül a’ ludovicea-uton, *) már csütörtök óta nézdelli váro
sunk’ ’s partvidékünk’ csekély nevezetességeit. Ott volt teg
nap fiával, a’ derék pisztoly hőssel együtt a’ pompás isteni 
szolgálaton is , fekete selyemkendővel bekötött fővel, mi nyil
ván °mutatja, hogy a’ kőesső okozta sebek’ hártyái még nem 
száradtak le egészen szegényke agyáról.

Minthogy a’ szomszéd B u c c a r i  város- és szabad kikötő
ben alapítandó C a s i n ó t illető kir. kegyelmes helybenha
gyás felsőbb helyekről már megérkezett, reményijük, hogy 
ezen új intézet’ létesülte ’s megnyitása felől rövid idő múl
va többet közölhetünk.

Mennél inkább izzaszt, ’s tikkaszt bennünket naphosszat a’ 
július’ utolja óta folyvást tartó derült napok’ perzselő melege; 
annál nagyobb enyhülést nyújt esténként egyre csöndes kris
tálytiszta hullámú ’s azért kellemes fürdéssel kínálkozó ten
gerünk. Alig áldozik le a’ nap ’s partjai hosszában már is 
Lokálokként **) bukdácsolnak, úszkálnak aprók, nagyok, if

*) Nem mes.ze a/, oguliui határszél! ezred’ kebelében álló magas , ne
véhez olly igen hasonlító K 1 e c k  bérczhez.

°° )  Borús, viharos idó't jósló tengeri madarak, feketével vegyes fejér 
toliakkal, a’ hajósok c o c c a 1 e-nak nevezik.

jak, öregek, férfiak ’s némberek, egymást locsolva, kiabál
va, rikogatva ; nem is volt 1834. óta fürdésre olly alkalmas 
időjárás mint e’ hónapban, — Idegenek azonban, kevesen lá
togatják városunkat tengerbeni fürdés m iatt, bár annak nyu
gati részén, a’ hajdani czukorgyár’ pompás kastélyával át- 
ellenben , ez idén egy igen csinos, ’s czélszerű házikó épí
tettén kötelekkel a’ parton faoszlophoz erősített, ’s négy kere
kén a’ vizbe, annak mélysége, ’s a’ vendégek’ kénye szerint 
béereszthető, vagy kiilebb vonható, az elég kényelemmel a- 
jánlkozik a’ fürdőt használni akaróknak ; egy fürdés’ dija ben
ne 10. p. kr., ’s minthogy tengerbe nyúló részén felható, vagy 
leereszthető sátor van alkalmazva, szinte a’ tengerbe ható, 
ez alatt naphosszat asszonyságok is bátran fürödhetnek.

T e n g e r y .

K Ü L H IR E K .

I ) Egy földesur Stamford közelében birtokában valamelly 
árkot ásata, a’ végre hogy abban a’ rókák, roenyétek’s e’ fe
le ragadozó állatok önmagukat megfognák. Nem régiben ezen 
árokban egykor reggel egy fél fiút, egy fiatal leányzót, 31 
patkányt, három macskát és két ebet találtak, kik az egész 
éjét együtt tölték ’s úgy látszik jóformán békésén viselék ma
gukat egymás ellenében.

2.) Vevay környékében a’ Schweiczban f. é. július 21-kén 
vizoszlop (Wasserhose) mutatkozék, az egész környéket igen 
nagy felelembe ejtő. Útjában egy hatalmas diófát tekert ki 
gyökeréből, ’s egy homokot hordó embert terhével együtt a’ 
földre sujta. Ezen ember félvén hogy a’ levegőbe fogna fel- 
kavaritatni, olly erőhatalom mai ragaszkodók egy hid gerendá
jába , miután a’ vésznek 'égé volt, csak bajjal lehete őt ró
la eíszabadítni.

D l V A T K É P .
22. sz. Párisi divatöltözet fejér nyári szövetek.

CT* Figycllctcs a9 H írn ökre. Elkésvén első előfizeté.-i jelentésünkkel, ér
tesítjük a’ nagyérdemű közönséget, hogy most az. egyszer egy évnegyedre, is el- 
fogadjük az előfizetést első octoberig, helyben 2 forinttal, postán pedig 2 forint 
24 kr. pengőben. — Azoknak pedig , kik egész félévre előfizetnek, még elejéiéi 
fogva szolgálhatank néhány példánynyal.

Mai számunkhoz van féliven mellékelve: a’ magyar akadémia drámabiráló küldöttsége helybeli tag
jainak felszólítására adott „ V álasz .“

E „Valasz1' mellé csatolva szinte félíven kőreedzetten azon oklevél’ hasonmása, mellyre az 
akadémia titoknoka, dr. Schedel Ferencz által, a’ jutalomért pályázó drámadarabok jegyzettettek.

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

NYOMATIK LANDKKER. BETŰIVEL
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Mcgjelen e’ divatujíág 
liefenliint 2«/.er. Helyben 
félévi dija 4 fr., ege«/, évi 
8 fr. Postán 5 fr. é« 10 fr. 
pengő.

A’

TARSAS ELET
KS

DI¥ATVHÁGBéli.

W i k  s z á m .

Előfizethetni n j-v i lá g  
utcznban K e i s i n g e r  
házban SS4ik szám alatt. 
És minden cs. k. p osta 
hivatalnál.

H arm adik  év9 A’ dicsőség fénym gára 
Lengjen a ’ Magyarhazára, M á so d ik  fe le .

N Y I L T L E V E L
MINDEN RENDŰ ÉS RANGÚ

aEACTSTAR M IS A S S K G A T 'S 'Ö IiM ÍP K .

Levelemet nem zárja édes szívtitkokért remegő, vagy 
bizodalmas-édes vallomásokat avatlan szemek elől rej
tő pecsét; mert köztünk, nyájas kisasszonykák! illy 
édes viszonyok nem lévén*), zárttan  leveleznünk nem 
szabad: levelem nyílt — ’s igy tétovázás nélkül ol
vashatja el önök’ legszemérmesbikc is , — hisz édes 
önök is mind nyiltták, azaz : kinyílt virágok az élet 

-kertében; violák és rózsák, szemgyönyörködtetők és 
szívvidámítók.

m Önöknek, nyájas kisasszonykák, holnap nevonapja 
van. Mert nem híjják-e mindnyájokat — „kisasszony
nak?“ Neve napja van mindannyinak, Amáliától kezd
ve Zsófiáig, mindannyinak! még azoknak is, kik a’ 
Rajzolatokat nem olvassák, — mindannyinak! ,’S mi
csodanévnapi ajándékkal szolgájának önöknek, azaz 
önöknek, kik a’ Rajzolatokat olvassák, a’ Rajzolatok 
e nevezetes napon? Ah nekünk, íróknak, mi sincs 
ajáudéhozhatónk az egy — szivünkön kívül; ez pedig 
igen olcsó ajándék volna sok drága kisasszonynak.

Egy szép köszöntőt is mondhatnának önökriek a’Raj- 
zolatok, tel-e szépségekkel és édességekkel; egy al
kalmi beszédet, csupa díszmondásokkal és szerencse- 
kivánatokkal özönlőt: ha az alkalmi beszéd és a’ kö
szöntő egy gonosz dologban nem hasonlítanának an
nyira egymáshoz, t. i. abban, hogy bár mind a’ kettő 
alkalomra szokott készítetni: mégis többnyire alkal
matlanokká válnak.

*) De már ezt bajjal hihetni, édes Garay nr; ez a’ sze- 
rénység’ legnagyobb foka, nielly csaknem a’ hihetet
lenséggel határos. Író ! szerelmi viszony nélkül! . . .  . • 
higyjc, ki akarja!

A’ b e t ű s z e d ő ’ j e g y * .

Vannak azonban, nyájas kisasszonykáim, alkalmi 
beszédek és névnapi köszöntők, mellyek igenis alkal
m a sa k .... ha nem is idő-, de legalább puska-töltésre. 
Es illy egy puskatöltés-kilátású beszéd és köszöntő 
legyen, ha isten úgy akarja, e’ jelen nyílt levél is.— 
Nem ismerek t. i. dicsőségesebb könyv- vagy újság- 
czikkelyhalált, mint a’ puskatöltés’ utján történőt; a’ 
sajtos boltba jutástul ellenben és a’ kalács alá kerülés
től — rettegek! Az elsőiül azért, mert könnyen witzet 
csinálhatnának elmeszülöttemre, mondián: „hogy sajtó 
alul sajt alá került;“ a’ másodiktul azért, mert a’ ré
gi sz. Martyrok’ életéhül tudom, milly iszonyú kín le
het — elevenen megégettetni! De ha az embert, azaz 
írását puskába töltik, az egészen más, nyájas kisasz- 
szonykáim, egészen m ás! mert ekkor az embernek 
még legsületlenebb gondolatja is — elsüli

Azonban nem oily sürgős ám a’ dolog, ’s én éppen 
nem haragszom meg, ha puskába nem töltetem; kivált 
ezen nevezetes előestén.

A h, szép ’s fölséges est ez ! Nyájas - szerelmesen 
mosolyognak ablakomon át reám a’ föllegtelen éj’ tün
dér csillagai; a’ halvány-epedé hold kandin tekint vál- 
laimo.ii keresztül a’ papírlapra, mellyre tollamhul kis 
fekete mauókkint szökellnek elő egymás után a’ gon
dolat’ némán-haugos tolmácsai; a’ szeszély egy paj
kos ugrással falórám’ kettyegőjére szökik ’s azt meg
állítja, tintatartómou pedig két tündér ü l: — a’ játszi- 
ság üntabajuszt fest komoly gondolatim’ orra alá; a’ 
komolyság káplárpálczíval áll mögötte ’s azt riadja: 
„játszilag élesen, de ne durva pajkosan.“

Szép és fölséges est! a’ hold éppen ma este kap — 
szarvat! az első negyed beállott. De a’ hold nem azért 
kapott szarvat, nyájas kisassonykáim, hogy netalán 
kisasszonynapját felöklelje; hanem a’ kisasszonynap 
tett e’ vén agglegény’ fejére szarvat: miért annyi epe- 
dése ’s szerelmeskedése után is már egyszer valahára

(7 3 )1837.
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meg nem házasodik. — Az agglegénység és kisasz- 
szonyság, nyájas kisasszonykák , mint önök legjob
ban fogják tudni, kérlelhetetlen ellenzésben állnak 
egymással; — a’ házasulandók, ezek a’ kisasszonyok' 
barátai. Mert ha az aggfiság lábra kap, akkor az agg- 
leányság elkerülhetetlen. Már pedig magam is, ha kis
asszony volnék , egy fejkötőért húsz pártát adnék oda.

A’ kisasszony inig kisasszony, egy ékes virágfona
dék, — de a’ férfi’ keze azon szalag, melly e’ fonadékot 
koszorúvá köti. A’ kisasszony, inig kisasszony, egy 
drágakövekkel kirakott rendcsillag, aranykereszt,*) 
érdempénz; de mellynek valódi becse csak akkor van, 
midőn rendeltetése helyét foglalja e l , — egy reá ér
demes férfi-mellet. A’ kisasszony, mig kisasszony, egy 
szerelmes levél, rózsapapirosra irva, csinosan össze
illesztve, tele édes érzelmekkel, fellengő gondolatok
k a l, ábránddal és szerelemmel, — de czime hibázik. 
A’ kisasszony, mig kisasszony, egy gyönyörű dal, 
melly — nem énekeltek ; egy hangszer, melly még 
ki nem bontatott szekrényéből; egy festvény, melly — 
nincs berámázva. A’ kisasszony, mint neve is mutatja 
még k is , kicsiny, kis korú; a’ férfi közbe jő , a’ két 
szót elválasztja ’s a’ kisasszonybul önálló — asszony 
lesz. A’ kisasszony, mig kisasszony, egy elkezdett 
mondás, mellynek még másik fele hiányzik , ’s mig ez 
hozzá nem adatik, nincs világos értelme. Nem kiván- 
ják-e tehát a’ kisasszonyok méltán hogy a’ férfi háza
sodjék? — ki szeretne önkint illy bevégezetlen lény 
maradni?

De azért a’kisasszony, mig kisasszony, mégis egyik 
legszebb virága az életnek, az égbül e’ földre átültetve, 
’s m i, örömérzetében annak, hogy az ég számunkra 
illy szép ’s nemes virágokat teremte, e’ szép virágo
kat, önöket nyájas kisasszonykák, fendobogó kebellel 
idvezeljük.

Üdvözlőitek legyetek tehát, ti lelkes magyar kis
asszonyok, az erény’ ösvényén, az agy-világ’ pályá
ján: szívben szelídek, jók és üdvárasztók; lélekben 
szépek, nemesek és világosak legyetek!

*) Kérem alázatosan ez sértés! mert az aranykereszt is 
csak k e r e s z t  ’s leányokra éppen nem illik e’ ha
sonlítás; na hisz ha asszonyokrul mondatnék, akkor 
nehezebb volna ellentmondanom ; mert nekem is van 
egy arany, akarásn mondani: h á z i k e r e s / ,  te m.

A’ betűszedő’ jegyz.

Üdvözlőitek legyetek hazánk’ hajnalpirulásnak in
dult egén! legyetek annak napja, melly mindent a’ mi 
nemzeti, melengető szívsugarakkal érlelésre hozzou; 
a’ mi korcsos, kiszárasszon.

Üdvözlőitek legyetek a’ társas élet’ pályáján; hint
setek gyönyört és kellemet a’föld’ fiaira, 's ki egykor 
keblére lüzend benneteket, legyetek neki méltó büsz
kesége, öröme, boldogsága, — mindene!

Levelemet azon őszinte ’s forró óhajtással zárom , 
hogy mindazon kisasszonyok, kik e’levelet olvassák, 
esztendőre illyenkor a’ „kisCí szó nélkül álljanak ina* 
laszthintő geniusokkint a’ föld fiai között!

Q A IlA Y .

A’ G Y Ú JT O G A T Ó .
»IIS S MI T F O R D  U T Á N,  ANGOLBÓL.

Mayne Richard igen vagyonos haszonbérlő volt, a’ 
régi mintára, erős és szilárd lélekben, vaskos és egés- 
séges testben; heves, nyájas, és nemeslelkü, ’s na- 
gyobbrészint jókedvű, de koronkint szeszélyes és ön
fejű , ’s néha pénzbüszke — azon emberek’ módjakiut, 
kik saját fáradozásuk és okosságuk által maguknak va
lamicskét megtakarítottak. Már jó késöcskén ’s rang
ja felett házasodott ’s most két, három év óta özvegy- 
volt, egyetlen egy leánya maradván, a’ tizenkileucz 
éves Lucy, kit csaknem annyira szeretett mint aga
rát Mayflyt, ’s jó formán ugyanazon okbul — mivel t.i. 
min i a’ kettő szép és jó nevelésű ’s főkép mert az ő 
sajátja  voltak, ’s mások által csudáitattak és ohajtat- 
tak , mivel Mayfly már három díj-billikomot nyert a’ 
fogadás-vadászatokon, ’s Lucy négy kérőt útasitott el.

De kedves, deli egy teremtmény volt is ez a’ Lucy. 
Édes szüléje, egy mind lélekre mind szivie miveit asz- 
szony, leánya egy szegény falusi papnak, talán a’ 
nélkül is , hogy maga tudta volna, ízlés módjából so
kat hagya Lucyra örökül. Az ifiú hölgyek’ legnagyobb 
része, még az ö rangjabeliek közül is , bizonyára csak 
vállhegyről nézendették Lucy talentomát, mert ő sem 
zongorát játszani, sem rajzolni nem tudott, szóval az 
úgynevezett divatos Műveltséggel nem birt; de Lucy 
e’Jielyett Shakspearct és Miltont olvasá, ’s a’ költő
ket és porsaicusokat Jakab ’s Károly királyok idejé
ből olly értelemmel, ’s szépségeiket annyira érezé ,
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miképpen azt húsz hölgyecske közt egynél alig talál
hatni fe l; ’s ha apja dicsekvék vele, hogy Lucynak 
tíz mérlöldre nincs párja , nem lőtt olly távol a’ czél- 
pouttul, mint hallgatói közül talán sokan hivék

Legtöbbet köszönhetett azonban Lucy’nevelése egy 
rokon néninek, kit férjének halála két gyermekével 
együtt a’ legnagyobb szükségben hagyott ’s kit May
ne Richard könyörületességből majorjának egyik osz
tályába telepített, melly mintegy félórai távolságra 
fekvék a’ régi f roppant uraságlaktul, hol Richard ma
ga lakott. Az özvegy és családja iránt valóban pél
dás rokon szeretetet mutatott e' jó u r ; ’s mistress Owen 
egy gyengéd érzelmű hölgyecske, ki valaha jobb na
pokat látott 's most egy beteges leánykával és egy 
nagyreményű fiúval bizonytalan tartóságú kegyre szo
rult, a' bőkezű , jó szivü haszonbérlőben ’s aimak sze
retetreméltó leányában egyetlen egy vigasztalását le
ié. Sőt visszaadaték neki ezáltal azon, egy érzékeny 
anyára nézve olly boldogító érzés, hogy fiával ismét 
együtt élhete, ki eddig kenyerét irnoksággal kérésé 
egy szomszédvárosi ügyviselőnél, de kit most a’ gaz
dag úrbácsi hozzá hazahozott, ’s a’ helység’ mostani 
tanítójának jelenleges segédül ’s jövendő követőjéül az 
ottani.diákiskolában kijegyzett, minthogy Mayne ur, mint 
tudni k e ll, az iskola-alapítványnak egyik előkelőbb 
gondviselője vala ’s a’ többi alapítók előtt nagy tekin
tetben álla; az eddigi tanító pedig ol!y siralmas egés- 
ségi állapotban vala, hogy biztossággal lehete előre 
látni c’ hivatalnak nemsokára megürülését.

Az ifiu Owen György deli maga viseletű, nyájas, 
igaz , és jó ember volt — szóban és tettben. Okos is 
volt, igen okos, különös talentummal felruházva a’ 
tanításra , mint azt mind a’ szülék, mind a’ tanítványok 
kölcsönös megelégedésükre nem sokára tapasztalni 
kezdék ; mert hat hónapi tanításai annyira sőt tovább 
vívék a’ helység’ gyermekeit, mint a’ régi tauitásmód 
tizenkét hónap alatt. Igen nagy előszeretettel viselte
tek is — azt kelle róla feltenni — a’ tanítás iránt, 
mert a’ fáradságos napi munka után a’ diák és angol 
nyelv, írás és számvetés ’s egy gyermekiskolában e- 
lőforduló mindennemű fáradalmak után, még egy há
rom óra negyednyi utat szokott tenni haza, hogy ott 
Mayne Lucyt a’ franczia és olasz nyelvekben oktassa. 
Annyi bizonyos, a’ jó Györgynek felette nagy hajlan
dósággal kelle bírnia a’ tanításhoz, különben illy nagy

utat nem tett volna csak azért, hogy Fénelont és Al- 
fierit olvashassa Lucyval.

így folytak a’ dolgok két boldog éviglen. Ezen é- 
vek múltával, éppen akkor, midőn az öreg tanító, kit 
saját vallomása szeriut csak egyedül György gondos 
ápolása tartott illy sokáig életben, kétségtelenül halá
los ágyán feküdt, éppen ekkor, mondám, történt hogy 
Mayne ur mistress Ovvent, fiával és beteg leányával 
együtt rögtön udvarábul — elüzé; ’s kinyilatkoztató 
az egész világ előtt, hogy valami^ ő csak egy hold 
földdel birand e’ jószágban, Owen György soha taní
tó nem leend a' diák iskolában — olly fenyegetés, mely- 
lyet végre hajtani elég önfejű és hatalmas vala Richárd 
ur. Az ifiú ember azonban , szilárdan helyt állott; any
ját és húgát Walesbe küldé egy nagybátyjához, ki nem 
rég barátságos levelet írt nekik; maga pedig a’ falu
ban egy szobácskát bérlett ki magának, erősen eltö
kélve, a’ dolgot választásra juttatni, minek okvetet- 
len be kelle következnie, mivel az öreg tanító halála 
kétségtelen volt.

Mayne urnák engesztelhetlen neheztelését egy olly 
férfiúra, kit maga olly melegen pártolt, ’s kinek ma
gaviseleté, ’s lelkezete, hol csak ismertetők, minde
nütt jóakarókat szerze, — senki sem tudá igazán vagy 
csak némi hihetőséggel is megfejteni, megmagyaráz
ni. Talán vigyázatlanságbul a’ kedvencz agárnak lá
bára hágott, vagy csiklandós pártfogójának valamclly 
előítélete ellen keit ki — azonban az ifiunak mindigi 
gondossága, senkit meg nem sérteni, csak hamar elhá- 
ríták róla mind e’ két gyanúi; — vagy tatán a’ haszon
bérlőnek másik kedvencze őt igen is szerctetre méltó
nak találta; igaz az illy tanítási órák veszedelmes dol
gok ! ’s midőn az emberek láták , miképen Lucy halo- 
vány arczczal és veresre sírt szemekkel templomba 
jö t t , ’s a’ földesuraság’ fiának Havkins squire’ nemes 
vadászparipája napról napra Mayne haszonbérlő, ajtaja 
előtt állott, iniudeuütt az a’ hir terjedt, hogy az egész 
összezördülésnek semmi egyéb oka nem volt, mint a’ 
két fiatal közti szerelmeskedés, mellynek a’ haszon
bérlő röviden akart véget vetni, hogy leányát az ifiú 
földesuraságnak adhassa.

így álltak a’ dolgok mintegy tizennégy napig, ’s az 
öreg tanító éppen elszenderedett az urban, midőn Far- 
ley-Courtban, — igy nevezik Mayne urnák bérjószá
g á t— a’ széna-és gabona-színben egyszerre tűz fá

it
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madt ’s Owen György mint gyújtogató bcfogaték ’s 
tömlöczbe vettetek! Az egész környéknek álmél- 
kodása határtalan volt; a’ mester ’s a’ helység’ fele 
kezesül ajálkoztak érette; azonban a’ kezesség einem 
fogadtatott, ’s így a’ szerencsétlen ifjú’ barátjainak 
csak még azon egy vigasztalás maradt, hogy az iíiú- 
nak perbe idéztetése nem fog sokáig késleltetni, vala
mint azon meggyőződésük , hogy szabadon bocsátta- 
tása el nem maradhat.

Időközilcg, azonban , bizodalnmk mindinkább csök
kent. A’ vádtcher felette erősen fekvék rajta. Egy fia
tal suhancz, Mayue ur’ szolgálatában, ki a’ tűzve
szély’ kiütése előtt egy órával a’ szérűskertbe ment 
volt, marhái számára szénát viendő, Owen Györgyöt 
égő lámpással látá ott félénken czirkálni. Tizenegy ó- 
rakor a’ pajta már égett ’s tízkor Doyle Robert, Mayne’ 
ur egy másik cselédének azt monda, hogy OwenGyörgy 
urat a’ nagy kazal megett látá. Mayne ur a’ b'^^^i 
vásárról hazatérvén maga is találkozott lledfélkor 
Owennel az úton, ’s eszre vévé, hogy valamit az á- 
rokba vetett. Ileptou Harris, egy drabant, kit további 
kutatásokra kiküldöttek, a’ következett reggel a Doy
le Robert által leirt lámpáshoz egészen hasonlót hú
zott ki azon árokból, mellyel Mayne ur említett, ’s 
a’ lámpásra felül reá Brown Tamás, a’ falu’ szatócsa 
mint tulajdonára ráismert , mellyet ő a’ múlt éjjel 
Owen urnák kölcsönzött Egy ezüst tokos rajzón, meljv- 
lyet Owen ur egyik tanítványa’ anyjától ajándékban 
kapott, ’s mellyre egész neve ki vala Írva, a’ tűzvész
helyéhez igen közel találtatott meg; — ’s hogy sem
mise hibázzék, maga a’ falu’ káplánja, — ki az ifiú 
Üwent lelki és érzelmi tulajdonaiért nagy tisztelet
ben tartá , kentelen vala nehéz szívből azon vallo
mást tenni, miképpen Owen egykor azt nyilatkoztaid 
neki „hogy hatalmában volna a’ haszonbérlőn nagy 
boszút állni“, ’s vagy legalább itlyesvalamlt; mialatt 
egyszersmind egy saját kezével irt levele hozaték elő, 
mellyben világosan ki vala téve, hogy a’ rajta elkö
vetett igazságtalanságot még csak egy napig tűri. E- 
zen két utóbbi körülményre felette nagy fontosság he- 
lyeztcték ; azonban nem kevesen találkoztak mégis, 
kik azt gondolák, hogy mind a kettőt igen könnyen 
lehetne magyarázni a’ bevádlottnak előbbi körülmé
nyeiből, a’ nélkül, hogy legkevésbé kelljen pajta- 
gynjtashoz járulni. De az ifjú ember igen aggodal

masan kérdezősködék a’ tűzről, kérdezé valljon embe
ri élet nem veszedelmezteték e , méginkább Miss Lu
cy hogyanlétéről; ’s midőn meghalld, hogy legott a- 
zon gyász eset után forró lázba esék , félre beszél ’s 
ágyban fekvő beteg — méla hallgatásba merült ’s nem 
látszék pere’ folyamán többé sem részt venni, sem az
zal törődni.

Mindezek ellenére nem késtenek egy pillanatig is 
barátai védelmére, jószándékú ’s gyors eszközökhez 
nyalni: jeles ügyvédeket fogadónak, a’ tanúkat haj
szálhasogató szigorúsággal vizsgálók meg, ’s biztos 
hiedelemben levéli ártatlansága felől egyetlen egy gon
dolható módot sem hagyának próbálatlanul a’ valódi 
gyujtogatót fölfedezni. De fájdalom semmit sem lehete 
fölfedezni, mi a’ tanúvallomás’ erős lánczát meggyen- 
githette, vagy a’ tanúk hitelességét kétségesithette 
volna, kik, kivéve'n az egyetlen egy haszonbérlőt, 
mindnyájan jóindulattal viseltetének a’ vádlott iránt; 
sőt igen nagy szívfájdalmukra vala, hogy ellene kelle 
tanúskodniok. A’ törvényszék előtti napon már legme
legebb pártolói sem reméltek; és Lucy, az egyetlen
e g y e i után a’ fogoly kérdezősködék, rosszúlléte miatt 
még mindig a’ szobát őrzé.

A’ bírák jöttek — ; a’ bevezetés’ szokásszerinti ün
nepélyei lefolytak ; az ügy elővéteték. Midőn a’ vád
lott ön védelmére felszóllítatott, újra kérdezé, váljon 
Mayne Lucy jelen volna e ? ’s midőn hallaná, Jiogy 
folyvást betegen fekszik apja házában, vonakodék leg
kisebb védelmet is előhozni. Közben vpdők állottak fel 
mellette, — előbbi u ra , a’ pap, a’ káplán, a’ fel 
falu, szóval: minden ember, kinek alkalma volt vele 
megismerkedni, sőt még — liirszeriuíi — vetélyes tár
sa is , Hawkins ur, ki maga is azt állító, hogy György 
egy rósz cselekedet végbevitelére képtelen — olly bi
zonyítvány , melly Györgyöt minden eddig történttek- 
nél inkább megrázott, ’s mélyen érdekelni látszott; — 
még számos bizonyítványok jöttek e lő , jeles magavi
seletét és gondolkodás módját bizonyítók — de hasz
talan! az ellene mutató tett dolgok’ olly erős ’s kö
vetkezetes lánczát ez meg nem bontható ’s az elől-; 
ülő bíró már éppen egybe akaró foglalni az eseményt 
’s a’ közbirákuak olly’ tekintete v a la , mintha az íté
letet már kimondották volna . . . .  midőn egy hangos 
sikoltás hasító keresztül a’ törvénykezési teremet és 
haláig ippadtau, és ingadozó léptekkel, felbomlott haj
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fürtökkel rohan Mayne Lucy atyjának karjaiba ’s a’ 
kétségbeesés borzasztó hangjain sikoltja, hogy o, Lu
cy , volna az egyedüli bűnös; hogy a’ kazalt ö gyiíj- 
totta m eg; ’s hogyha Owen Györgyöt az ó vétkéért 
megölik, vétkes gyilkosságot követendőnek eL

A’ közönséges megütközést, névszerint az atyáét, 
ki leányát csaknem öntudat nélkül szenvedő betegágy
ban hagyta v o lt, ’s azt még mostis félre beszélni ki
vé, könnyen képzelheti az olvasó. Azonban késede
lem nélkül érkezék legott orvosi segély, ’s ekkor ki
sült , hogy a’ mit a’ leány mondott, az tökélyes igaz
ság vala. Hogy a’ szeretők, — mert csakugyan azok 
voltak — levélkékét dugdostak egymásnak ama’ sze
rencsétlen kazalba, hogy Lucy ablakábul látta Györ
gyöt a’ kazaltól távozni, ’s hogy legott egy gyertyá
val odaszaladt a’ levélkét elhozandó , de éppen akkor 
hazaérkező atyjának szavát hallván, megijedt, a' gyer
tyát ott feledé,’s midőn mögötte a’ kazal lángolni kez- 
de, öntudatát elvesztő, inig ma meg nem hallá, hogy 
az ö gondatlansága miatt Owen, élete veszélyben fo
rog, ’s hogy most — maga sem tudja hogyan — vé
delmére ide szaladt.

A’ többi könnyen kitalálható: György, mint illett, 
szabadon bocsátíaték; mindenki, még az elölülő bírót 
sem véve k i, közbenjárólag szólott a’ szerelmesek mel
lett az atyánál, az ifiú föltlesurfi, ’s uemeslelkű ve- 
télvtárs hasonlag szólott — ’s Farley’ tanítója és szép 
fiatal neje a’ mai napig legboldogabb házaspár a’ há
rom egyesült országban.

II A J  N A L K O K .

Ej* sötét szakáról hajnal 
Ht borúkat űz,

'S szét ömöl a’ láthatárra 
Szét az égi tűz:

az élet szép világa 
Földre röppen á t,
’S ez , —- a’ dalt lialálon látja 
Kelni szebb korát,

E’ szép hajnal bár föl - fülkéi 
Szép hazám fölött,
Mellyért ezrek szive, lelke 
Kg hév láng között.

Az nj élet’ szép világa 
Es egy boldog kor , —
Bús hazám számodra tün-e 
’S mellyik hajnalkor M

R O M V A Y ,

Á’ HÁZASSÁG ALGIERBAN.

A’ „Moniteur AIgerien“bül következő érdekes rész
leteket közlünk olvasóinkkal a’ rnaurok’ házassági vagy 
inkább menyekzői szokásairól, mellyek, reméljük, nem 
lesznek egészen érdektelenek. Azon ifiú ember, ki há
zasodni szándékozik , akár saját, akár atyja’ óhajtásai 
szerint indul, megkéri rokonai’ egyikét; hogy az ál
tala kijelelt vagy választott személyhez menjen el, ’s 
annak erényeit és hibáit a’ lehető legnagyobb pontos
sággal kutassa ki. Erről tudosítatván már most forma- 
szeriut’s innepélyesen megkéri a’ leányt jövendő ipától.1 
ki vele vagy rokonaival a’ dolgot előbb jól meghány-, 
torgatja. — — Ez alkalommal meghatároztatik a' 
hozomány mennyisége és mibenléte, melly közönsé
gesen ékszerekből, gyapjúból, házieszközökbül ’s ke
véske pénzből áll. A’vőlegény hűsége’ bizonyítványá
ul átad ipának egy gyűrűt, vagy más egyéb ékszert 
a’ menyasszony’ számára. Miután igy a’ főegyezkedés 
pontjai iránt egyetértésben vannak, a’ két család ba
rátai ’s rokoni összegyülekszenek a’ moseheában, hol 
két Adui (tanácsnok) a’ szertartást következőleg hajt
ja végre. A’ leány násznagya igy szól az aduihoz: „Én 
átadom leányomat.“ A’ másik azt feleli: „En átveszem 
őt!“ Ha igy a’ viszontagos egyezés megtörtént, a’ há
zassági szerződés pontjai hangosan elolvastatnak, 's 
ha még’ a’ felpénz meg nem adatott, most kell lefizet
ni, mellyre az Adulok jó forma hosszú beszédet tar
tanak, mcllynek végezetével a’ gyülekezet szétoszlik.

Az ifiú embernek első gondja és első kötelessége 
a’ templombul kiléptekor az , hogy menyasszonyának 

j ajándékokat küld, mint ruhákat, szöveteket, hímzett 
; czipőket ’s a’ t. mihez még mindenféle enni való is já

rul. A’ leány hasonló szorgoskodással készíti az ebé- 
| det, mellyre az ifjú pár rokonai ’s barátai megjeleneu- 

dőki A’ két násznagy meghatározza hol és mikor tar- 
talik a’ menyekző. Ha az ifiú ember menyasszonya 
házába niegyen, akkor kijeleltctik neki a’ nap, mellyen



574

az innepiségekben részt vennie lehet. Itt mar eleve 
össze vannak gyülekezve a’ ház mindennemű asszony
barátai ’s rokoni. Az udvar táncz teremmé téteték, 
hol a’ tánezosuék sokszor a’ legbotránkoztatóbb tag- 
mozdulatokkal lejtenek. A’ frissítők ’s eledelek keleti 
pazarlással hordatnak fel: közben panaszos és sze
líd, majd vidám majd kétértelmű énekek zeugedezvén, 
de fülkinzó egyformasággal.

Mint valamelly áldozat, mellyet az oltárhoz vezet
nek, ül a’ menyasszony íelpiperézve ’s virágokkal ko
szorúsán a’ gazdag öltözetű asszonyok között, némán 
és gondolatokba merülve, ’s roszúl rejtegeti nyugtalan
sággal várja a’ pillanatot, mellyben a’ vőlegény elébe 
vezetetendik.

Ez végre megjelenik éjjel a’ menyasszony szobájá
ban, hol a’ leány részéröli násznagyot leli, kivel da
rabig elmulat. Ezen pillanatban érkezik meg a’ meny
asszony ének és.hanga kísérettel; a’ vőlegény feláll, 
elébe megy menyasszonyának, lábát a’ leány’ lábára 
teszi ’s maga mellé ülteti. Egyik énekesné előlép most 
*s a’ menyasszony’ markába narancs-virág-vizet tölt. 
Ez vőlegényének nyújtja át hogy inná meg, de mar
kát kiegyenesíti azon pillanatban, úgy hogy a’ vőle
gény ajkai elől elfolyik. E’jelenet még egyszer ismé- 
teltik, de most a’ vőlegény által. Ezen szertartás után 
a’ hivatalos , és eddig fátyol alatt volt asszonyok a’ 
menyasszony vetkeztetéséhez fognak’ egyike barátuéi- 
nak elveszi ékszereit és pomparuháit ’s oda vezeti a’ 
nagy pazarral felékesitett menyasszonyágyhoz. E ’ je
lenetben valóban valami igen innepélyes fekszik. Erre 
mindnyájan eltávoznak: az uj pár együtt marad; de a’ 
hanga, táncz és vigalom reggelig tart.

A’ WAERINGI HÁZI ASSZONYOKAT NEVELŐ 
INTÉZET.

Szóltunk már ezen szép ezélú ’s jeles virágzatú in
tézetről lapjainkban, raelly Bécsben a’ szép lelkű ia- 
lajdosuénak, Dreger Therezia született báró Mensz- 
hengeu asszonyság’ saját házában 59 szám alatt áll 
fen, ’s .mellyet a’ tulajdonos báróné most legújabban 
— mint azt az első és hiteles forrásbul tudjuk_ an
nyira terjedékenyitett, hogy egészben mintegy 70  kis
asszonyt foglalandhat magában ez intézet, uiellyben ez

ujjitások’ alkalmával az ottani érsek megegyeztévei 
most már egy igen díszes és ízletes házi kápolna is 
vagyon. Hasonló terjedéket nyert az intézet szellemi 
tekintetben; egy magyar születésű hölgy, egy midd- 
lesex-i angol ’s egy a’ franczia Schweizból származott 
franczia hölgy vétettek fel a’ házba gouvernante-ok- 
nak, leginkább az illető nyelvek’ gyakorlására nézve; 
az olasz nyelvet maga a’ tulajdonos báróné és férje , 
ki sok ideig volt Olaszországban ’s most Bécsben a’ 
cs. könyvtár mellett hivataloskodik, gyakorlatilag ’s 
mintegy játszva tanítják a’ nevendékekuek. A’ mi a’ 
külső gazdaságot illeti 8 leányzó szüntelen foglala
toskodik ennek tanításában; itt vajat készít az egyik; 
amott tejet szűr a’ másik; ez gyertyákat önt, amaz a’ 
virág ágyok vagy vetemények körül foglalatoskodik 
’s a’ t.

Mennyire hasznos, és üdvös egy illy intézet, úgy 
hisszük nem szükséges hosszasan előszámlálnunk, azt 
minden józan gondolkozása és el nem fogúit egyszer
re átlátja, ’s mi csak azt fájlalhatjuk, hogy még ha
zánkban nem bírunk illy jeles intézetet; de addig is, 
mig egy illyen közöttünk felállhatna, ujlag ajánljuk 
a’ nemes magyar közönségnek csak azért i s , mivel 
benne édes hazai nyelvünk ’s a’ magyar gaszdálkodás 
is szorgalmasan tanittatik. Már több magyar kisasz- 
szony, minők egy Péchy consiliarius, Fekete, Ken- 
delényi, Gudics leányai’s a’ t, találkoznak benne, ’a 
óhajtjuk bár minél többen vegyenek részt, kivált főbb 
rangú kisasszonyaink közül e’ háziasszonyokat ne
velő intézetben'.

M A H O M E T ’ .D A  L A.
GOKTIIK UTÁN.

Nézd a’ szil t’ folyamát 
Ői ön» - tisztát,
Mint csillagtekintet;
Fellegek felett 
Élesztek ifjúkorát 
Jó szellemek :
Rengeteg’ sziklái közt,

Ifjú hévvel
Fellegekből tánczol a*
Márvány szirtekre le ,
Ismét fölzajg 
Ég felé.
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Halmon és tetőn 
Tarka kövecseket kerget,
Es kora ve/éri lábbal 
A’ rokonfolyamokat 
Ma gával ragadja.
Es a" völgyben len virányok 
Kelnek lába alatt;
Ks a’ rét 
Eebelletétől él.

Ah: de őt nem tartja semmi 
Arany völgy és viránj sereg,
Melly öleli térdeit,
Es hi zeig szereim - szemekkel? 
Tér felé siet futása, 
Kigyó-tekervényesen.

És hozzá híven simulnak 
Folyamok. — Ks most a’ térre 
Kép, ragyogva mint ezüst.
És a’ tér ragj og vele.
És folyók a’ völgyekből,
Es patakcsák a5 hegyekről 
Fölzajonguak és kiáltnak:
„O, rokon, vidd-el a’ rokont 

Vidd magaddal ős atyádhoz 
Okeánhoz , az öl ökhöz ;
A’ ki szétnyitott karokkal 
Vár reánk,
Melljek, ah, híjába njilnak 
Bezárni a’ vártakat;
Minket puszta sivatagban 
Fölfal éh homok: ’s a’ nap fenn, 
Teriinket kiszívja, egjr 
Kis halom tavakra gátol! —
O, rokon, vidd el magaddal 
A’ rokont a’ sivatagból,
A’ rokont a’ rengetegből 
Magaddal atyádhoz e l !“ — 

jjertek el mind !c —
'S most magasban
Áradon fel, ’s égj’ egész nem
Fennhordozza fejedelmét!
És az áradó diadalomban 
Országoknak ad nevet,
’S városok kelnek lábainál 

Tartozhatlamíl odébb 
Reng ; 5s a’ tornj ok’ lángtetőjit 
’S márványházakat, teljének 
Magzatit, hágj ja maga után.

Czedrusházakat az Atlas 
Óriási vállukon hord,

Zajgva zúgnak feje folett 
Millió zászlók a’ lcgben,
Mint dicsének jelei. .

Es rokonjait ’s kincseit 
’S magzatit ingyen viszi 
A’ váló atj ának 
Keblére örömzajongva.

KAZINCZY GÁBOR.

H Ő S  H A L Á L .

Jäger érdekes „utazásaiban Krirnmbe és Kaukasus- 
ba“ egy Tseherbine nevű orosz hadnagynak hőstettét 
említi, melly halhatlanságra méltó, ’s a’ Termopylaí 
hősöket hozza eszünkbe.— 1819ben egy kis-Tschi- 
rasch nevű — orosz várat 1 2 ,0 0 0  tatár véletlenül 
megszállott. Illy nagy csoporttal a’ várbeli kis számú 
őrsereg szembe nem állhatott, ’s az oroszok meggyő- 
zettek. Tseherbine hadnagy heves ellenszegülés után 
kevés emberével egy magos toronyba vonta magát, 
hol végsőig viaskodott, a’ közelfekvö orosz őrsereg
től segedelmet remélve. Reménye nem teljesült; a' 
legtiizesebb ellenvéd után, végre a’ torony feltöretelt, 
és az ellenségtől minden embere megöletett. Midőn az 
utósó elesett, Tseherbine a’ torony’ csúcsába vonult, 
karddal fegyverkezve, ’s ellenségeinek , kik a’ szűk 
lépcsőkön csak egyeijkiut hathatának fel, sorra üté 
le fejeiket. Két egész napig ostromolták ö t, mit ő kop
lalva , holt testek’ és folyvásti viaskodásnak közepet
te, kiálla, inig a’ tornyot aláásták. A’ romok között 
veszett el Tseherbine, ’s vitézségé miatt a’ hőst becsül
ni nem tudó durva elleneitől illy kínos halálnak ada
tott martalékul.

T A L Á L M Á N Y .

Sm ith  angol tengeri kapitány egy elmés eszközt 
talála fel, mellynek segedelmével tudósítást lehet ad
ni gőzhajónak sürü ködbeui közeledéséről. Ez az ülő
vasnak egy neme, mellyen egy kalapács minden 10 
perez alatt a’ hajó gyorsaságához szabott bizonyos szá
mú ütéseket tesz. Hasonló eszközt (tán trombita ál
tal) vasutakra is lehetne alkalmazni.
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K Ü L H IH .E K .

1. ) Az ismeretes arab, J u s s u f ,  jelen volt a’ legközelebbi 
párisi innepélyeknél, ’s egy általa kiejtett szó eléggé bizonyít
ja a’ hatást, mellyet polgárisodásuuk az ő délileges érzelmeire 
tett. Kérdezék tőle, mi tetszik neki Francziaországban legjob
ban. „Az asszonyok és a’ hanga“ monda. Egyébiránt asz- 
szonyainkróli nézeteink felette furcsáknak tetszenek neki, s 
Afrika’ szokásait élénken pártolja. „Ti minket korholtok — 
úgymond — hogy asszonyságainkat vásároljuk ; de mi mivel- 
tebbek vagyunk mint t i , mert nálatok az asszonyok vásárol
ják a’ férfit. Ha mi megnősödünk , bizonyos mennyiség pénzt 
adunk; a’ mi bizonyítja, hogy a’ választottban bizonyos ér
téket lielyziink. Francziahonban, ellenben, az asszony hozo
mánya hozatik cseréül a’ férfiért, kilót feleségül veszi. ’S ez 
annyit tesz, mint magát az asszonynál többre becsülni ? Va
lóban miveltségtek különös 1“

2. ) Angol újságok Ballingaryban (Ir'non) végbement rette
netes történetet beszélnek. Két asszony, egymással szomszé
dok, egykor reggel összepereltek. Egy órával későbben az 
egyiknek gyermeke, szokása szerint, látogatóba ment a’ szom
szédasszony’ gyermekeihez. Ez, azonban, hogy a’ gyermek’ 
anyján boszüt álljon, a’ kis fiút égó kemenczéjébe veté. A’ 
kiabálásra segitség futott ugyan össze, de fájdalom , már 
késő; a’ gyermek rettenetes fájdalmak közt adá ki lelkét. A5 
bűszült fúria legott befogattaték.

3. ) Említettük, hogy Francziaországban egy ifiúember ki
játszatta magát. A’ loteria csakugyan végbement. B. Eiiphro- 
sine kisasszony Lyonban, volt a’ szerencsés, ki a’ nagy sor
sot nj ere. Mindjárt a’ húzás után, mielőtt még a’ m értés sze
rencséjét tudta egy özvegy jőve hozzá Carcassonneból, ki az 
ifiú embert szenvedélyesen szereié, ’s bár 30 sorsával sem 
lehete nyertes, kérvén a’ kisasszonyt sorsáért. De a’ leány tud
ta, hogy, ha a nyertes az ifiunak nem tetszenék vagy viszont 
az ifjú nem volna tetszézére, a’ 200,000 for. egymásközt felosz-

tatik, ’s megtartá sorsát. Egyébiránt megérkezvén a’ vőle
gény a’ fiatal pár egymásnak annyira megtetszék, hogy azon
nal házasságra léptek, ’s igen boldogul élnek Narbonneban 
10,000 franknyi jövedelmükből.

4.) Belly környékében a’ dugárosok egy rémítő gyilkossá
got követtek el. Három magát hajósnak valló ember egy’ fia
tal leányzónak holt testét hozá a’ Savoyi határon álló egyik 
frauczia vám házhoz a’ Rhone partján. A’ vámtisztek nem a- 
karák elfogadni a’ holtat ’s kérék az embereket, vinnék ha- 
lottjokat a’ legközelebbi faluba. De a’ gyilkosok a’ legköze
lebbi fain helyett Bellybe mentek, hol azonban, nagy meg 
ütközésükre a’ törvényhatóság a’ leány zó felbontatását rende- 
lé 1 Az egy ik gyilkos azonnal eltávozott ’s nem sokára utána 
egy’ siró asszony’ jőve, ki leányát látni akará, ’s esdekelve 
könyörgött, adnák neki által a’ holt testet, hogy eltemettet- 
hesse. De a’ törvényszék ezt nem engedé ’s egy’ pár óra múl
va , az orvosok, kik a* testet felbontották: azt nyilatkoztatok 
hogy a’ leány’ kétségen túl vízbe fúlasztatott, de holtteste az
után irtózatosan összebonczoltatott ; minthogy a’ gyalázatos 
emberek dugárnikat abba rejték. Mind a’ három, valamint 
az asszony is a’ törvényhatóság’ kezeiben van most.

5.) Noha Görögországban a’ polgárisodás naprul nap terjed, 
mégis lelni ittott eseményeket, mellyek a’ legnagyobb vad
ságra mutatnak. Mainaban nem rég egy belhoni törvényszék 
elébe idézteték, miért hogy egy embert meggyilkolt. A’ vád
lott habozás nélkül megvallá tettét, ’s nyilatkoztatá, hogy 
a’ gyilkosságot csak azért követé e l, mivel a’ meggyilkolt 
ezelőtt egyikét az ó rokonainak ölé meg, ’s igy amannak 
nemzetsége egy fejjel több vala, 36, t. i. ’s az övé csak 3ö; 
ő tehát a’ számot egyenlővé akará tenni.

Emlékeztet ezen eset bennünket egy skót falu' közönségire, 
melly egy’ nevezetes gyilkost azért nem akart felakasztatni, 
mivel egy etlen egy kovácsuk vala az egész környékben; ellen
ben Ivét szabót ajánlottak a’ bitóra

32?" FigTCltetés a* H írn ökre. Elkésvéu első előfizetési jelentésünkkel, ér
tesítjük a’ nagyérdemű közönséget, hogy most az egyszer egy évnegyedre i s , el
fogadjuk az előfizetést első octoberig, helyben 2 forinttal, postán pedig 2 \ forint 
24 kr. pengőben. — Azoknak pedig, kik egész félévre előfizetnek, még elejétől 
fogva szolgálhatunk néhány példányuyaJ.

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

M  OAJATÍK LANDKKJEK DKTÜIVJCL.
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NÉMETBŐL,

EGT DEBREGZENI ASSZONYSÁGTÓL,

t .

Buchwald grófnő Rangen asszonysághoz!

Ostende július löd. 18 . . .

Itt vagyok már, kedves Emmám, ’s egy kedvező 
zephirre várakozom, melly óhajtásom’ czéljához vi
gyen. Ha a’ mord Aeolus kedvkereső volna a’ dámák 
iránt, csak azon sóhajtásoknak kellene szabad játékot 
engednie, mellyek St. Domingóról előmbe szállongnak, 
’s úgy bátran átengedhetné magát a" két Capricieuse 
minden szeszélyeivel együtt a’ még szeszélyesebb elem
nek. — Bizonyosan ki találtad, hogy a’ hajó melly en
gem St. Domingóra viendő, druszám, mert hiszen en
gem is Capricieusenek hívnak rágalmazó elleneim, és 
én búnbánva verem mellemet, és meg-üsmerem hogy 
valamennyire igazuk van, ’s még is annyira meg va
gyok átalkodva bűnömben, hogy mégcsak nem is kí
vánok megtérni.; De csak mond meg magad kedves 
Emmám! lehet e unalmasabb dolog a’ világon , mint 
mindig egyforma meggondolt, okos, és komolynak 
jcnni? Igen, ha oily szerencsés volna az ember mint 
az én Emmám, ki a ’ szív’ és észnek minden tökélyeit^ 
a’ legnagyobb szeretetre-méltósággal egyesíti! — De 
két illyen Phoenixet nem állíthat egyszerre elő a’ ter
mészet,— 's minthogy igen egykorúak vagyunk, nem 
illik zúgolódnom, hogy vélem egy kissé mostohán bánt 
csak véled össze hason'ítva, mert különben elég ön
hitt vagyok, hogy kis személyemmel alkalmasint meg 
legyek elégedve. Ha olly szerencsés lehettem volna, 
téged előbb ismerhetni kedves Emmám, ki tudja, nem 
egészen más lény vált volna e belőlem.

1837.

Pyrmontot nehezebb szívvel hagyám el, mint oda 
ériemkor gondoltam. Nem képzelhettem, hogy ott fo
gom fel találni a’ kit jobb, nemesebb részem olly rég 
óhajtott, a’ mi után könnyű vérem, és elmém mellett 
is annyit sóvárogtam — egy barátnét. — Nem kedves 
érzés egyedül, magunkra hagyatva lenni, és mindig 
magunk állani azon gyenge szálak’ közép - pontján 
mellyek bennünket, másokhoz kapcsolnak, mint a’ 
póknak hálója közepén. — En ugyan nem állok éppen 
olly nagyon elkülönözve; mert rövid időn egy olly 
férfinak fogom kezemet adni, ki szívemet már rég 
bírja. De az a’ férfi esztendők óta távol van tőlem, és 
olly messze, hogy sokszor fájdalmasan érzem, hogy ma
gamat egy részvevő, barátságos valósághoz csatoljam 
— és ezen baráti szívet csak akkor lelhetém fel, mi
kor tengereknek kell közöttünk elterülni — De hi
szem szárnya van az időnek — (bárha ollykor meg 
esküdnék is az ember, hog-y ónból,) ’s csak elterje- 
geti bár mi nehezen is , és az esztendő mellyet más 
világ résziben akarok tölteni hamarább el fog telni, 
mint ketten gondolnok: — Jó éjszakát kedves barát- 
ném! már késő az idő.

Ostende jól. 24én.
Csak elhagyhatnám már ezen átkozott helyset minél 

hamarább! Minden nap azzal bíztatnak, délben, est
vére, meg kell a’ szélnek fordulni, ’s már nyólcz dél, 
és nyólcz estve mászott cl, hogy még sem fordult meg. 
Hasznomra kellene itt tartózkodásomat fordítani, ’s a’ 
látásra méltó dolgokat megnézni jól tudom; de nincs 
semmihez kedvem, nincs nyugtom, inkább érzem mint 
valaha azon nyugtalanító ösztönt melly mintegy űz a’ 
világon keresztül. Mosolyogni fogsz erre, és azt gon
dolod, természetes, hogy az ember óhajtással néz azon 
pillanatra melly szerettével örökre egyesítendi, úgy van 
és reményiem is, hogy utam végével feltalálom azon 
szerencsét mellyet mind eddig hijjában kergettem, ’s

(7 3 )
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szeretett Val in on to ni karjai közölt kipihenhetem a zi
vatarok töredelmeit. — De, úgy veszem észre, érzel- 
gő is kezdek már lenni! — Őrizzen Isten! nekem az 
épen úgy illenék mint papagájomnak egy pár nagy fe
kete szárny; legfelebb is csak azon zivatarokat fogom 
kipihenni, mellyek ne talán reáin Neptun’ országában 
várakoznak. Ugyan jó, kedves Emmám, hogy tovább 
nem maradtam veled, mert bizony reám ragadt volna 
az érzelgés. Nefelejts szemeid, és holdsugár tekinte
ted ingerlők , és csábítók ugyan, de az én állhatatlan,, 
fekete szemeim bizonyai nem nyernének vele ha ér- 
zékenykedők akarnának lenni, ezt Valmout is úgy ta
lálja , ’s úgy szeret mint vagyok. Kívánnám,. hogy 
ösmernéd öt kedves Emmám, melly szeretőire méltó 
ő ; már két esztendeje hogy tőle el vagyok szakaszt- 
va, és utolsó levele éppen olly hévvel tele, mint az első 
volt. Úgy e bár hogy ez ritka ? A1 férfiak rendesen 
csak magokat szokták szeretni, még akkor is mikor 
velünk el akarják hitetni, hogy csak érttünk élnek.— 
Némellyek ugyan azt is szükség feletti fáradságnak 
tartják, ’s tartózkodás nélkül eredeti] formájokban mu
tatják magukat. — Sok időbe került még Valmont sze_ 
reime, és hűsége meg tudta győzni egy új egybeköt- 
tetés iránti idegenkedésemet. Szerettem ugyan őt, de 
szabadságát, hajlandóságait, kívánságait, egy férfi zsar
nok akaratjának alá vetni, az embernek másodszor alá 
vetni, csakugyan hős elszánás. — Végre engedtem 
sürgető óhajtásainak, decsak azon feltétel alatt, hogy 
két esztendőt, tőlem messze, más világ-részben tölt
sön , a' hová különben is körülményei hívák. — Most 
már itt az idő melly hűségét megjutalmazza. Megvár
hattam volna ugyan vissza jöttét hazámba, vagy az 
övébe, de e’ hazát annyira ismerem, hogy semmi új
ságot nem nyújthat már többé egyik i s ; Amérikának 
pedig olly szépnek, annyira másnak kell lenni, hogy 
ott várhatom örömöm’ , nyugalmam’. — Megérkeztem 
után mindjárt meg üljük St. Domingóban összekclé- 
semet. Esztendeig meg próbálom hogy az új világban 
kevésbé unalmas e az élet mint az óban, azután visz- 
szutérek Németországba, és tőled tanulok boldog 
lenni . •,

Éppen most rohan be hozzám komornám, és mondja 
hogy minden a’ kikötő felé siet, mivel a’ szél megfor- 
dúlt; Isten hozzád kedves Emmám! Majd el is felej
tem mondani, hogy idegen név alatt útazok, mivel

családi tekintetekből jónak látom, hogy útam csak 
akkor tudassák meg, mikor már mint Valmont hitvese 
térek vissza Amerikából. Engem itt Mildenné asszony
nak hívnak, egy kalmár özvegyének tartanak. Végy 
ismét egy szíves Istenhozzádat tőlem , légy örökké 
nagyon boldog!

Julius 23kán.
Itt ülök szűk hajó kamrámban. és olly szorgalom

mal írok, mintha valamelly szíveskedő delphín, posta 
hivatalt volna kész vállalni magára kedvünkért, és na
ponkint folytatni fogom írásomat, bárha nem remény
iem is hogy soraim mostanság hozzád jussanak. Mit is 
tehetnék jobbat, mint hogy najádi életem üres idejét 
barátuéinnak szeutelem. Tengeri nimphának csak ne
vezhetem magamat, mert azon jó teremtmények azt hi
szem, épein illy unalmas életet élnek. Syreuné ezen 
útainban aligha fel fogok emelkedni, mert a’ mord ha
jós kapitánytól fogva az utolsó útasig nem láttam 
csak egyet is , ki méltó volna, hogy varázs hangok
kal elcsábítassék. Noha ki tudja ? épen most jut 
eszembe, hogy a’ kapitány ma asztalnál mondotta, 
hogy egy útas társunk beteg, ’s szobáját nem hagy
hatja el, ki tudja nem lesz e ez érdekesebb mindazon 
mindennapi ábrázatokuál mellyeket eddig láttam.

Hogy az úti társasággal megismerkedjem a’ közön
séges asztalnál ebédeltem, ’s most már a’ -nap’ hátra 
lévő részét veled fogom tölteni drága Emmám ’s Val- 
montommal, hogy is rekeszthetném kellemesebben bé? 
A’ te képed ’s az övé, ékesítik szobácskámat, ked- 
venezem pedig szűnetlen azt kiabálja: „Eugene t’ado- 
re, I’aimes tu?í; Bizonyosan érted, hogy papagájomról 
beszélek, Valmont küldte azt nékem, miután a’ kellemes 
szerelem követet érzései’ tolmácsává tette. Nem szép 
gondolat ez? szeretem is az állalocskát, ’s nincs olly 
ár, mellyért tőle megválnék. Eu is megpróbálom rajta 
paedagogicai tehetségemet „Emma“ lesz legelső a’ 
mire tanítom. Mindjárt kezdődik a’ leczke — elválok 
tőled, hogy véled foglalatoskodjam.

2.

Buchwald grófnő Rangen asszonysághoz!
Ostende jul. 2tiún.

Gyakran unszoltál, kedves baratuém! hogy életem 
történeteit beszéljem el. Megvalljam e? hogy előbb 
meg akartam szívedet nyerni, mi előtt balgatagságaim-
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mai megösmertetnélek. — Csak hetek olta ismerjük 
ugyan egymást, és én még is olly szerencsés vagyok 
hogyjbarátnémnak nevezhetlek a’ szó igaz, mély ér
telmében és annál fogva testvéri türelmet várhatok tő
led hibás lépteim megváltásakor. Meg fogod látni mint 
kénszeríteték egy jó indúlatu teremtés fonák, kimél- 
letlen bánás-mód által olly cselekedetekre, mellyek 
más körülmények között nagyon kárhoztatásra méltók 
volnának.

Engem Buchwald Grófnő név alatt ismersz, ez szü
letési családom neve: de olly szerencsétlen voltam, 
hogŷ  2évig más nevet viseljek.

Atyám sok esztendeig követség! hivatalt viselt Fran- 
cziaországban , hol meg is házasodott. Csupán hiva
talának élvén kevés ideje maradt mellyel kis I-Iorten- 
siája nevelésire fordíthatott, bár mint szívén feküdt 
is boldogsága. Anyám, maga a’jóság, még talán job
ban szeretett atyámnál, de a’ mulatságot is szerette, 
’s szokás szerint igen korán nevelő intézetbe adat
tam, hol csak hamar bálványa lettem a’ nevelőnének, 
mert senki sem tánczolt módosabban , zongorázott, ü- 
gyesben, énekelt és rajzolt szebben mint én. Minden 
barátnak, látogatónak bemutatták a’ csuda-gyerme
ket, minden vizsgálatkor én nyertem el a’ jutalmat, 
*s én el nem mulattam jeles tulajdonaim érzetében ma
gamnak olly szabadságokat vennem, mellyekért tanu
ló társaim bizonyosan megbüntettettek volna; annyira, 
hogy a’ 7 éves Hortensia nem sokára uralkodott ko- 
komoly, tekintet-tartó mesternéjéu. Tartózkodás nél
kül átengedhettem magam rósz kedvem’ minden kitö
réseinek, társaim ingerlésinek, egy szóval: egy ele
ven , elkényeztetett gyermek mindeu helytelenségei
nek. Ügyességeim kimivelésére a’ lehető legnagyobb 
gond fordítaték de szívem’ és eszemmel senki sem 
gondolt, és szerénytelenség nélkül moudhatom , egye
dül magamnak tulajdoníthatom , hogy azok egészen 
parlagban nem maradtak.

Elértem 14dik évemet, ’s anyáin égeti a’kívánság
tól, hogy magához vehessen, ’s tanúja lehessen győ- 
zedelmeimnek. Gondolhatod kedves Emmám, melly ö- 
römest odahagytam a’ nevelő intézetet, hogy azon fé
nyes kör hódolatait elfogadjam mellynek napja anyám 
volt. Melly károsan hatott hiú fiatal természetemre a’ 
nagy világi élet, örökös zajos mulatság, nem szük
ség említenem.

Atyám , ki beteges és anyámnál sokkal őrekebb volt 
bele fáradta’ lármás mulatságokba, mellyekbe aka
ratja ellen vonatott, ’s nyugalom után óhajtozott, ré
gen visszatért volna már Németországba, ha anyám aka
ratjával nem kellett volna küzdenie, ki rá nem tud
ta magát határozni Paris elhagyására..

Alig töltöttem esztendőt az atyai-háznál, hogy a- 
nyám egy meghűlés miatt beteg lön és minden elkö
vetett orvosi segedelem mellett is, csak hamar meg
halt. Lelkemből szerétéin öt, és elvesztését mélyen 
érzettem.

- Nehéz szívvel hagytam el a’ szép Parist, melly 
egyetlen fényes pontja volt reám nézve az egész te
remtésnek, hogy ifjúságomat egy régi sziklavárban 
gyászoljam el. Mit érzék mikor egy komor novembe
ri nap utunk czélját elértük, lehetetlen szavakkal elő
adnom; szürke havas feílegekbe burkolva állott előttünk
a’ régi épület, sötét falaival nyájas fogadást nem igér-

/
ve. A’ szél süvöltött a’ barna tölgyek között, mely- 
lyek szomorúan, és helybe nem hagy va látszottak ma
gas fejeiket csóválni, hogy x-ajtok kívül még más te
remtmények is vannak, kik itt a’ hatalmas elemekkel 
daczolni mernek. Bézörgött úti kocsink a’ hoszszú 
sötét kapu boltozaton, ’s köny-özőn omlott szemeim
ből. Ott voltunk, ’s új életmódomba kellett magamat 
alkalmaznom, de annyira nem tudtam magamat eről
tetni, hogy tetszést találjak benne. Jó atyám ezt igen 
megfoghatónak találta, 's a’ farsanggal vigasztalt, mi
korra meg ígérte , hogy a’ fővárosba fog vinni. Azt 
sem titkolta előttem hogy nem sokára férjhez szándé
kozik adni, és hogy egy régi barátja fija, ki nem so
kára vissza térend utazásaiból, van íérjemnek szánva. 
Számláltam a’ napokat, órákat, mellyek múlva ú 
Eldorádomba juthatok, végre eltőlíek azok is és csak
ugyan el utaztunk. — Nem volt ugyan Paris a’ fővá
ros , de régi szikla várunkhoz képpest tündéri mulató 
hely.

Nem sokára megérkezett leendő férjem is, nem vo
nakodott kezét a’ gazdag örökösnek nyújtani; szíve 
nem volt elajándékozni való, mert talán soha sem is 
vala. Egyébiránt külseje kellemes vo lt, ’s magavi
seleté olly könnyű, és ügyes, hogy semmi kíváuatom 
nem maradt, bárha nem dicsekhetém is , hogy nagy 
figyelemmel lett volna irántam. Nem szerettem ugyan, 
de még is tetszett annyira, hogy atyám kívánsága sze

xi-
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rint neje legyek ’s házasságunk a’ legfényesebb szer
tartásokkal megtörtént Vőlegényem még csak kön
nyedén bánt, férjem pedig épen semmit sem gondolt 
velem, a’ mi hiúságomat nem kevéssé sérté. Minden, 
a’ ki csak valamenyire miveltnek kívánt tartatni, kö
rűlem zsibongott, ’s férjem mindnyája között a’ leg- 
pallérozottabb hideg vérrel lenézett. — Keservesen 
sértette ez önérzésemet, e’ győzedelmet tartottam 
volna leghízelkedőbbnek, e’ nélkül nem akartam tehát 
lenni.

Közelíteni kezdtem férjemhez, ’s mindent elköve- 
ték hogy megnyerhessem. Eleinte úgy látszott hogy 
nem veszi észre fáradozásaimat, utóbb gúnynyal viszo
nozta.— Voltak ugyan ollykor pillanatok, mellyek- 
ben szerelmet véltem szemeiben olvashatni, de min
dig csak hamar kivett tévelygésemből egy egy csípős 
elmésség által, ’s ismét vissza esett hidegségibe Kép
zelni sem tudtam , hogy egy férfi illy ellentállással le
hetne irántam , ’s abbeli fáradozásom közben , hogy 
magam előtte érdekessé tegyem , napról napra érde
kesebbé lett szívemnek, ’s a’ legjobb ólján voltam a’ 
legvalódibb beleszeretésnek, «uig ő szerelmem hidegen 
csúfolta, sőt irántami szeretetlenségét önkint kimu
tatta , semmi titkot nem csinált belőle, ’s vele kér
kedni látszott. Az is tudva volt előttem, hogy egy já
tékszíni tánczosnö különösen kedvében áll. Soha sem 
volt dámák iránt megelő,zőbb, udvariasabb, mint je
lenlétemben , és — melly különösen játszik szívünk ve
lünk gyakorta ! — éppen a’ minek el kellett volna 
engem tőle idegenítni, az vonzott hozzá leghatalma
sabban. Komolyabbá lettem, gondolkozóvá ’s apródon- 
kint szívem lépett hiúságom’ helyébe. Többnyire ott
hon ültem, foglalatoskodni kezdék de mind hijjában, 
foganat nélkül maradt minden igyekezetem. Végre az 
utósó eszközhöz nyúltam, szerelem féltését akartam 
felingerleui. Vakmerő próba az igaz , de 17 éves vol
tam , ’s mi tetszik ollyankor nehéznek? Nem volt ne
héz egész csoport imádót gyűjteni körűlem, 's mint
hogy ez sem tett férjem maga viseletében változást, 
fájdalommal kell megváltanom. hogy utóbb szere
pemben mellyet játszottam elvesztém szemem elől a’ 
czélt, miért játszom, ’s férjem’ hidegségéért elégté
telt kezdtem találni a’ férfi sereg hódolásaiban, és 
Valmont szerelmében, mellyet az hijjában igyekezett 
legyőzni.

Valmont marquis egy kiköltözött franczia már előbb 
hozzá csatolta magát férjemhez , némelly utakat is tett 
vele legmeghittebb barátja volt férjemnek, ’s hijjában 
igyekezett azon indulatot szívében elnyomni, melly 
azt legelső meglátásomkor elfoglaló. Nem maradt el 
rejtve előtte mennyire nem érdemli barátja irántai haj
landóságomat, ’s reményeknek kezdett helyt adni, 
mellyeknek most kell már teljesülésbe menniük. Mind 
a’ mellett mindent megtőn , hogy férjemet a’ jóutra té
rítse, ki most, már minden kicsapongásoknak tartóz
kodás nélkül átengedé magát Nevezetes summákat 
vesztett kártyán , pénzét lovakra, kutyákra, ’s egye
bekre vesztegette, ’s irántam, durva volt ha nem vol
tam hajlandó esztelen költségeit teljesíteni. Rajtam 
való durva uralkodásá most már mindennapi dologgá 
vált. Az előtt csak fel sem vette néki tetszeni vá
gyásomat, most már vadúl kívánta, hogy értté áldoza
tokat tegyek , hogy magamat vonjam meg, hogy zseb
pénzemet mellyet atyám bőven ki szokott adni a’ ma
ga helytelen költségeire fordíthassa. Nem tetszett né
ki hogy mások szemembe tűntek holott ő minden mó
don visszataszított magától, pedig biztosan állíthatom, 
hogy magam viselete soha át nem lépte az illendő
ség határit’ még csak Valmont sem dicsekhetett so
ha semmi különös kedvezésemmel. Ez szakadatlanul 
elválhatlan kísérője volt, és maga feláldozásával igye
kezett gondolkozása módját megváltoztatni, mert ah, 
engem a’ leg forróbb indulattal szeretett! de úgy lát
szott hogy fáradozásának éppen ellenkező következé
se le tt, mert barátja napról napra kiállhatatlanabbá 
vált El kezdett szerelem féltésivei felette gyötreni, 
pedig melly csudálatosok a’ férfiak ! — hiszen nem 
szeretett. — Kicsinységekben is minden módon bo- 
szantott , ’s a’ zsarnokot játszotta. — A’ pajiagá- 
jokat, például, mindig különösen szerettein, ’s volt 
egy birtokomban melly sok gyönyörűségemre vála, de 
annak kiáltása sértette Uramnak felette finom hallá
sát : ’s minthogy mind a’ mellett sem akartam rajta 
kiadni egyszer üressen találtam kalitkáját, ’s azt mond
ták hogy elrepült, azonban mint a’ marquistól meg 
tudtam , a’ szép tánezosué mulatozott véle.

Valóban, jó , kedves Barátuém, hogy nem előbb ír
tam le ezeket, mert taláu vissza tértem volna Osten- 
deböl, és lemondó leveleket küldöttem volna Valmont- 
nak, olly elevenen állott előttem a’ férfiak durvasá
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ga, <5s következetlensége. Valmoritot ugyan elég hosz- 
«zú próbára tettem, de ki láthat szívökbe? Nem kívá
nok ma többet írni el vagyok kedvetlenedve, talán cl 
űzi komorságomat az álom valamelly kellemes látá
sokkal , talán meglátlak téged azon szeretettel teljes 
kifejezéssel arczodon, melly a’ szívhez vezető utat so
ha el nem téveszti.

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i  k.)

BMLÉNYEK ÉS KÖNYVIRÁGOK RÓZÁNAK.

SZERÉNYI GYULÁTÓL.

I V .

Keblemnek temploma 
Egy kirablott tanya,

’S mi benne lakozott:
Szívemnek bánata.

Oltár hideg kövén
Öröklő mécs gyanánt,

Keservem gyúla föl 
Nap és éj egyíránt

’S elzenge ég fölé 
A’ fájdalom dala,

Nem hallgatá meg azt 
Könyörnek angyala.

És sírtam, ’s a’ könyük’
Forrása kiapadt,

És búban lelt az éj ,
’S a’ nyugat ’s tárnádat.

— És Téged láttalak,
Egemnek angyalát,

, És létre virasztád
A’ szív’ örömkorát;

Virágot föjlesztél
A’ tar kebel’ honán,

’S örömnek napja gyúlt 
A’ bánatéjszakán.

’S oltár’ szentségibe
Szép arczod tettem én

’S imádva hultam el
Templom’ hideg kövén.

’S letéptem a’ kebel’
Örömvirágait,

’S velők diszesítém 
Arczodnak bájait.

’S imádva hullok el
Templom’ hideg kövén,

Mert, o , lány ! istenül 
Téged szeretlek én.

V .

Lezeng a’ dal, letűn a’ rozsapálya 
Mint elcsillámló fény tó’ tükörén,
Nap’ végsugára alkony’ fellegén,
És összedulva a’ lét rózsafája.

Kihúnyt reményem, elzendült imája ,
’S örömvirágim’ eltarlott terén,
Egy sirszoborkint állok ’s sírok én;
Rám nem virad föl a’ remény’ korányai —

És ott reményim ’s álmaim’ honában,
Tar, puszta-téren, a’ sirok’ fia, 
Örömkoromnak hullok hantira.

’S a’ fájdalomnak fölsiró dalában 
Búm’ könyvirági létre fejledének;
’S örök keservben zeng feléd az ének.

L IT E R A T Ú R A I V IL Á G .

KUNOSS-TUL.

( F o l y t a t á s . )

Bocsásanak meg kegyetek szép olvasénéim, hogy 
e’ folytatást illy hosszassan félben szakasztám. Nyíl
tan megvallom : restecske valék. — Mert ne gon
dolják kegyetek, hogy a’ literatúrai világban is ott
honos ne volna a’ restelkcdés, sőt maga a’ henye- 
nyeség is; mi több,’ — nem is igazi magyar lite- 
ratof ki henye nem tud , vagy nem akar lenni. Lás
sák kegyetek, mi irók olly sok szépet, olly sok üd
vösei tudunk mondani az időgazdálkodás jótékony vol
tárul , az ember életperczei megbecsülhetlensége, az 
elszalasztott pillanat visszavarázsolhatlansága ’s több 
illyesek felül; mondom olly sokat tudunk mondani; 
de ha gyakorlatra kerül a’ dolog; ha szavainknak urai
vá kellene lennünk, ha az időték.ozlókuak jó példát
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kellene mutatnunk: oh! akkor mi sem igen vagyunk 
jobbak a’ diákné vásznánál; örömest átengedjük más
nak a’ dolog végét, ’s hagyjuk őt izzadni, véres ve
rítékkel; ellenben ha gyümölcsét kell szedni a’ mun
kának akkor mi is rézsen állunk , ’s ha nem elsősé
get legalább is józan középlétet követelünk magunknak.

Igaz vaunak köztünk is kivételek; de azokat ke
vesen akarják tudni, ismerni; még kevesebben kö
vetni. A’ mi literatoraink közönségesen azt tartják: 
elég ha az ember minden három esztendőben egy szín
darabot fordít, vagy minden öt esztendőben egy ro
mánt ir; kikegy kissé többet akarnak tenni, azaz, 
kik meg akarják magokat erőtetni: három — négy da
rabka verset írnak évrül évre valamellyik zsebkönyvbe.

De kérem minek magát ennyire megerőtetni! hiszen 
csak egyszer él az ember ; ’s miért ne fordítaná éle
te legnagyobb részét saját gyönyörűségeire?! — Úgy 
van ; én is azt mondom fordítsa saját gyönyörűségei
re. De valljon mi a’ lelkes a’ valódi iró gyönyörűsé
ge; sőt mi. minden becsületes emberé a’ világon ? Nem 
az e, ha hivatásának minél szigorúbban megfelel, nem 
az e , ha magát iránta leghívebbnek bizonyíthatja? — 
’S ugyan kit tartanak, kegyetek szép olvasóuéim lii- 
vehbnek, azt e, ki kegyeteket évenkint csak egyszer 
kétszer látogatja meg , vagy azt ki heteukint egyszer, 
kétszer, háromszor, vagy talán éppenséggel minden
nap ? Nem azt e, ki minden órában, minden pillanat
ban kegyeteknél óhajtana lenni, kinek maradása bé
kéje nincs, ha kegyeteket csak ablakrul is nem üd
vözölheti , vagy legalább házuk táján minél gyakrab
ban meg nem fordulhat ? Nem az ragaszkodik e ke
gyetekhez leggyengédebben , e'gyszersmind azon leg- 
elválhatlanabbul, ki annak, hogy kegyetekkel örömest 
gondolkozik még tanujeleit is ügyekszik adni. így p. o. 
ha lakomán van, csemegét; ha kertben, virágot; ha 
erdőn vagy mezőn, lombot vagy koszorút viszen ma
gával kedvese számára; azaz vonzalmát nem puszta 
szavakkal, hanem tettel bizonyítja, melly szinte a’ 
legaprolékosabbig terjed ; de még ezekben is olly ked
ves , olly megbecsülhetetlen, hogy arany ajándékok 
sem érnek föl vele, — legalább olly rokoulelkü előtt 
nem, ki ezeket méltányolni tudja. —

Mint kegyetek a’ férfiakkal, egészen úgy van lite— 
raturánk az Írókkal. Beli! kevesen vannak, kiknek 
kebelét e’ szent, e’ gyengéd vonzalom csatolná a’ lite—

raturához, kik az eziránti hűség teljesítését tartanák 
legfőbb gyönyörüségöknek! Ez, a’ nagyobb rész előtt 
szokatlan hang; ismeretlen világ, mellyet ők soha löl 
nem födözhetuek az érzelem nagy tengerében. — Ha 
egyszer valaki egy füzetke verssel, egy két idegeukéz 
segítette értekezéssel, elmefuttatással, sőt talán épen 
csak egy pár alkalmi verssel a’ közönség, vagy in
kább irótársai figyelmét magára vonhatta, ’s azt mi
után lelke olly zahra-fövény módjára szomjuzék, a’ 
rangot és czimet (Vagy talán még fizetést is) elnyer- 
heté: aztán kényelmesen nyugalomnak adja magát, 's 
csak néha néha vesz ismét kezébe tollat, hogy egy egy 
nyugtatványt, vagy más utasítása szerinti vélemény
adást írjon ’s a’ t. De mi szükség ezt másoknak tudni? 
elég ha öt senki nem zavarja édes henyeségében; gon
doljon a' világ mit akar; úgy is meg van győződve, 
hogy ha leggonoszabbat gondol is , mégsem gondolja 
el a’ valót. ’S vajmi nagyon igazuk van az illy em
bereknek! A’jámbor világ azt gondolja, hogy a’ lite- 
rator nem is tesz mást, mint csak ir, olvas; annyira, 
hogy sem evésre sem alvásra elég ideje; hogy az iró 
magát egészen a’ hazának szenteli tudományaiban. — 
Pedig milly máskép van ez! Az irók nagyobb része 
épen úgy kaczérkodik a’ hazával, mint számos szere
lemhazug férfi, — úgy nevezett imádottjával. Mind
untalan ajakin forog neve, ábrándos hevültséggel ki
áltoz hozzá, neki ajánlja mindenét, ő utána cseng, öt 
bálványozza; de meddig tart mind ez? csak inig vele, 
vagy annak képviselőivel szemben áll; mert ha nekik 
hátat fordíthat, — akkor egészen más; akkor ismét 
új szerelmese, új imádottja van , ki elő-tt szintazon é- 
dességeket, érzetsovár ömlengéseket elmondja; sőt 
késznek ajánlkozik őt amannak kétségbeesésével, ol
tárhoz is vezetni. — Szerelmes és iró, — milly iszo
nyú hasonlatosság van közietek!

Minden kornak meg vau saját bélyege, melly az ab
ban élő nemzedék jó vagy rósz, helyes vagy helytelen 
sajátságainak tulnyomóságábul ered, ’s anyja az úgy
nevezett korszellemnek. E ’ bélyeg az irokon szintúgy 
meg volt és vau mint más egyes emberen, ’s kitün
teti magát azoknak műveiben annyira, hogy szerinte 
a’ literaturát harczira, érzelgőre és természetire osz
tályozhatni.

Illy szempontbul indulva ki, meg kell vallani, hogy 
a’ literatúrai világban egyik tulságot szintúgy másik
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íulság köveié, mint a’ társalkodási köz életben, t. i. 
a’ nyers hősisedre, hizelékeny udvarioskodás, a1 har- 
sonya és tárogató riadozásira pedig idétlen siránkozás 
és gerüczei fölületes nyögdécselés kővetkezők, annyi
ra ; hogy e’ két tulság időszakában csak alig volt iró, 
ki a’ helyes középutat' a’ természetiséget eltaláld. A1 
túlságos időszak bélyege, úgy látszik egészen ele
nyészett már. Csak néha ismerhetni még az utóbbi
nak , az érzelgőségnek, némeíly maradványira; mi 
azonban koráusem homályositja el az általányosan u- 
ralkodó szellemet, a’ természetiséget; ’s bátran el
mondhatni, hogy a’ mostankornak jutott a’ literatúrai 
világ tulságoskodási közt az igaz utat föltalálni. De 
van még egy másik ismertető bélyege is az újabb kor
beli literatúrai világnak, melly a’ mostani írókat az 
előbbiektől nagyrészben megkülönbözteti. E z : a’ cse
lekvőség, melly munkái által minél többet ’s minél 
gyakrabban igyekszik hatni, ’s igy ellene tör ama’ 
régente alapigazság gyanánt fölállított mondásnak: 
kilenczed évig hevertesd munkádat irópolczodban.

( F o l y t a t á s a  t v ö v e t k e z i  k. )

DIVATOK A’ KERESZTNEVEKBEN.

(5; Egész a’ 12d. századig Németországban nem vol
tak egyébb keresztnevek divatosak mint az eredeti- 
leg-német ősi nevek. Ezen században azonban és a’ 
rá következőkben ez ős nevek bibliai ’s egyéb szen
tek’ nevei által visszatolattak, Cromwell korában már 
nem elégedtek meg csupán a’ bibliai névvel, hanem 
egész mondások választattak kereszt névül. így pél
dául, mint Hume említi, bizonyos Barbone, buzgól- 
kodó következő kereszt nevet viselt: Lauda Deum in 
Christo; nam sine eo damnatus fuissem. (Dicsérd az 
Istent Krisztusban; mert nélküle kárhozott volnék.) A’ 
17d. században főleg faluhelyt, a’ vidéken, ’s neve
zetes Lipcse környékén is egy név sem vala annyira 
divatos m int: Valpurgis.

Egész a’ 16d. század’ elejéig Németországban egy 
egy gyermek csak egy nevet kapott; azonban későb
ben tiszteletesnek találtaték a’ gyermeknek több ne
vet adui, ’s ennek következésében 1794ben egy spa-

■ ~-mi
nyol Infans nem kevesebb mint 54  mond: ötven négy 
kereszt nevel kapott.

Jelenleg időnkben is nagy befolyása van a’ kor
szellemnek és divatnak a’ keresztnevekre , ’s már rit
kán hallani, még az alsóbb rendüeknél is , hogy majd 
ez majd amaz uj uév ne divatoznék; sőt beszélik, hogy 
a’ politikai zavargások idejekor 1820ban egy prédi
kátor leányát Rebelline névre keresztelte.

A ’ régi magyarok, a’ kereszténység kezdetekor a’ 
8d. és 9d. században , hol csak lehetett igen ragasz
kodónak ősi pogány nevekhez ’s azokat sokáig nem 
hagyhatók el. Midőn későbben csakugyan meg kelle 
keresztelkedniök, ’s bibliai és szent neveket felvenniük, 
ezek közül is ollyakat választottak, mellyeket vagy 
egészen megmagyarosíthattak, vagy a’ németeknél 
nem igen találtak fel. így mintegy saját magyar neve
ik voltak ismét: minők Imre, László, András, J á 
nos , Lajos ’s a’ t. A’ reformatio különösen bibliai ne- 

j veket választott, ’s még most is nem ritkaság a’ leg- 
törzsökösebb református magyaroknál a’ Mózes, Ab - 
rahám , Judith ’s a’ t. neveket hallani. Vannak nevek 
továbbá, mellyek a’ magyarnál soha sem honosultat- 
tak-be, minők Fridrik, Maximilián ’s a’ t.

Eleinte a’ magyarok is egy nevet viseltek; későb
ben a’ főbb rangúak a’ németek példájára több nevet 
adattak gyermekeiknek a’ keresztsedben.'

A’ legújabb időben ismét a’ régi ősnevek kezdettek 
divatba jönni, ’s már minden rendüeknél számossan 
hallani a’ Gyula, Géjza, Béla, Gizela, Izabella, Ár
pád , Etelka neveket.

Egészen más ízlése volt egykor a’ keresztnevekre 
nézve Schweiznak: t i. a’ francziák’ királya I Fe
renc z a’ schweizi köztársaságot hitta meg komául fiá*- 
nak , a’ komaasszony a’ neki szánt tiszteletet elfoga- 
dá ugyan, de azon kikötéssel, hogy az uj herczegnek 
nevet ő választhasson ’s adhasson. A’ király ki azt 
gondoló, hogy Lajos , Henrik, Károly ’s efféle ne
vek közül leend a’ választás, legnagyobb zavarba jött 
’s a’ komasággal felmondott, midőn megérté, hogy 
a’ koma asszonya’ Dániel próféta 1, 7. versében elő
forduló: Sadrach Abednego Mesach neveket szánta 
a’ csecsemő hereczeguek.
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HÍR- ’S DIVATLAP.
_______ _

P E S T I  H Í R E K .

1. ) N a g y  I g n á c z  következő eredeti ’s fordított színmű
veit, a’ másolati költség megtérítése mellett, kész a’ magyar 
színész társáságoknak előadásul átengedni -• 1.) V a s o r r u bá
b a , tüneményes dalIjáték 3 felv, 2 )  B á s ó  Má t y á s ,  tör
ténetidráma 3 felv. 3.) Ca r a f f a ,  szomorújáték 4 felv. egy 
előjátékkal. 4.) S o b r i vigj. egy felv 5.) A’ v e t é l y e s t á r s ,  
TÍgj. egy felv. 6.) T u d o r Ma r i a ,  dráma 4 felv. 7.) F i e s- 
c o szomorújáték 5 felv. Schiller után. 8.) M o r u s T a m á s  
szomorujáték 5 felv. Pellico Silvio után. (Értekezhetni eziránt 
lakásán: Országút 605 sz. földszint.)

2. ) Megint egy új gyorsutazás! még pedig Pesttől egész 
Fiúméig! Magyarország egyetlenegy tengeri kikötőjéig; ma
gáig a’ tengerig! Már Erdélylyel egybeköttetésbe tett ben
nünket a’ vállalkozó pesti gyorsutazási intézet, abba hozott 
felső Magy arországgal is , ’s most már szinte Fiumével , azon 
szép és sokatigérő egyetlenegy kapuval, melly tán egyedü
li idvességünkhez , ha ugyan a’ magyar valaha kereskedővé 
lesz, vezethetne még ! — Mi azonban, e’ k é s ő  jelen fiai j 
ha e’ g y o r s  kocsiba, melly f. e. septemb. lükétől kezdve 
minden kedden és pénteken esteli 5 órakor induland el Pest
ről, még pedig minden tekintet nélkül arra, van-e, nincs-e 
útazó, ’s minden szombaton és szerdán délelőtt éi kezend meg 
Fiumében: mi mondám, ha e’ gyorskocsiba csak mulatság- 
bul ’s utazás vágy bul ülnénk i s , már azzal is sokat nyertünk; 
mert 22 fr. 22 krajczárért pengőben hat rövid nap alatt m e g- 
b á m ú l h a t j u k  azon kaput, mellyen kelet’ kincsei egykor 
beszállítatandnak — m a r a d é k a i n k  számára. A’ kocsikra 
azonban nem esak utazók vétetnek fe l; hanem árúk és hol
mik is száll itatnak. A’ fő állomások (statiók): Pest, Sz. Fe
hérvár, Veszprém, Nagy-Kanisa, Varasd, Zágráb, Károly- 
vár, Fiúmé. —

K Ü L H I R E K .

1.) Havreban egy kereskedői hajó építtetik jelenleg 900,1000 
tonna terhet elbírandó;' a’ legnagy obb, mellyet eddig ezen
kikötőben látni lehetett./

2. ) Azon személyek’ száma, kik július hónapban a’ parla- 
lamenti gallériákat Versaillesben meglátogaták, mint monda
tik , 134,000re ment; júniusban ellenben még nagy obb vala 
ezen szám, t. 245,000! mennyi hallgató, milly publicum!

3. ) Közel a’ vámházacskához a’ des Arts hídnál Parisban 
ül egy koldús, minden társainak és sorsosinak irigysége. E- 
zen koldus soha sem kéregét, csak midőn valaki a’ hídon át- 
menvén ’s vámpénzébül a’ visszaesendő kis menny iséget visz- 
sza nem veszi, huzza le süvegét, ’s az átmenő belé ejti a’ 
pénzt. Ezen gyakorlat olly jövedelmes, hogy7 a’ koldus 15— 
20 frankot bevesz naponkint. Azért már társaitól több aján
lat téteték neki e’ helyért, ’s köztük valóban fényesek; de ő 
jó érzi magát helyén — mosoly og — ’s maiad.

4. ) Midőn nem rég Pont-á-Moussonba katonaság szállitta- 
ték, a’ lakosok mint történni szokott, ágyakat adni felszóli- 
tattak. A’ többek közt egy gazdag fnkarditól szalmazsákot 
kértek. Minthogy7 a’ házi ur nem volt éppen otthon, mindenes- 
néjéhez, egy szolgálóhoz, ki már félszázad óta vitte a’ ház
beli gazdaságot, fordultak kérésükké]. Ez reá emlékezék, hogy 
urának egy régi-régi szalmazsákja van ágy ában és egy ujjabb 
ő tehát a’ régibbet adá oda a’ kaszárnyába. Este midőn az öreg 
fösvény haza jött, elbeszélő neki szolgálója, milly okosan ’s 
gazdaságosan cselekvők; de gazdája elsápadt, elkékült, ’s a’ 
szolgálót tüstint visszaszalasztá a’ szalmazsákért. De késő ! a’ 
kaszárnya’ kapuja már be vala zárva. A’ fösvény kétségbeesve 
hagyá oda házát ’s az egész éjét a’ kaszárny a ablaka alatt egy 
pádon tölté ébren, ’s alig kezdett pirkadni már lármát ütött 
szalmazsákjáért. Aggodalmas félelemközt szaladt vele haza egy 
olló után nyúlt ’s hangos örömriadásra fakadt, midőn reszkető 
keze egy csomóra talált, melly be ő 40,000 frankot vart ré
szint banknótákban részint aranyban, mivel nem hitt ennél- 
biztösabb hely et az egész házban, mellyet ő felül reá éjjel sa
ját testével őrzött.

5. ) Paris városa jelenleg több hires személyek sírjait újít
ja meg Péi e Lachaise temetőben; ezek közt jelesül Lafontai
ne és Moliere sírköveit. Abelard és Heloise mausolcuma tö
kéletes kijavítást fog/ nyerni ’s egészen új állapotba helyez
tetni.

m 5” A z o k n á l« .,  k i k  l a p j a i n k a t  é v n e g y e d r e  s z á n d é k o z n á k  m e g r e n d e l n i ,  j e »  
l e n t j ü k ,  h o g y  l a p j a i n k r a  é v n e g y e d r e  i s  e l ő f i z e t h e t n i  a  f r .  3 0  k r r a l  
p e n g ő b e n .  K i k  p e d i g  l a p j a i n k 9 e z  e g é s z  f é l é v i  f o l y a m á t  k i v á n n á k  
m e g s z e r e z n i ,  a z o k n a k  i s  s z o l g á l h a t u n k .

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

NY0A1ATIK LAND! KEK BKTÜIVKL.
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S Z E R K E S Z T Ő  U R !

Talán nem fogja tőlem rósz néven venni, ha én ná
lánál fiatalabb és nem Literator létemre, Rondahátiról 
a’ minapi lapjaiban közölt elbeszélésére nézve, nem 
bírálatomat (mire mint nem tudósnak jogom sincs) ha
nem csak általános észrevételemet ezen levelembe egész 
őszinteséggel közölni bátorkodom. — Ezen mefényre 
egyedül kötelességem érzete ösztönözött, az a ’ köte
lesség, mellyel én mind Kegyed műit író és egy köz 
becsben álló Divatujság tulajdonosa, mind pedig a1 köz
ügy iránt egy fér m án tartozom, és a’ melly kötelesség 
nékem szint olly jegot ad mint másnak akárkinek, va- 
lamelly munka iránti véleményemet, korún eúm sértés 
vagy kissebbitós, hanem csali figyelmeztetés tekinte
téből őszinte szembemondani.

Olly hosszas nem akarván lenni, mint a’ kegyed el
beszélése vagy Rajzolatja, mit kegyeddel tudatni aka
rok e’ néhány soraimba foglalom. Kegyei! foiyó-irá- 
súnak czimje ez : Rajzolatok a’ Divatvilágból“ cse
kély bélátásom szerint ezen czim alatt (és a! szó divaty 
melly ezen szóval am it régi ellentételben áll, csak a’ 
jeleu időre értetődhetvén) egyedül ollyan Rajzolatokat 
lehet és kell érteni, mellyek a’ jelen időben élő em
berek charaktereit, szokásait, erkölcsi állapotokat, 
szellemi műveltségük minőségét, vagy azoknak e’ rész
beni hijányait,. ’s fogyatkozásait, mint egy jól eltalált 
kép , művészileg, híven, pontosan lerajzolva élőnkbe 
terjeszti: — Kegyed íolyó-írásáról, vagy is annak 
czimjéröl ez a1 megfogásom lévén (legalább nékem, de 
gondolom másnak is) igen különösnek tetszik előttem, 
hogy kegyed inog is e’ czim ellenére, különben igen 
jeles Divatujságában; ez előtt tán két század művelet
len korában élt honfia rajzolatjával kedveskedik, mert 
hogy Hlyen vagy ahoz hasonló ember, mint a’ mily— 
lyeiit kegyed Rondaháti képében élőnkbe lerajzolt, hogy 
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jelen korunkban er divatvilágban, találkozzék, azt csak 
felteszem kegyedről hogy maga sem hiszi. Igaz ugyan 
és fájlalva kell megváltanunk, hogy vágynak hazánk
ban még olly helyek, hol a’ tudatlanság setét köde, az 
avult és a’ korszellemével ellenkező szokásokhoz ra
gaszkodás, vastag fcárdolatlanság, uralkodnak, hová 
a’ pallérozódás jótékony sugarai eddig fájdalom annyi
ra nem juthattak, hegy egy falusi nemes embert, ki 
mezei jószágában magát elkülönözve, távol aT nagy vi
lág pallérozott köréből kirekesztve, csupán magára 
a’ természetre hagyatva, a’ maga együgyű termé
szeti eredetiségébeu él — egy pesti müveit Uracshoz 
hasonlitni nem lehet; de még is el merem mondani * 
hegy olly nngyos házikóban lakó, here életű, csupán 
testi gyö-njmrüségeknek élő, nemesi, sőt úgy szólván 
emberi méltóságáról annyira megfelejtkezett, faragat
lan durva Táblabirót, mint a1 miilyent kegyed Ronda- 
háti képében leirt, c’ mái divatvilágban, még a’ Nyí
ren vagy a’ Tiszaháton sem lehetne keresve találni,
— ezért mernék kegyeddel (bár nálamnál tapasztal
tabb lehet) akármennyiben kezeskedni.

De erre talán azt mondja kegyed: az én Újságom 
nem szent írás, okos ember ki azt olvassa, nem vesz 
mindent betű szerint mint ha az,mi abban előadatik, va
lósággal mii^dugy volna, — e’ mellett mindenki elis
merheti és tudja ha legkevesebb tapasztalása van is 
hogy ha éppen ollyan Táblabirák, mint Rondaháti nem 
találtatnak is jelenkorunkban, de vágynak sokan igen 
sokan, kik hozzá kissebb nagyobb mértékben hasou- 
lituak, az illyeneket pedig gúnyolni, korbácsolni nem 
árt, hogy feleszméljenek ’s elhagyván durvaságokat, 
az idő szellemével a’ műveltségben Időre haladjanak,
— és midőn az író a’ inulattatás czéljával ama’ hasz
nos és dicséretes ezélt iratai által egyformán elérni 
igyekszik, ki tilthatja meg azt (kivált egy humoristát) 
hogy valamit ne egyszerű raeziteleneégbcu, hanem

(7 4 )
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nagyításokkal, clnics hozzáadásokkal s czifrazatok- 
kal (mellyek az olvasót inkább gyönyörködtetik) ad
jon elő, hogy rajzolatja egy olly mindennapi akármely- 
lyik szemét dombon találtató és látható embernek mint 
Rondaháti, annál nagyobb kedvességet találjon és 
nyerhessen? — Oh Szerkesztő U r! a’ mellett hogy 
tagadom azt, hogy gunyirataival a’ közügyre nézve 
jelesen kitűzött hasznos czélt valaha elérhesse, — 
írásbeli szabadságát én éppen kétségbe nem hozom,
mert tudom Horatiusból, hogy cuuctalicent...................
poétis, éljen kegyed bízvást ezen jogával, szúrjon, 
csípjen, marjon, de szeszélyi, mellyeket fegyver gya
nánt használ taplra esettek, és minden tekintetben oly- 
lyanok légyenek, miilyeneket csak egy jó humoristá
tól várni lehet, hanem csak arra az egyre kérem, 
hogy ezen fegyverével ügyesen és vigyázva harczoijon, 
és ne fordítsa azt méltatlanul, kíméletlenül és érde- 
metleuül ollyan ellen, kinek megsértetése az egész 
nemzet sérelmét maga után vonja. Mert én úgy tar
tom , hogy Rondahátyba az egész nemzet sértve va
gyon , a’ mennyiben az ő képében több nemesek ké
pűket gunyfestéssel lerajzolva látják , és olly testület 
mint honunk Karjai és Rendei testületé, méltán egész
ben kigunyoltatva érzi magát, mikor egy Individu
umot közüle szégyen padra, gúny kaczaj tárgyává, ki
tétetve szemlél, — annyi mint ha Rondaháti rajzolatja’ 
végére,' ezt tette volna kegyed: „Illyenek a’ magyar 
nemesek, illyenek a’ magyar korona tag jai, illyenek 
a’ mi Táblabiráink.“ — Nemzetünk vagy annak egyes 
individuumi hibáit fogyatkozásit, mellyek eddig sok 
különbféle akadályok miatt nem orvosoltathattak csak 
érezni, tudni és azokat czélirányos módokkal elhárí
tani s helyrehozni kell, nem pedig kigunyolni ’s ne
vetség tárgyává tenni. Elég ha a’ külföld ocsárlásait 
melly szellemi művelődésünkről (miben ugyan még ke
veset is haladtunk) Semmit sem tud, kéntelenek va
gyunk eltűrni, elég ha sok idegenekkel még most sem 
lehet elhitetni azt, hogy mi ember - hús evők nem 
vagyunk; — mi szükség magunkat magunk által dur
vábbaknak miveleílenebbeknek festenünk, mint a’ mily- 
lyenek valósággal vagyunk? — mi szükség egy Táb- 
labirót (mert valami ollyast kell és lehet képzelni 
Rondahátiba , mert csézája, huszárja volt, forsponton 
járt ’s. t. e’ f )  mikor gyűlésre megy egy egész Ver
schlag élelemmel, pinczetokkal ’s t. elkészülve rajzol-

ni. — Juczi kisasszonyt, (már a’ miilyen ollyan, de 
csak kisasszony, vagy legalább fejérszemély) borral 
pálinkával holtra itatni? — (Már illyen Táblabirák, 
kisasszonyok, honunkban csakugyan nincsenek.) — 
Mindezek olly botránkoztató festmények, olly undo
rító rajzolat, hogy ennek olvasása, lehetetlen hogy 
émejgést, csömört ne okozott légyen egy finom ízlésű 
férjfiban is, annyival inkább egy sokkal finomabb 's 
gyengéd természetű némberben. És kegyed olly gon
dolatim), olly kegyetlen tuda lenni (a ’ férjfiakat nem 
kímélte vag5r kímélni nem akarta) a’ szépnem ’s ki
vált a’ pesti szépnem ellen, hogy őket másfél hétig 
kínozta, gyötrötte, untatta, Rondaháti rongyos házá
val, sipkájával, pipájával, czigányaival, rakásra hal
mozott büdös sonkáival, csirkéivel, ’s a’ mi legször- 
nyebb Juczi kisasszony gyalázatos kimultával. — Ez 
utolsóval kivált, Szerkesztő U r! valójába megkímélhet
te volna szép olvasónéit, (kik Juczi kisasszony cha- 
rakterizálása által méltán megsértettcknek érzik ne- 
möket) ezt hozta volna magával a’ hálás tisztelet, 
mellyel kegyed azok iránt (köztünk legyen mondva 
kiváltképpen való pártfogói iránt) különösen tartozik.

Én azt tartom bár író nem vagyok, hogy az írónak 
minekelőtte Íráshoz fogna meg kell fontolni mit i r , és 
kinek ir, miilyen publicumot akar iratával mulattatni? 
— Ugyan azon darab, melly némellyek által nagy 
kedvességgel íogadtatik, más finomabb izlésü ’s ne- 
veltetésű publicum előtt legunalmasabb, legkedvetle
nebb. A’ kegyed „Garabouczás Diákja“ a’ Budai szín
házba talán 20szor is adatott, ’s Megyeri a’ jeles co- 
micus mindannyiszor nagy tapsok közt dics-koszorut 
aratott; de hóimét? — bizony nem a’ páholyokból és 
földszintről, hanem mindig az úgy nevezett ökörál
lásról. így ha Roudahátit is az a’ publicum olvasná^ 
melly a’ kakasülőbe járni szokott, tökéletes megelé
gedéssel volna iránta, úgy hogy tán némellyik magát 
holtra is nevetné (melly dicsőség kegyednek, könnyen 
még költségbe is kerülhetne, mert legalább egy pár 
misét szolgáltatni kellene szeszélyi áldozatja”) léikéi
ért) — ellenben a’ műveltebb léi undorodva olvassa 
és sajnálkozva ezt mondja: ugyan miért mázolja be az 
a’ Munkácsy azokat a’ szép Rajzolatokat, illy ocs- 
raány rajzolattal? miért nem választ inkább mást sze
szélye tárgyául ? hogy illeszti össze e’ rut festményt 
a’ mellé adott szép divatképekkel? és az ki mindenkor
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és mindenben a’ divatot és jóizléssel választja, miért 
teszi elbeszéllése’hőséül még: az avult világból került 
szurkos piszkos Rondahátit? különben is ha minden 
Ronda, Ocsmánv, Durva, Darabos ’s kitudja micsoda 
— háti nemes családok életét, charakterét, még an
nál undorítóbb formába öntve adná is elő, az által nem
zeti pallérozodásunk előmenetelén mit sem segítene, 
sőt rontana inkább mint építene; — hiszen Munkácsy 
olly kitűnő olly ritka elmetehetséggel sokkal szebbet 
jobbat is Írhatna 0 )

Illyen és több illyen megjegyzések ’s illetőleg pa
naszok tétettek nem csak általam, hanem többek által 
is Rondaháti olvasása után, és {megvallom munkába 
került magamat kegyed ellen megbékéltetni, miglen 
lapjainak most nálunk utolsó számában azt nem ol- 
vasám, hogy kegyed megnősült. Ez a' környülállás 
Rondaháti roudálkodásiért kegyedet tökéletesen ki
menti ’s ezért én kegyednek ez úttal többekkel együtt 
megbocsátok; de egyszer'smind nehogy a’ még hátra
lévő criticus hetekbe a’ szép Rajzolatokat valami Ron
daháti féle nemzetségből való valahogy be mázolja, 
a' jó tanácsot adom kegyednek, hogy jelen paroxis- 
musa ideje alatt rajzolni megszűnjön.

Az a’ szép hölgy pedig, kinek kegyed most birto
kába jutott tegye kegyedet és kegyed is őt olly bol
doggá, miut a‘ miilyen boldogoknak érezték magokat 
akkor, mikor Hymen oltáránál] egymásnak örök hűsé
get esküdtek, — a’ most német ajak magyarul, tanítsa
beszélni leendő kisdedét,‘magyar honban, magyar férj-r /
nek legyen magyar nője, ’s szüljön magyar honfiakat, 
kik legyenek idővel a‘ nemzet, a' haza dicsőségére 1

Melly kegyedhez intézett szives kívánásomhoz, sza
bad légyen még szeretett hazámhoz is e’ forró óhajtást 
az egek egébe felbocsátanom: Adja Isten, hogy minden 
ollyan Rondaháti féle család Qnillveket kegyed hazánk
ba mégjelenleg is tán létezni képzel) levetkezvén pallé- 
rozatlan durva állatiságát, a’ miveltség fő polczára mi
nél előbb eljusson,hogy ne légyen többé alkalma ’s oka 
kegyednek vagy másnak Noé fiaikint feltakarni ’s gú
nyos ecsettel rajzolni nemzete mezítelenségét; szóval 
kegyed mottojakint a dicsőség fénysugara lengjen a' 
Magyar ha zá ra !!!  — Éljen szerencsésen kívánja 

Szekszárdiul kegyednek
ismeretlen őszinte f. barátja

I t á t x k i i v y  János*

K I R Ö P P E N  É S
A’ BUDAI HEGYVIDÉKBE — MARIA - REMETEI BÚCSÚ — ÉS 

MÉG VALAMI.

Bizodalmasan ültünk együtt a’ négy szalmaszék
kel körülövedzett kerek-asztalnál, a’ barátságos lu
gas-ernyőben , melly alatt már egész nyár folytában 
emésztgetjük a’ „vas fíirdő“ ezüst-fehér túrós réteseit 
és arany-sárga kőbányai borát, én t. i. és az én ba
rátom; és a’ másik két széken, két vendégünk, az 
én és barátom’ barátjáig mind a’ négyen együttvéve 
négy „fidelis lélek ‘ mint a’ német mondja; mind a’ 
négyen ugyau azon mesterséget űzők, ’s igy mind 
a’ négyen „fratres in Christo“, mint a’ diák mondja; 
mind a’ négyen írók ’s igy „haszontalan emberek“ mint 
a’ magyar mondja.

„Hol töltsük — kérdé tőlem a’ legvastagabbik kö
zöttük, villáját szánakozás nélkül az előtte gőzölgő 
csirke’ szivébe szúrván, — hol töltsük a’ mai délu
tánt?“ Én éppen az utolsó húzomot tevém poharam- 
bul ’s mintha a’ Hetumogerek’ vérébül iandottam, lel
kesülve kiálték fel, mint egykor őseim Almosnak kiál- 
ták : „A’ merre téged sorsod elhív, mindenüvé ve
led megyünk“ — „Jól van — monda harmadikunk, az 
általam kiürített pisztolyt — meg ne ijedjenek nyájas 
olvasónéim, ez csak egy neme a’ félmesszelyes pa- 
laczkokuak— maga elől eltolván, minthogy hornoeo- 
pathiája még a’ bor szagától is tiltja, — „jól vau; ne
kem mint májbeteguek orvosom' tanácsából úgyis so
kat kell járnom, — tegyünk egy nagy sétát, — a’ bu
dai hegyek’ közé ; Leopold mezején búcsú van.“ ’S 
egy óranegyed múlva mind a’ négyen úton valánk.

Gyönyörű, világos, félig nyári, félig őszi septem- 
beri délután volt; a’ nap a' derült tiszta égrül nyája
san mosolyga le ránk ’s hevét egy délnyugati szellőcs- 
ke mérséklő, olly gyenge, olly enyhes, mint egy szép 
hó kéz által lebegtetett legyezőnek varázs szellője ! 
Valami felséges egy illy őszileg»nyárras innep-délu- 
tán, egy nagy város’ utczájában, egy és két óra kö
zött! midőn már az emberek hazatakarodtak temp- 
lombul, és még ki nem jöttek az ebédlőbül. Minden 
zaj , tolongás és foglalatosság eltűnve — el messze a’ 
szobákba, konyhákba vonúlva; a’ keresetmódnak min
den nemű fáradalmai kalapácsolások, pakolások el
csukva a’ zárt boltok’ és raktárok’ vas ajtai megett; 
a‘ sok targonczát, lovat, kocsit, embert ’s azon egész



zagyvalékot inelly egész héten által fültompító zajjal 
özöulék el az utczákon, mintha a’ garabonczás diák 
kalapjával seprette volna el! Mindenütt csend, nyű- j 
galorn! ’s az ember egymásra néz, bámul, ’s azt lát
szik társátul kérdeni, váljon ugyanazon város, ugyan
azon utcza-e ez , mellyben csak ma reggel is olly é- 
let, olly zaj zsibongott? — Ah, ma reggel itt egészen 
más volt, egészen más! az egész utcza rajkint zsibon
gott a’ búcsúra és szabadba takaredóktul. Ezen sxa- 
bad-levego-barátok, ezen aludttej-emcsztök, ezen ku
lacs-pártfogók, ezen tivornya szeretők és táncz ked
velők már kora hajnalban négy, öt és hat órakor in
dulónak ki két három, ö t, hét főbül álló csoporton- 
kint, hosszú lépésekkel, tetemes botokkal, ’s szabad 
levegő - éhes pillanatokkal, kulacsokkal és kalá
csokkal ’s bodorfüstöt eresztő pipákkal ellátva,-és hogy 
semmi se hibázzék, asszonyokat és gyermekeket is ma
gukkal hurczolva. A’ kedves életíárs rendszerint egy 
vánkust, 's egy irgalmatlan esernyőt visz, mellyet az 
egész család nap ellen használ; a’ fiú gyermek hátá
ra egy sz. János áldásával tölt kulacs vau csatolva, 
a' kisebbik egy, bútynrt vagy kosarat emel felváltogat
va a nagyobbik leánynyal, mellyben, t. i. a’ bútyor- 
ban vagy kosárban a’ napi eleség, pogácsa, sodor, 
lúd, vagy csirkesült, kenyér, só, paprika, alma és 
körte és kenyér és kalács és tudja isten mi nincsen, 
kellemes rendetlenségben egymásra halmozva. Mes
teremberek, kik egész héten által alig látnak egyéb 
eget, mint azon egy páröluyi nagyságút, mellyetmü- 
helyők’ ajtajából látnak ; külvárosiak , kik egész hé- 
en által a’ legkeményebb muukákban izzaddnak ; mo
són ék, és tejes leányok, kik egész héten talpviszke- 
tegbcn szemedének ’s tegnap késő éjfélig tanácsko
zónak a’ táuezról, mellyet Leopold mezején fák ár
nyékában a’ rozzant „W erkli:í mellett ellejteudők; ka
pás és napszámos legények; faczér kocsisok és szol
gálók, ’s kitudná plöszámlálui a’ tarka tömeg’ sok
féleséget. melly egy tömeggé olvadva a' természet
be hempelygett kifelé, a' hídon, végig az Attila 
utczán, ki Leopold mezejére és remete Mariára a’ ter
mészetet éldelni; pipázni. inni, enni; tivornyázni, 
henyélni, szerelmeskedni, tánezolni, lerészegedni vagy 
veszekedni, ki mint szokta.

Képzeljen az olvasó magának egy viruló völgyte- 
riiletet egyenes síkon mintegy órányi távolságra nyúl

ni, képzeljen azon magának három utat; egy kocsi 
utat és két gyalog ösvényt végig szaladni, és kép
zelje ezen három utat délutáui két órátúl kezdve egész 
késő estig váltogatva ki- és he- menő emberekkel ’b 
kocsikkal ellepve ’s fogalma leend azon óriási ember 
szivárványról, melly itt ezer meg ezer színeket játsz
va , hullámozva, a* zöldszőuyegen elterült.

Mi a' legszélső ösvényt választottuk, a’ vízivárosi 
szóló hegyek hosszanta bal felől a’ szép svábhegyre 
’s a’ regényes Jánoshegy völgy életeire, jobra a’ szé
pen karózott ’s érésnek induló szőlők terülvén. E ’ 
kettős kilátás, ’s egy néha néha visszavetett tekintet 
a’ mindinkább távolodó ’s ezáltal mindinkább regé
nyesebbé ’s szebbé váló Budapest’ háztáborára, 's az 
előttünk e's velünk háromágulag hullámzó embervonal 
’s fölöttünk a’ tiszta, derült, nyájás ég , melly vilá
gos kék szemeivel mint c*gy gyönyörködve látszék ezt 
nézni mindezek összevéve melly gyönyörű képet adának! 
melly kecsegtető annak, ki az illy képeket érti és 
érzi, magunkat, négyünket gondolom, és a’ délutá
ni publikumot, melly ugyan e’ kettős czélbul jött ide 
k i : mert a’ reggelidejötlek legnagyobb vésze, már 
ekkor oda adá magát vad örömeinek, a’ tivornyá- 
zásuak.

Miután mi is néhányszor végig mentünk a‘ búcsú- 
völgyben összesereglett ’s letelepedett csoportok kö
zött; néztünk, ’s nézettük magunkat; széplányokat 
és jó cigarókat kerestünk; keringőket és vágtátokat 
láttunk, minőkhöz képpest a’ pesti reduote-terem’ ke- 
rengői és vágtatói csak csigafutás ! pollicinellokat és 
szerencsejátékokat bámultunk; szóval miután mindent 
megnéztünk, a’ mit sorsunk megnézni engedett, még 
azon nagy kopár sziklát sem kivéve, „Amália-bércztíét, 
melly mint valameljy diplomaticus tudós, kiemelked
ve a’ „profauuin vulgus“ közül, hidegnyugottan uéze 
bennünket föld’ fiait, kik az életnek örülni és örülve 
élni szeretünk és tudunk. Miután tehát, mondám, min
dent megnéztünk és láttunk, mi is letelepedénk egy 
kiuálatos asztal mellé, hol 2 0  jó krajezárért olly rósz 
bort ittunk, mellyhez homoeopathicus barátunk tej
színe nektár volt — volna, ha nem volt volna vize
sebb a’ mi borunknál.

GAKAY

( V e g e  |k  öv e t  ke 2 i k.)
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T E N G E R I  U T A Z Á S .
TüliTKNKT LEVELEKBEN

NÉMETBŐL

EGY DEBRECZENI ASSZONYSÁGTOL.
(F o 1 y t a t á s.)

3.
Ihichwald grófnő Rangén asszonysághoz!

Ostende július 27kén.
Nem csalt meg' reményem Kedves Emmám! Gyer

mekeid körében láttalak. Mosolyogtál engem meglát- 
v a ,’s a1 hajó felé intettél sokat jelentőleg, melly friss 
koszorúkkal ékítve, az esthajnal rózsa pírjától sugá
rozva vígan vitt feléd, mi alatt Valmont hijjában húz
kodott mozdulni nem akaró csolnakjával, hogy nevet
nem kelle ra jta , bár ha más felöl boszankodtam is 
ügyetlenségin. Vidámon ébredtem fel, ’s most már hoz
zá Iátok kedvetlen történetem végzéséhez.

Egy rendes komornám volt a’ ki iránt igen jó in
dulattal viseltettem,’s ki egész bizodalmám’bírta. Fér
jem’ velem való bánása belsőm előtt titok nem lehe
tett. Úgy látszott hogy érzé igaztalanságát férjem
nek, ’s hozzám egész leikéből ragaszkodék. Azon pil
langók között mellyek körüliem repkedtek, volt egy 
a’ kit úgy látszott hogy nem csak múlékonyan érdek
lék, bárha egészen hideg vérrel voltamis iránta, mert 
csak Valmont csendes tűrése hatott szívemre. Látván 
melly híjában valók csdeklései, más módon akart meg- 
indítuu Érzékeny hangzatkákba öntötte szerelme kín
jait, ’s a’ leg indulatosabb prózával kísérte azokat. En
gem az mulattatott, ’s levelei elfogadását nem tartot
tam semmi helytelennek. Komornám volt a’ szerelem 
posta. Véletlen belépett egykor férjem mikor egy illy 
érzelgö epistolát olvastam. A’ legdurvább kifejezések- 

• kel kívánta, hogy adjak számot magam viseletéről, 
kikapta kezemből a’ levelet; szemrehányásokkal hal
mozott ’s a’ legnagyobb megvetéssel beszélt erköl
csömről. Én helytelen mágamviselet':t nem érezve, 
’s ifjúi gondolatíanságomról magamat férjem irántam 
való maga viseletivel mentve, éppen olly hangon felel
tem. Mindinkább felboszankodott, annyira hogy vég
re válásról ejtett el egy szót. Én megijedtem, mert 
íéltem hogy atyámnak bánatot okoznék, a’ ki már ré
sen viszszatért jószágaira,’s nem is gyanította hogy 
én olly békétclenségben élek férjemmel. — Külön
ben zsarnokomtól való elválás a' legkíváuatosabb lett

volna reám nézve, mert a’ milly hajlandó voltam az 
előtt őt szeretni, olly közeljárt most iránta váló in
dulatom a’ gyűlölséghez, még is engesztelni kezdtem, 
’s férjem úgy látszott hogy alkalmasint meglágyúlva 
távozott el. De nem soká tartott a’ fegyver nyugvás. 
Éppen farsang volt; én egy éjszakát egy barátnémma! 
álöltözetben a’ redoutban töltöttem, csak reggel felé 
menék haza, ’s alig szunnyadtam e l, hogy férjem ke
zében egy levelet tartva dühösen berohant a’ szobába, 
’s mondá, hogy végre van bizonyító tanúja hűtlen
ségemnek kezeiben, most már ismeri mellék útaimat 
’s tulajdon maga volt tanúja gyalázatjának, mert kö
vetett midőn ez éjjel egy ismeretlen álarczossal felsu
hantam egy bérkocsira, ’s' elmentem, hogy hová? 
azt nem szükség hogy ó mondja meg nékem. Meg nem 
foghatom hogy mit akart férjem ’s álmos fővel mind
addig egy nehéz álomnak tartottam az egész jelenést, 
míg a’ levelet olvasni nem kénszerített. Az valóban 
úgy látszott hogy nekem szól, de az írás egészen is
meretlen volt előttem, tartalma pedig olly nemű , hogy 
pirúlnom kellene ismétlésén, ’s egészen meg egye
zett azzal mit férjem szünetlen előmbe menydörgött. 
Természet szerint tagadtam a\levelet minden előzmé
nyeivel, ’s akkor azt kérdé férjem gúnykaczajjal, hogy 
barátnémmal hagytam e el a’ redoutot ? Erre nem fe
lelhettem igennel, mert az ő hintája előbb eljött, ’s 
én soká hijjában várakoztam a’ magaméra egy mellék 
teremben , míg végre egy álarezos nyugtalanságomat 
látva ajánlotta hogy bérkocsiról gondoskodand, a’ mit 
el is fogadtam, mivel úgy látszott hogy cselédeim ró
lam elfelejtkeztek. — Hát hintája hol maradt aszszo- 
nyom ? kérdé férjem mérgesen. Azt nem tudom fele
lém szelíd hangon, én hát tudom, folytatá, oda ment 
a’ rendelt órára, ’s egy álarczosiól azzal igazítatott 
vissza, hogy az asszony már elment. Azt az álar- 
ezost az asszony bizonyosan jobban ismeri nálam. — 
Én hallgattam mintha kővé váltam volna, mert láttam, 
hogy romlásomra vau az egész terv és a’ külső szia 
ellenem bizonyít. Féljem hallgatásomat megvallásnak 
vette;- ’s azt mondá, hogy reményű bírok még annyi 
becsület érzéssel, hogy elválásunkban megegyezzem. 
Atyám iránt való titszteletböl lehető kímélléssel fog
ja a’ dolgot elrendelni. En ártatlanságomat állítottam, 
’s atyámhoz kívántam tüstint utazni, a’ miben nem 
is akadályoztattam.
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Nem sokkal azután hogy férjem elhagyott, Valmout 
jött hozzám képiből egészen kikelve,’s mondhatni hogy 
épen elszakasztotta magat barátjától, mivel mar tud
ja , hogy minden rám fogott vádak tulajdon gonoszsá
ga cselszövényei, hogy koinornámmal egyetértésben 
van, ’s hogy minden csak azért történt; hogy belő
lem az elválásban való megegyezést ki csikarják; 
eleget küzdött már, eleget beszélt barátja mellett, de 
most már semmi sem kötelezi, hogy indulatját elnyom
ja. Én szinte magamon kívül valék, és egészen veze
tésire bíztam dolgomat. Komorhám mindjárt el bocsá- 
tatott, ’s én néhány órák múlva elhagytam azon há
zat, melly reám nézve pokollá vált. Atyámat bete
gesen találtam, ’s kedvetlen dolgaim elbeszélésivel 
nem akartam terhelni, kivált hogy betegsége vesze
delmesebb kezdett lenni,’s utóbb -inhideggé vált, melly 
14ed napra sírba is döntötte.

Ah kedves Emmám ! mílly egyedül voltam most, 
milly elhagyatva. Az az egyetlen valóság a’ kit 
enyimnek mondhattam elragadtatott tőlein, egyedül, 
egyesegyedül állottam az egész teremtésben. Csupán 
Valmont képe világosította ollykor a’ sötét kört melly- 
ben búsongva állottam; ő szeretett, ő volt egyedüli 
gyámolóm. Nem sokára el is jö tt , ’s igyekezett bána
tomat enyhíteni ’s szerelmében igéré minden elvesz
tett boldogságomnak kipótolását.

Váló perem azonban folyt, ’s Valmont' esdeklett, 
kénszerített, hogy ne tagadjam meg tőle kezemet. Dol
gai véletlen Parisba hívták. — Régen kért hazájá
ban valamelly hivatalt, ’s most reményt nyújtot
tak neki hozzá, de jelenléte okvetetlen szükséges volt. 
Nem örömest hagyott el, de nem volt mit tenni, kény
telen vala. Egyedül maradtam régi kastélyomban, a" 
hová más érzésekkel, más tapasztalásokkal tértem visz- 
sza, mint belőle elmentem. Magánosságomat lelkem 
művelésire kezdtem fordítani ’s kivált a’ német nyelv
ben kezdtem magamat tökéletesíteni, mellyel addig mit 
sem gondoltam. Atyám könyvtára melyben minden meg 
van mit csak íróink jelest mutathatnak, kedvet gerjesz- 
te bennem, hogy kincseivel közelebbről megösmer- 
kedjem, ’s utóbb nagyon megszerettem azon nyelvet 
mellyet eddig olly durvának tartottam.

Jul. 28kán.
Néhány liét múlva hírt vettem, hogy váló perem 

szintebé van végezve, csak személyes jelenlétem szük

séges még, a’ dolog végbe {menetelére Elfogult ke
bellel hagytam el csendes tartózkodó helyemet, min
den oltalmazó nélkül rnenvén új zavarok’, kedvetlen
ségek’ elibe. Természet szerint hogy azon háznál, 
melly többé enyim nem volt, nem szánhattam meg, ’s 
nem is akartam szállani, de a’ fogadóban előtte vitt 
útam, ’s szemmel látó tanúja lettem annak a’ mit 
Valinoutól már hallottam volt. — Lakásom’ ablakai 
mind ki voltak nyitogatva, ’s a’ balkonon üldögélt a’ 
legszebb virágoktól körül illatozva, volt komornám, 
mostani nyilvános parancsolója a’ háznak, és urának. 
Úgy látszott, hogy uyilvánságosan várt, mert mind 
azon apróságok, mellyek egykor kedvesek voltak előt
tem, önkényes rendetlenségben voltak körűié elrak
va. Megvallom, hogy igen gyűlöletes érzések haso
gatták belsőmet, és szükségem volt könnyű vérem’ 
minden hatására, hogy e’ benyomás nagyon tartós 
ne maradjon lelkemben. Dolgaim’ végződésével siet
tem azon helyet elhagyni, melly auuyi kedvetlen em
lékezetet nyújtott; elhatároztam magam’ hogy utazni 
fogok, és csak ott mulatok, a’ hol különös tetszé
semet nyerendi meg a’ hely. Jövedelmem ollyan hogy 
nincs miért költséget kímélnem, vagy magamtól az 
életnek akármelly kényelmét meg tagadnom, ’s örö
meit, gyönyöreit korlátolnom. Első útam egy igen sű
rűn látogatott országba vitt, a’ hová nem sokára Val
mont is követett. — Közel volt hozzá, hogy egy St. 
Domiugói küldöttségnél valamelly nevezetes hivatalt 
nyerjen, de jóvá-hagyásom nélkül nem akarta el fo
gadni. Nékem tetszett az ajánlás, bárha a’ marquis- 
nak jobban tetszett volna azt el nem fogadni, és vé
lem mindjárt egybekelni, de tervemben éppen nem 
volt, hogy magamat olly hamar azon járomba hagy
jam fogni, mellyből csak alig szabadúltam ki. Szeret- • 
tein ugyan Valmoutot, de szabadságomat is szerettem, 
és magam szíve szerint kívántam azt használni. Egy 
két évig utazni kívántam; ’s gyönyör közben gyűjtö
getni tapasztalást, isméreteket, ’s azután nyújtani ke
zemet Valmontnak ha a’ próbát kiállja. Minden mó
dot elkövetett határozatom megváltoztatására, de lát
ván hogy az rendíthetetlen viszsza tért Párisba, hogy 
a’ dolgot tökélletességre vigye. ’S én sem mulattam 
el azon helynek melly életem legszebb emlékezeteit 
magában foglalta meglátogatását.

Alig mulattam ott néhány hétig, hogy Valmont, e-
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1 őbb mint gondolta volna, parancsolatot nyert az el 
utazásra. Közelgett a’ pillanat mellyben elkelte vál
nunk. A’ búcsú keserves volt, de magam nem akar
tam máskint. A’ marquis el hagyott, miután ünnepé
lyes fogadást vett tőlem , hogy a’ háború végződési
vei hűségét haladék nélkül megjutalmazandó»). — 
Gyakran írt Valmont, és leveleire valódi szüksége 
volt szívemnek; de gyakran hónapok teltek belé inig 
azokat vehettem. Sokszor szív szakadva meg bántam, 
hogy olly könnyclműleg el idéztem magamtól és olly 
veszedelmes útra eugedém, de már késő.

Állhatatlan lelkemtől űzetve keresztül útaztamFran- 
czia- és Németországot, ’s gyakran mélyen érzettem 
állásom’, létem’ üres voltát Valmont emlékezete szólt 
egyedül szívemhez, és bárha víg természetem , és 
mulatságos élet módom mellett ritkán vethettem is egy 
egy komoly pillantatot szívem’ belsejébe, még is vol
tak olly idő pontok, mellyekben igen nyomónak tet
szett annak tudata, hogy így elkülönözve, illy egye
dül vagyok a’ nagy miudenségben; két esztendő múl
va írta Valmont, hogy vége a’ táborozásnak. Hatá
rozatom , hogy Amerikában fel fogom keresni, rég 
készen volt, ’s csupán ezen hírre és az útazásra 
kedvező időre várakoztam. Éppen Pyrmont vidékén 
lévén, elhatároztam magamat néhány hetet ott tölteni. 
Szerencsés csillagzatom ott találtatta lel vélem, mi 
után olly rég híjjában óhajtoziam, a’ mit utóbb elér
hetetlen kívánságnak tarték — egy barátnőt egész 
életemre — téged kedves Emmám ! —

Most már mindent tudsz — és még is jó maradsz 
irántam úgy e ? de ne is már egy szót is a’ múltról. 
A’ jövendő homályosítsa el eleven zománcz színeivel 
a’ múlt1 lialovány színeit, és új idő szaka kezdődjék 
életemnek azon naptól íogvu, mellyen nyájas nemtőm 
hozzád vezetett.

\4 .

Gróf Steinau báró Wellenberghez!
Julius 27kéu.

Kívántam hogy okosabb gondolatja lett volna nagy 
bátyámnak, mint engem Santa Cruzba idézni. Meg
holt ugyan már a’ jó ember, ’s a’ holtaknak tulajdon
kép nem is szoktak gondolataik lenni, sőt ha jólvesz- 
szük fel a’ dolgot, még is a’ jó gondolatok közé tar

tozik, hogy az embert valaki, ki soha nem ösmerte 
szép vagyonának örökösivé tegye, csak azért mivel 
az testvérje’ íija, ’s nem is bánnám ha több atyámfiái
nak is jönnének illyen iupromtujai.

Tulajdonkép azt akarám most neked mondani, hogy 
beteges vagyok , ’s meghalok unalmamban, ’s a’ he
lyett hogy nagybátyámnak tartanék halotti prédikátziót 

1 nem sokára felettem kell tartani. — Már Ostendében 
sem igen jól voltam, ’s ez az átkozott ringatás egé
szen kifejtette a’ gonosz csirát, ’s tengeri betegségbe 
ejtett. Hogy is várhattam volna egy Capricieusető 1 
jobbat, minthogy kínozzon, nyomorgasson, m erte ’ 
nevet viseli a’ hajó mellyen vagyok. Már ugyan job
ban érzem magamat, ’s reményiem, hogy egy két nap 
múlva elhagyhatom szobámat, de azzal sem sokat fo
gok nyerni, mert a’ kiket [még eddig a’ hajóbeli tár
saságból láttam, nem igen ingerük az embert köze
lebbi ösmerkedésre. Velem van ugyan N áncsi; ez a’ 
jó leány mindent elkövet felvídámitásomra ; de te ta
lán még jobban tudod nálam, hogy szép lárvácská- 
ján kivül kevés gyönyörködtető eszközök vágynak ha
talmában. . Tulajdonképpen csak itt tettem ezt a’ föl
fedezést , bárha gyakran voltam is már hozzá közei 
hogy megtegyem. Soha sem érzettem még eszének 
olly szűk határok közé szorított, és egész valóságá
nak olly póri voltát mint most. Haragszom magamra, 
háládatlannak mondom magamat, de ez mind el nem 
űzi unalmam’ iránta. Szegényke kimeríti magát, a’ 
maga módja szerint kedvem keresésiben, ’s én még 
is hideg maradok, ’s mindenütt híjját érzem bizonyos 
valaminek, a ’ mi mindazoknak becset tudna adni: 
sőt azon gondolatot sem tudom magamtól elűzni, hogy ’ 
mindezen szerelem bizonyságai erszényeméi, nem c- 
en.yéim. — Volt olly idő a’ mikor Náncsi kitu- 
dott elégíteni — de milly hoszszú 3 év, és 3 nap ten
geri betegségben töltve megint tesz három évet, ’s 
gondolj végig annyi végetlen időn — fi esztendőn! 
melly tág mező a’ fölfedezésekre; Columbusnak alig 
kellett fél annyi, hogy egy világrészt fölfedezzen. — 
Nem elég hogy még most is szépnek találom ? és c- 
zen érdemét egész, teljes mértékében méltánylom? 
Éppen theámat hozza; melly csintalanúl mosolyog — 
gyönyörű, kellemes! — a’ szépségnek sokat kell en
gedni ; csak a’ szárazon volnék már ismét. —

(Folytatása következik.)
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BÍR- ’8 DIVATLAP.

H O N I  HÍ R*
r I.) Anguszf 31 kén tartatott S á t o r a l j a  - U j h e l  y e n ,  
a’ Casinoi teremben, fényes tánczmulatság, a’ kórház tőkéjé
nek gyarapítása javára. Belépti díj egy pengő forint, ’s az 
ezen mulatsággal összekötött sorsjátékos sorsjegyek egy egy 
pengő húszas. Nyerő tárgyakkal a’ környék asszonyságai 
ajándékozák meg a’ játékot ’s illy tárgy több hetvennél gyüj- 
tetett össze, részint a’ tisztelt hölgyek saját kézi munkáik, 
részint más ékitvények. Sorsjegy közel 12 százhoz adatott el; 
a’ húzás a’ szünőrában tartatott: a’ hely díszesen vala elren
dezve, ’s jó világítással ellátva. Bunkó bandája derekasan ját- 
szá a’ legvigabb kéringőket. Nemzeti tánczbai* is három pár 
követé egymást, ’s uj meg uj ügyességgel lepé meg a’ né
zőket. Jobbára magyar szó hangzott nem csak a’ férfiak de 
a’ szépek ajkaikról is. Még reggeli öt óra után sem távozának 
mindnyájan a’ mulatók ’s egyébkiut is igen élénk vala a’ tár- 
salkodás. — A’ megjelent vendégek száma ötszázhozközel ütött, 
’s Zemplén ’s a’ szomszéd megyéknek számos nagy rangú 
személyeivel diszelgett. A’ megye Alispánja, több herczegek 
és grófok ékiték a’ társaságot jelenlétükkel. Többek’ vallomá
sa szerint ennél fényesebb bált Ujhely még alig látott, kí
vánjuk szívünkből, hogy minnél inkább gyarapodjék évéakint 
ezen a’ szenvedő emberiség javára cz.élzó intézet.

N.

K Ü L  H Í R E K .

1. ) Parisban jelenleg 601 sütő (pék) 600 építőmester, több 
mint 1,100 ötves, vagyis aranymíves, 215 olvasóterem, 680 
könyváros, 800 limonádé vendéglő, több mint 1,750 literator,

y 1.300 orvos, 572 gyógyszerárus, 1180 saruvarró és több mint
4000 borkereskedő van.

2. ) Az egyesült országokban igen különös kereskedés űze
tik, kereskedés asszonyi személyekkel. A’ new-yorki újságok
ban e’ felől következőt olvashatni: „Néhány nappal ezelőtt 
egy fiatal leányokkal terhelt kocsi ment Northampton-on ke
resztül Massachusettsban, Chicogába, nyúgaton, hol ezen czik- 
kely igen kapós.“

-------  \
3. ) D ........váltólevél-ügynök egy* pár hónappal ezelőtt bi

zonyTos B........gazdag tőkepénzessel fogadott, de amaz a’ fo
gadás ideje alatt meghalálozott. Az utóbbi tehát nem régi
ben elmegy D ........  özvegyéhez, mondván , hogy férje vele
16,000 frankban fogadott de fogadását elveszítő; azért tehát, 
úgymond, kérdeni jövök kegyedet, ha a’ férje által tett le- 
kötelezésnek eleget akar e tenni vagy nem. Az özvegy azon
nal erszény e után nyúlt ’s a’ pénzt ki akará fizetni ; de B. ót 
vissza tartóztatá : „Minthogy kegyed — úgymond — a’ foga
dást érőnek (érelmesnek) véli, tehát itt van a’ 16,000 frank; 
mert a’ fogadást é n vesztém el.

4. ) Egyik amerikai hírlap említi, hogy a’ törvényhozó gyü
lekezet Kentuckyban oily törvényt alkotott, melly szerint az, 
ki ellenfelét párviadalban megöli, annak adósságait kifizetni 
köteleztetik.

5. ) JaufFret könyvtárnok Marseilleban, az ottani könyvtár* 
kéziratai közt egy* irományt talált, melly* Napoleon Bonapar
te saját keze írása, ’s az egyptomi táborozás leírását fog
lalja magában. A’ kézirat legott a’ kir. könyvtárba küldetett.

6. ) Mint mondják Eugenia Garcia, a’ hires Malibran test
vér buga, a’ párisi nagy* operaházban nem sokára föllépencL

7. ) Konstantinápolyban az ön gy ilkosságbotránkoztató könny
elműséggel űzetik mindinkább napról napra. A’ minap Maho
met E f f e n d i  a’ Bosporason sétálni vala ’s a’ nagy* hőség fe
lette nagy alkalmatlanságára kezde lenni. Előszél1 köntösét ve
ié le , hogy* enyhüljön; de ez mit sem használván csaknem e- 
gészen levetkezék, de minden jobb siker nélkül! végre tűrhe
tetlenül felkiálta; „noha ez sem használ talán raegenyhít a’ 
tenger“, ’s mielőtt a’ hajós meggátolhatá, a’ hullámok közé 
ugrott, többé soha belőlük ki nem kelendő.

8. ) Egy angol orvos, dr. Irving Smith, egy 25 éves asz- 
szonyuál opium általi megétetést vön észre, ’s mindenfélét 
próbált a’ tetsz-halottat életre hozni; végre mesterséges lehel
let gerjesztéshez foly amodott. Száját tehát a’ vélt holtnak be- 
dugák és egyik orralyukát; a’ másikra fújtató alkalmaztatok; 
a’ mell ez által levegőt nyert, melly a’ csipelyek és altest 
nyomása által ismét ki hajtatván’, igy* mint egy óra hosszig 
mesterséges lélekzés utján a’ szív  végre mozdulni kezdett ’s 
rövid idő múlva a’ már holtnak vélt életre serkent!

C T  A z o k n a k ,  k i k  l a p j a i n k a t  é v n e g y e d r e  s z á n d é k o z n á k  m e g r e n d e l n i ,  j e 
l e n t j ü k ,  I io g y  l a p j a i n k r a  é v n e g y e d r e  i s  e l ő f i z e t h e t n i  ft f r .  3 0  k r r a l  
p e n g ő b e n .  K i l l  p e d i g  l a p j a i n k 9 e z  e g é s z  f é l é v i  f o l y a m á t  k í v á n n á k  
m e g s z e r e z n i ,  a z o k n a k  i s  s z o l g á l h a t u n k .

S z e r k e s z t i  Munkácsy*.

NYOMATIK LANDKü£K BKTLlVKL.
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SZELLEMEK’ DALA VIZEK FÖLÖTT.
G O E T H E  U T Á N .

Ember’ lelke 
Vízhez hasonló:

* Égből jő-le 
Es égbe száll-föl ,
Es vizsza ismét 
A’ földre jő ,
Örökké változva.

Ha lezúg magas,
Sík szulfátról 
A’ tiszta sugár:
Szépen porzik - el 
Felleghabokban 
A’ sima szilien,
’S könnyen fogadva,
Elfátyolozva,
Csendben rezegve 
A’ mélybe reng.

’S ha szirtek nyúlnak 
A5 rohanásnak elébe :
Lépcsőzve ’s boszúval 
Lezúg.

Lapos ágyban 
Vonúl a’ rétvölgyön át,
!S a’ sima tóban 
Arczáikat legeltetik 
Minden csillagzatok.

A’ szél a’ habnak 
Kedves szerelmese,
Szél kever-föl fenékkel 
Tajtékzó habokat.

Embernek lelke 
Mint hasonlitsz a’ vizhez 1 
Embernek sorsa 
Mint hasonhtsz a’ izéihez! —

KAZINCZY GÁBOR.

1 8 3 f.

T E N G E R I  U T A Z Á S .
T Ö R T É N E T  LEVELEKBEN 

NÉMETBŐL

EGY DEBRECZENI ASSZONYSÁGTOL.
(F  o 1 y t a t  á s.)

4 .

Gróf Steinau báró Wellenberghez!
Julius 30kán.

A’ philosophusoknak a’ tengerre kellene tanító ter
meiket tenni, akkor bizonyosan tanulni kívánókká len
nének tanítványaik. Sokrates bizonyosan sok utazáso
kat tett tengeren , nem is képzeled melly kedvezők 
azok a’ bölcsesség’ kifejtésire. Ha így úszkálok egy
néhány hónapig, legbölcsebbjévé leszek idő-koromnak,, 
örökségemen egy hajót veszek egy durva köpönyeg
be burkolom magam’, viszsza megyek Európába, meg
rakom bölcsesség iskolámat tanulni kívánó ifjúság
g a l, ’s elárasztom a’ világot philosophusokkal. De té
ged fel nem veszlek iskolámba, mert neked nincs 
oktatásomra szükséged. — Melly sokszor igyekeztél 
híjában, engem arról meggyőzni, ar mit ugyan nem 
akarok még most is egészen megvallaui, ha szinte 
ollykor keservesen érzem i s , — hogy egyedül vagyok 
a’ világon : és nem vagyok boldog — és hogy szíves 
kapcsolatokkal kell valamelly szeretett valósághoz köt
tetve leunuuk , hogy boldogok lehessünk.

Nevettem nagy bátyám’ vég rendelete’ azon czik- 
kelyét,mellyben kötelességemmé teszi,hogy nevelt le
ányát, vagyonja’ másik fele örökösét meglátogassam és 
ba hajlandóságaink az ő kívánságával meg egyeznének 
kezemet neki nyújtsam. Most már feléuyire sem tetszik 
előttem nevetségesnek a’ feltétel, és ha tadnám, hogy 
az a’ leányka mindenben éppen ellenkezője az euró
pai leányoknak, valóban azt az ostobaságot tenném 
hogy rendeleti kívánságát teljesítsem bátyámnak. — 
De az asszonyok bizonyosan mindenütt egyformák:

C75)



’s mind az á j , iniiid az ó világban a’ kétségbeesésig; 
kínozzák a ' szegény férfiakat, kiknek sorsuk szereu- 
csétleuségökrc, azokélioz van lánczolva , könnyelmü- 
ségök, tetszvágyuk, következetlenségük, szeszélyeik, 
sokat kívánásuk által. Kedves uram bátyám abból bi
zony semmi sem lesz, sekkal okosabb öcscse, hogy- 
sem nyugalmát ismét egy asszony’ változóságáuak, és 
hűtlenségének tegye ki martalékul. Melly, elevenen e- 
lőmbe állítja az emlékezet erkölcsösségét. Te ösme- 
red sorsom’ körülményeit barátom, ’s tudod hogy hú- 
zasságom’ szerencséje csak abban állott, hogy ke
vés ideig tartott, ’s hogy azon kis idő is tükéllctcs 
fogalmára segített annak, ínillyenek lehetnek a’ po
kol’ kínjai. Nem volnék e bolond, ha ismét öukint 
gyötörtetném magamat ? — Jobb nekem Nancsi! ő bol
dognak tartja magát azon bőségben, melly mellettem 
környezi, kedvem’ keresi, mert sorsa kezemben van, 
*s a’ mi pallérozottság hijjával van, azt másoknál ke
resem, ’s felis találom. Csak a’ szárazon volnék már, 
semmitől sem kellene úgy a’ szegény lánynak tartani, 
de a’ víz — nem eleme.

Jul. 28.
Nevesd ki bölcs barátodat August, nem tudja unal

mát jobban elűzni, mint hogy álmait elbeszélgeti, ’s 
még pedig nem valami kellemes álmait, hanem — 
feleségérőlieket — zavaros tarka képekben lebegett kö
rül alakja, ’s hogy az az alak, kedves, vonzó, azt 
tudod. — Felébredtem, ’s a’ múltról elmélkedem, ’s 
megvalljam e gyengeségemet ? — hogy vissza kíván
tam.— Mind az átkozott tengeri betegség követke
zései ezek— hogy menthetném ép elmével! Mert ha 
szinte okot adtam is neki a’ megelégedetleuségre, 
azért még sem volt joga, hogy annyira elvetemedjék, 
’s mind a’ m aga, mind az én becsületemmel nem <ron- 
dolva annyira átengedje magát zabolátlan indulatjá
nak. Nem ! egy szót sem többé ró la ; egy olly asz- 
szony, ki magát annyira el tudá felejteni, nem ér
demli , hogy róla emlékezzem, még az unalmas hajó 
kamrában is , legyen az akármi szép és eszes.

5.

Buchte áld grófnő Hangén asszonysághoz!
Julius 29kén.

Mit fogsz hallani Emmám! kit láttam! alig hivék 
szemeimnek ’s még isjő volt , nem más mint Steinau

az én kínzóm, a’ kit egykor olly szerencsétlen valók, 
hogy férjemnek kénytelenitettem nevezni. Egészen za
varodott vagyok , azt sem tudom hogy mit mondok, 
de csak hallgass-ki, igyekszem magam összeszedni.

Azon beteg útasról, kiről első nap írtam , nem volt 
többé semmi szó , ’s már én egészen el is felejtkez
tem róla , mikor ma délben a’ kapitány 2 tányérral töb
bet parancsolt tétetni, minthogy a’ beteg gróf már meg 
gyógyult, ’s feleségével együtt az asztalnál kíván ebé
delni. S’ képzeld bámulásomat, ijedségemet! Steinau 
lépelt be azon gyalázatos teremtéssel, ki egykor ko
mornál!» volt. Elenyészett eszméletem, ájuláshoz é r
zettem magam közel, ’s hirtelen eltávozám. Nem hi
szem, hogy a’ belépők rám ösmertek volna, mert úgy 
állottam, hogy kimentemben csak oldalt láthattak. 
Melly kínzó helyzetem ! mit cselekedjem? melly elha
gyatva érzem magamat. Mért nem maradtam nálad 
kedves Emmám! nem írhatok tovább, — fejem szédül.

6 .

Gróf Steinau báró Wellenberghez!
Juli is 30!.áii.

Örvendj velem barátom! meg kezdem szeretni a’ 
tengeri útazástéNem leszek már olly foglalatosság nél
kül mint gondoltam, vagy nagyon csalatkoznom kel
lene. Halld csak. Tegnap, hogy már egészen jól ér
zettem magamat a’ kapitány asztalánál kívántam ebé
delni. Beléptem Náncsival, ’s azon pillanatban látom, 
hogy egy díszes, csinos termet hirtelen meg fordúl, 
tántorog, és a’ szobát elhagyja; ábrázatját nem lát
hattam. Kérdeztem, hogy ki az ki fejemet annyira sze
rencsélteti], hogy azt Medúza főnek nézi, ’s megtud
tam, hogy nagyon hízelkedtem magamnak, mert nem 
az én meglátásom, hanem egy hirtelen roszúl levés 
kérszeritette Mildenné asszonyt, hogy a’ szobát el
hagyja. Az egész társaság kcllemei’ dicséretére fa
kadt, úgy hogy kíváncsi lettem olly nagyon szeretetre 
méltó, ’s annyi sok dicséretre érdemes asszonyt meg- 
ösmerni.. Azt mondták, hogy vacsoráim is kinn szo
kott, el nem múlattam a’ megjelenést. U nem volt ott. 
Másnapra bíztattak, a’ dél eljött, még előbb kimen
tem a’ kapitányhoz mint tegnap. A’ társaság egybe 
gyülekezett, minden belépőnek elibe repültek tekinte
teim, dehíjjábau; végre kérdeztem hogy hová marad 
Mildenné? ’s azt a’ feleletetuyerém, hogy. roszul érzi
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magát ’s nem akarja szobáját elhagyni. Az orvos ki jelen 
volt, csudálkozott rajta, hogy hozzá nem folyamodik, en 
is csudáLkoztam 's megmutogattam neki hogy kötelessé
ge segedelemmel lenni ott is, hol nem láttatnak kívánni.

Az én okaim meggyőzték, elment Mildcnuéhez, ’s 
azzal a’ hírrel jött viszsza, hogy betegnek állítja ma
gát, de orvosságot nem akar venni, hogy rózsa ar- 
czai helyeselik is azon feltételt, de hogy egész mint- 
léte valamelly különös lelki nyugtalanságot matat, 
mellyet valamelly előtte ösmeretlen okuak kellett ben
ne támasztani. — Mit mondasz hozzá August ? nem 
azon az úton vagyok e , hogy valamelly furcsa ka
landba egyveledjem ? Mert hogy eltűnését én okoztam 
azon alig lehet kételkedni, bárha meg nem foghatom 
is, hogy mi oka lehetettMildénnének tőlem meg ijedni. 
Meg kell látnom, minél előbb meg kell látnom. Hidd 
el barátom, hogy feléuyire sem olly unalmas a’ ten
geri utazás mint gondoltam.

7.

Buch wald grófnő Rangen asszonysághoz!
Augustus Íjén.

Határozatom meg van téve; szobámat el nem ha
gyom: az a’ győzedclme ne legyen, hogy engem lás
son. — Felesége! azon alávaló teremtés felesége! — 
hihetetlen! ki gondolhatta volna valaha. De nem va
gyok e esztelen, hogy rajta tűnődöm? mit árthat az 
nekem. Csak tekinteteit ne kellene eltűrnöm, így 
egyedül, oltalom nélkül. Egyedül azt tehetem hogy 
rabnak tekintem magamat, míg a’ hajót el nem hagy
ja. Tatám csak egy darabig fognak velünk utazni, ez 
egyedüli reményem. Meg nem foghatom hogy hová 
szándékozik. Steinau az előtti körülményei, és élet 
módjához képpest, találós mese marad előttem, melly- 
nek megfejtése csak azért érdekel, mivel tudni kí
vánnám, hogy mikor lélekzhetek szabadon. Csak kép
zeld el Emmám! még ma csak 7ed napja útunknak, 
pedig ha jól foly is, el tart 2 hónapig. Melly gyönyö
rűséges életet fogok élni papagályommal, de az leg
alább ne legyen rab; minden nap ki kell vinni komor- 
námnak a’ fedezetre, hogy egészen el ne felejtse Stei
nau milly kellemes a’ papagály beszélgetés, remény
iem , hogy ezen állatok iránti gyűlőlségc még él. — 
Gyermeki módon örülök rajta, hogy Jacquot büntetet- 
leu hasgataudja gyenge füleit.

Gróf Steinau báró Wellenberghez!
Augustus 4kén.

r
Es pedig meg kell látnom , ha mindjárt Gyges 

gyűrűjével bírna is. Tegnap, és ma hajó törést szen
vedtek ugyan az ujságkívánás’ próba tételei, híjjában 
jöttem mentem ajtaja előtt még csak meg sem pillant
hattam. Ha rút volna az az asszony meg fogható vol
na előttem láthatatlansága; de szép, nagyon szép a’ 
mint hallom, ’s kerüli tekintetemet. A’ jó asszonynak 
egészen viszszás fogalminak kell rólam lenni, de 
jó útra kell vezetnem; még ma. — Egy hajós legény 
szokott ivó vizet vinni szobájába. — Ez éppen ollyan 
nagy mint én , már meg van vesztegetve ma estve én 
fogom szerepét vinni. Az az időt választom mikor majd 
vacsorái, akkor legkönnyebben észrevehetetlenül ma
radhatok. — Még ma csak látni akarom, hogy mit 
akarok ez után majd meg tudod, ha magam is tudni 
fogom.

9.

Buchicald grófnő Rangen asszonysághoz í
Aug. 5kén éjjeli 10 órakor.

Elhiheted e Emmám! hihetetlen, pedig úgy vau. 
Steinau itt volt. Ma estve, szokásom szerint egyedül 
üldögéltem, ’s olvastam. Végre el ütötte a’ 9et ’s bé- 
hozták vacsorámat. Szomjas voltam 's a’ hajós legény 
a’ ki vizet szokott hozni késett, mindig az ajtó felé 
néztem; megnyílt a z , ’s első tekintetre megösmertem 
Steinaut, ki a’ hajós legény ruhájában vizet hozott. 
Akaratom ellen béfedeztem mind a’ két kezemmel 
ábrázatomat; ’s abban a’ szempillantásban ő is eltűnt. 
Hogy megösmert, bizonyos, mert igen megütközött - 
nek látszott. Mi tévő legyek ? Nem azt fogja e hinni 
hogy félek tőle, ha tovább is el vonom magam tekin
tete elől. Nem azt fogja e hiúsága vele elhitetni, hogy 
még veszedelmes reám nézve személye. — Már az 
sok volna, másról kell meggyőznöm. — De hogy vi
seljem el azon teremtésnek szemtelen tekinteteit a’ kit 
feleségének nevez? Oh tudtam volna e csak képzelni 
is , hogy egy áskáládó daemon ezen emberrel illy 
módon foga’ Iegkínzóbb helyzetbe hozni. Még semmire 
sem határozhatom el magamat, nagyon meg vagyok 
indáivá.

*
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io.
Gróf Steinau báró Wellenberghez! .

Aug. 5kén.
Nevess velem August, nevess, nevess, soha sem 

volt nagyobb okod a’ nevetésre. Kit gondolsz hogy az 
újság kívánó hajós legény látott? Nem, álmodni sem 
lehetett volna bolondabbat — senkit mást mint Buch- 
vvald grófnőt. Most már megfoghatom miért játszotta 
a’ szép Mildeuué asszony a1 láthatatlant. Van rá oka, 
hogy tekintetemet kerülje. De ugyan széppé lett, csu
daszéppé , ezt meg kellene vallanom, még ha férje 
volnék is. Megnőtt, te lt, ’s termete igen sokat nyert 
vele. Náncsi azt hiszi, hogy történetből láttam meg,
’s ugrál örömében. A’ bohót itt feleségemnek tartják,
’s volt asszonyán való győzedelmén örvend. Ez úttal 
a’ román kiféjlődése megelőzte annak összebonyoló- 
dását. Az újság érdekét nem lehet tőle megtagadni, 
ha különben semmi jelessége nem volna is.

Aug. Okán.
Mildenné iljú asszony jónak látta ismét láthatóvá 

lenni. Ma a’ fedezeten találtam papagályával. Még 
sem unt rá azon átkozott állatokra. A’ papagályok 
hihetően állandó érzéseket szoktak magok iránt ger
jeszteni, mert az a’ jó asszony különben változó szo
kott hajlandóságaiban lenni. És melly ízlés nélkül öl
tözik, mindent vissza húzok a’ mit szépségéről mon
dottam. Azaz útálatos sárga, mellyet úgy látszik, őn- 
kint választott, hogy azon bényomást elrontsa, mely- 
lyet szépsége netalán tett, tökélletesen elérte czélját. ! 
Meg nem foghatom, hogy találhattam tegnap' olly j 
szépnek. ’S az a’ sok gyűrű, fogadom hogy mindjárt I 
húz egyet orrába is, mihelyt a’ vadaknál azt a’ szép j 
divatot meg látja. Tudod mennyire gyűlölöm a’ gyűrű
ket, a’ legszebb kezet is el rútítják Mildenné asszony 1 
is tudja azt, tökéiletes emlékező tehetsége van. Mi- | 
kor felérkeztem az egész társaság egybe volt gyüle
kezve körűié. Tollas kedvenczével mutogattatta mes- ! 
térségéit. Az a’ kedves állatocska úgy sivalkodott, j 
rikóltozott hogy a’ fülem is bédugult belé. Bizonyo
san nem volt 1 0  tengeri mérfőlduyire körül, belől, 
ollyau czet, és fóka, melly részt nem vett volna a’ 
gyönyörben. Eu el siettem. Most már Náncsi kér 
hogy vezessem fel, meg nem tagadhatom tőle ezt a* 
győzedelmet.

Okán cstve.
Atkozott egy kalandor asszony, hogy gyönyörkö

dött zavarodottságomban. Igaz hogy sok ostobaságot 
is öszve beszélt Náncsi, ’s komolyan megtiltottam ne
ki , ezentúl olly dolgokrul beszélni mellyekhez nem 
tud. Dámát akart a’ bolond játszani ’s az oroszlán- 
bőrrül való mesére emlékeztetett. Igen rósz kedvem 
van , boszús , nagyon boszús vagyok. ’S melly rava
szdi ki tudta mutatni éles elméjét, melly szépen fe
jezte ki magát, melly lelkesen beszélt. Nem kívánok 
róla emlékezni; talán ki alszom kedvetlenségemet.

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k . )

D A L O K .
MAJLÁTH UTÁN.

I .

Nyugalmat ’s írt e’ szívre hol,
Ah, hol találok én ?

Utána, érte űznek vágyaim , 
Fájdalmak tengerén,

’S vérző kebellel küzdők rajta át 
Keserve mennyem’ ’s vágyaim honát.

*S ismét busára, *s ismét vérxeni 
Int mennyem’ távola:

’S föl csillog kínok’ éjiből 
Szerel mem csillaga,

*S a’ messze égnek kék ölén 
Ót, ót, az egy angyalt látom én ! —

Es küzdve ismét egy szerelmemért 
Meg állok sírokon ,

’S eldúlt kebellel dőlök el 
A’ lantvirányokon,

’S a’ mint könyűim hídnak, erezem ? 
Az írt nyugalmat én itt lelem! —

I I .

Ők már feledve rég 
Hivék fájdalmaim ,

Hogy néha bús öröm 
Zeng a’ lant’ húrjain ;

Feledve képzelek
E’ szív" örök sebét,

’S nevetve halgaták 
A’ lant’ vig énekét.
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NyugodínaK látszanak 
A’ vnlkán lángjai ,

Öblén mosolygottak 
Tavasz virányai;

’S ki sejt virág alatt
Fölgyúló lángokat, . . . .

Ki szíven» mélyiben
Eltitkolt kínokat?

SZKKKNV1 GVÜLA.

KI LESZ A’ BÍRÓ?

I .

A* k i  b o l o n d ,  a z  o k o s .

cd Valjou ki mondja-meg, hol a’ határ, mellyuél azt 
lehessen mondani: „ez bolond!“ „amazpedig okos?!“ 
Annyi bizonyos, hogy magát „bolondnak“ senki sem 
tartja; valamint az is, hogy minden ember jó adag 
okosságot tulajdonít magának, — ha nyilván nem is, 
de titkon bizonyosan.

Az emberi nemzet annyi részre szakadozott ugyan 
szé t, hogy azt sorra elő-számlálui csak nem lehetet
len volna. De van az emberi nemzetben két olly nagy 
felekezet, melly egymással,-mióta áll a’ világ, soha 
sem tud kibékülni. Ez semmi bizonyos jegy, vagy ha
talom által külön választva nincsen; mert a’ földön 
ebben eldöntő zsinór-mérték még nem akadt.

Ez a’ két osztály az emberek közt igen nevetséges
nek látszik! Mert egyik a’ másikát bolondnak, ma
gát pedig okosnak tartja. Ki lesz a' bíró köztük?!

A’ ki iszik, azt mondják neki a’ bornem - iszák , 
hogy bolond; ez meg’ gondolja magában a’ bornem- 
iszáról: „bolond! — bort nem iszik!“

A’ lejtőt-járókrul azt mondja magában a’ néző: 
„bolondok, hogyan forognak előre hátra!“ A’ lcjtőt- 
járó pedig: „bolond vagy te földi, hogy nem járod!“  

A’ ki öukint koplal, azt vetik neki a’ zabátok: 
„sült bolond ez! mikor nem kénytelen vele, akkor 
éhezik.“ — Ez meg bolondoknak mondja őket, hogy 
a' zabálásban lelik kedvüket

Egyik mondja, nézd azt a’ majmot hogy magára ag
gat mindenféle kendőket, szalagokat ’s a’ t. Ez pe

dig: „látod-e azt a’ bolondot, hogy öltözött-fel, mint 
ha a’ régiségek kabinetjéből jőne!“ — —

Számtalan illyes viszásságokat hallunk életünkben. 
Ki lesz köztük a’ bíró?

II.
A* k i  o k o s ,  a z  b o l o n d .

Hányszor nem mondják a’ ravaszt és álnokot okos
nak! az okóst pedig bolondnak! — ó ti okosak, med
dig fogjátok még tűrni hogy a’ ravaszok bolondoknak 
tartsanak, sőt bolondokká is tegyenek benneteket? 
De nem vagytok-e ti valójában bolondok? Ki lesz a’ 
biró közöttetek!

Mikor egyik azt veti, nézd mint tanúi,mint töri el
méjét , mint görnyedezik az Írásban amaz ember, a’ 
bolond! Majd felkopik álla nem sokára, és meg szű
nik bolondozni! —

Másik ismét fej-csóválva mondja magában: soha
illyen bolondot? — ------ pénze van és dolgozik; ’s
ollyanoknak ad belőle a’ kiknél elveszhet örökre! 
Mások’ bajával tépelődik, harczol, viv és küzd mel
lettük a’ bolond !

„Hallottad-e, szól egy újabb, ez ’s ez meg-há 
zasodott! Majd meglátja; mit te tt, ha körüllepi a’ 
sok gyermek, hogy szinte a’ fülét rágják el! Hát o- 
kos az ollyan?“

„Ez meg szerzetbe ment!“ ’s a’ t  ’s a’ t . ----------
/ I

Ki lesz biró közöttük?

Majd megvizsgáljuk jövő sorainkban. Hol majd je
len cd bélyegünkről is szólanduuk.

T o l d a l é k .

Erről a’ szélről, melly ma, sep. 1 5kén Pesten ke
rekedett, ne szóljak-e? szörnyű vész! Ha az ember 
a' n Cassinó ablakán kinéz, el bámul bele, midőn lát
ja ,  mint kapja meg a’ rohanásnak eredt elem a’ 
gyalog embereket! Eláll szeme szája, hogy a’ meg
indult szél feltartóztat mindent! ’s kit megakaszt, 
kit meg állít, kit visszauyom útjában egészen ! — 
hogy hátrálni kénytelen vagy akarja vagy sem !!!

Hlyen az emberi lélek! igy magamban. Ha csendes, 
azt vélnéd erő sincs benne; ollyan mintha nem is
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volna. Hlyen a’ levegő is ! így magamban. Ha csen
des, azt vélnéd ereje sincs, ’s úgy tetszik mintha nem
is volna! De ha egyszer „megindul“, -----------ki
m ondja-meg, hol, millycn következése lesz, hol dll- 
meg, ’s mikor szünik-meg rohanása! ó emberi indu
la t!— A’ szélvészhez mennyire hasonlítasz te !ü  11a 
te egyszer neki kerekedd, vajmi nehéz megküzde
nivéled! — Ha az indulatok dühösködnek,-----------
---------- ki lehet bíró felettük! ------------

L IT E R A T Ú R A I V IL Á G .

KUNOSS-TUL.

(Folytatás.)

Ne következtesse a’ mondottakbul senki, mintha a’ 
mostani írói korszellem oda törekednék, hogy minél 
éretlenebb dolgokat terítsen a’ közönség elébe. Azt 
szokták ugyan mondani, hogy a’ mi hamar készül, 
rosszul készül; de ez általában szintúgy nem áll, mint 
ama szójárat, mellybül magát az írói világ kiszabaditní 
akarja, ’s valóban nagy részt már ki is szabadító, t. i. 
hogy az legjobb , mi íegkésedelmesebb. Ennek alap
talanságát példailag is bebizonyitandónak, legyen sza
bad fölhoznom többi közt Vörösmarty Zalánfutása és 
Horvát Endre Árpád czimű hőskölteményei-t! rövid 
ideig készült amaz , milly számos évig ellenben e z , 
,s még is mennyire fölmaija az ezt minden eposi meg- 
kivánatban! Vagy, tekintsük előbbi ’s mostani elbe
széléseinket ; midőn ollyan besxélyt minők az ó Aurorá
ban (értem a’ régi alakban megjelenteket) találtatnak, 
a’ minők többi közt a’ Vándor, a’ Ludezomb, a’ Péntek 
Oítiüia ’s a' t. mellyck mindnyájan a’ szülemlés keserű 
pillanatait ’s a’ sűrű veríték nyomait viselik magukon, 
midőn mondom egy illy munkát elolvasunk ’s elol
vassuk újabb elbeszélőink közül p. o. Csatónak, Fran- 
kenburgnak, Nagy Ignácznak, Vajdának ’s a’ t. zseb
könyvben vagy zsebkönyvön kívül megjelent beszé- 
lyeit, mellyekrül tudjuk, hogy alig egy pár héti mun
ka gyümölcsei, vagy ha összevetjük Jósika közked- 
vességü regényeit Fáy András Bélteky ház czimű re
gényével: önkénytelen fakadunk ama’ kérdésre, mi
kép köthető oJly sokáig az emberiséget puszta köz
mondás, a’ cselekvőtlenség’ korhadt zsámolához any-

nyira, hogy előhaladni törekvőket mint éretlen avatla- 
nokaí még kárhoztatni is bátorkodék.

— — Valóban mind a’ főn nevezett irók, mind 
pedig literaturánk újabb korszakabeli némelly más 
irók olly jeles dolgozatokat nyújtanak, korábbi irók 
munkaidejéhez szabva rövid idő a la tt, minőket szá
mos gőzlepte homloku, de már elavult, literatúrai csi
szár, egész életfolytábau nem tudott volna előterem
teni —

Ugyanezt látjuk a’ külföld literatúrai világában is, 
hol azonban e’ cselekvőség, melly nálunk csak egy 
pár év óta kezdődik, — már napi renden vau, ‘s néni 
csak dorgálást nem, sőt méltánylást von maga után. 
Nem az idő válogatja tehát a’ müvet, hanem az em
ber; ’s nem a’ kidolgozására fordított órák fölszámí
tott mennyisége, hanem a’ benne foglalt velősség ’s 
művészi tökély teszik annak valódi becsét. Nincs en
nélfogva nevetségesebb dolog mint midőn valamelly 
bíráló ezt vagy amazt a’ munkát főleg időszámolati 
szemppotbul akarja megítélni! Igaz, hogy bizonyos 
életkor, tanultság, tapasztalás ’s munkaidő minden
kinél kívántatik, hogy valamelly munka kidolgozásá
hoz illetményesen foghasson, ’s azt jó sükerrcl végez
hesse is. Ezek mindazáltal olly bizonytalan dolgok, 
mellyekre nézve általányos szabályt nem alkothatni, 
’s egyedül az író öubirálatára kell bízni annak elha
tározását, mit bírnak meg vállai, ’s mialatt görbe- 
deznek; egyébiránt pedig a’ kitűzött czélhoz jutásban 
mindig inkább elősegítni ’s bátorílni kell, mint gátol
ni vagy elriasztani. Es épen ez az , mire literatúrai 
világunkban legkisebb ügyelet volt ’s van egy idő óta, 
mióta t. i. a’ kritikai lapok birószéke, tekintet nélkül 
az enyhítő vagy súlyosító körülményekre (mit egyéb
iránt még a’ vérhatalmu bíróságok is lélekismerete- 
sen cselekszenek), halált ’s kárhozatot dörg mind a- 
zokra, kik némi önerő érzetében, nyílt homlokkal in
dultak meg literatúrai pályájokon, ’s neki sem csat
lósul nem szegődnek , sem nyakukat diktátori hatal
ma alá görbeszteni, vagy éppenséggel járomba szo- 
ritni nem engedik. Az volna még csak hátra, hogy a’ 
literatúrai világban is meggyökerezzék a’papucs kor
mány, melly alatt olly számtalan fé rj, család, sót c- 
gész ivadék szenved. Félre az asszonyi bábhatalmas
sággal, mit lelkes hölgy sem akarhat .soha gyakorol
n i, mert közte és férje közt, ha a’ legfőbbnek, —



5 9 9

teliül csak egyenlőségnek szabad uralkodnia; félre, 
mondom, illy szappan buborékvilági pöffeszkedések- 
kel a’ literatura körébül, hol azokat az ész leggyen
gébb lehelete is szétpattanja. Nem jön vissza többé a’ 
pusztában bolygott izraelitáknak amaz szánandó ko- 
•ra, midőn az emberek arany borjút imádtak. ’S hogy j 
ez vissza nem jön , kezeskedik értté a’ literatúrai vi
lág növendékeinek józan iránya, melly szemvakító fény 
helyett valóságot, lelketlen anyag helyett szellemiséget 
keres, puha kényelem helyett pedig a’ cselekvőség 
mezején lép föl.

niy szent igyekezettel, illy elfogulatlan nézettel 
szállott ki a’ literatúrai világ térmezejére számos hő 
keblű fiatal, kik a’ honi nyelv mivelcsére alakult tár
saságok szabályainak megkivánatihoz képest, költői 
müvek kidolgozásával foglalkoztak, ’s ezeknek válo- 
gattabbit összegyüjtvéu , munkálkodásuk gyümölcsé
vel olvasó közönségünket megajándékozák. Illy becses 
ajándékok valónak a’ dcbreczeni Lant, azeperjesi Já - 
czin t, a' sopronyi Virágfüzér ’s a’ sárospataki Par
thenon. Mennyi szép bimbó, sőt fejledésnek indult vi
rága van itt elhintve a’ költészetnek, csak az nem 
fogja látni, ki ön müvein kívül semmit költőinek nem 
hisz, ’s kit irigység ’s konok elbizottság fogékouyta- 
lanuá tön minden iíjui elmeszüleméuy kellő méltány
lása iránt.

E ’ lapok alaptervével nem egyeztethető, hogy itt 
a’ fünebb érintett munkák részletes bírálásába eresz
kedjem. Olly időszakiratnak kellene ezt cselekedni, 
mellynek egyenes rendöltetése, ’s kizárólag feltüzött 
czélja ez; melly nyilványos Ígéretet is tön , hogy sem
mi megjelenendő clmeszülcményt, mi bármilly szem- 
pontbul figyelemre méltó, cmlitetleuül nem hagyand. 
E n , e’ helyen elégnek tartom csupán ama’ szellemi 
sajátságot kitüntetni, melly azoknak legnagyobb ré
szét bélyegzi; ’s ez a’ szei'dmies dalokban szintúgy 
kitünteti, mint a’honfiérzelmektül átomlöttekbeu. Olly 
bélyeg e z , melly nem hagy csüggedeznünk , hogy 
az erkölcs és jogosság szent fáklyája kioltbatlanul van 
meggyujtva a’ költői lelkekben, mcllyek annak örö
kös ápolására Vesztaszüzek gyanánt maga a’ termé
szet által vannak fölkenve; olly bélyeg, melly biztos 
reményt nyújt, hogy a’ testiséghez tapadók az ünség- 
uek, hir- és kincs-vadászatnak mindent, még ember

társaik böcsületét is föláldozni akarók, a’ vezető kar
ra szorult igazság híveit soha ki nem irthatandják, ’s 
nem üthetendik föl diadalmas zászlójukat a’ megdön
tött szellemiség’ romjain.

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k é z  1 k. )

C S A L A T A S.

IIűs pataknál kis madárka 
Egy virágra jár gyakorta 
’S dalban elmeiül.
Ah d e! mig dali igy bizottan 
A’ galy eltörik legottan,
’S tízben elterül.

A’ madár szivem5 reménye,
A5 virág és csalfa fénye 
Csábhited vala;
Meg szegéd ezt ’s szűm5 reménye, 
Oh hitlen! — búm’ tengerébe’ 
Sirva elhala.

SOSREVY.

A N E K D O T A .

„Ugyan mi csínt követett-el e’ jámbor leányasszony, 
hogy Ide az üveg-kalitkába zárták,“ mondá fejcsóvál
va a’ pesti színház mellet elmenö négy paraszt’ egyi
ke, midőn az ottani Z a .......  szabónak divatboltját
megpillantá. „Diz ö kegyelme nagyot véthetett'“ — 
feleié a’ másik, — különben nem csukták volna üveg 
alá a’ népnek csúfságául, mint nálunk kalodába a‘ 
vétkest. „Az már igaz — viszonza a’ harmadik — de 
ez mégis nagy bolond, hogy gyenge áristoma’ üveg 
táblait ki nem töri, ’s el nem szökik.“ — „Bolon
dabb vagytok ti mindnyájan — íelrival a’ falubiró — 
hát nem látjátok, hogy e’ személy csak hozzátok ha
sonló szőrű tolvajok ellen őrzi a’ bal oldala mellett lé
vő ruhákat, valamint falunkban őrzi a' mákot, a’ mák
földek közt felálitott madárijesztő.“

Ifj Knlkey Vilmos,
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0 1 » -  'S D I V A T L A P .

P E S T I  H ÍR E K .

1.) A’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g  idei vagy is 7-dik 
uagy gyűlésében tárgyait sept. 9-kén elvégezvén, más napon, 
ÍO-kén, tartá t. n. Pest vgye házának nagy teremében nyil
vános vagy is 6-dik köz ülését délelőtt 10— 1 óra között. 
Az 1836-ban megjelent könyvek közül a’ 200 aranyból álló 
jutalomra K a z i n c z y  Ferencz poétái munkáji érdemesítet
tek. Dicséretre méltattak mellette : Czuczor Gergely (poétái 
munkáji), Fényes Elek (magyar orsz. stat.) , Gaal  (Szirmay 
Ilona) b. Józsika Miklós (regények) , Szlemenics Győry, ’s a t. 
A’ történetirási osztálynak 1834-ben másodszor kitett juta
lom kérdésére bejött négy felelet között legjobbnak találtatott, 
és 100 darab aranyra érdemesittetett l l e t é n y i  János ekeli 
ref. prédikátor 's lev. tagnak értekezése. — Az 1835-ben ki
tett történetirási kérdésre bejött 8 felelet közül legjobbnak 
találtatott’s igy 100 aranyra érdemesitetett K o sso  vi c h Ká- 
rolynak Nyitva megyei aljegyzőnek értekezése; H or v áth Mi
hály váczmegyei papé ’s kecskeméti káplányé pedig, mint ah
hoz legközelebb állóé, tiszteletdij mellett fog világot látni. —- 
Az 1835-ben kitett math.ematicai osztály kérdésére semmi fe
lelet sem küldetett - be. — Végre az 1837-ki drámai jutalom
ra a’ bejött 13 szomorú játék közül egyik sem találtatott 
méltónak; T ó t h  Lőrincz lev. tagé azonban (mellynek czi- 
me „az atyátlan“) a’ második dijra, még más három pedig 
dicséretre tartatott érdemesnek. — Az ez évi uj jutalom
kérdések: 1) a’ n y  e 1 v t u d oraány b ó 1 : — „mellyek a’ 
két hazában és hajdani magyar tartományokban részint fenn 
levő, részint régi emlékekben találtató, azon magyar hang- 
zatú helyirási (topographiai) és családnevek, mellyeknek ere- 
deti jelentését bizonyossággal, — vagy legalább hihetőséggel 
meghatározhatni?“ — 2) A’ Philosophiából: „nyomoztassék-ki 
a’ pantheisnius természete, eredete, szülő okaival ’s elágazásaival 
együtt; ’s adatassék elő, miilyen befolyása volt a' régi, közép és 
újabb kon philosophiai rendszerekre. — Mindeiüknek jutalma 
100 arany. — A’ béküldetésí határnap 1839 mái t. 24-ke, mely- 
lyen túl semmi felelet el nem fogadható. Az értekezéseket,

irójoknak nevöket lepecsételt levélre hivatkozó jelmondattal, 
a’ titoknok veszi által. A’ beküldött munka, inelly ki nem 
adatás esetében is ezután a’ tudós társaság levéltárában ma
rad a’ nélkül, hogy7 a’ szerző a’ munkának sajátsági jogát el
vesztené — i d e g e n  k e z z e l  és  t i s z t á n  Írva,  l a p o z v a  
’s k ö t v e  kii 1 d e t t e s s é k - b e .  Ha  a’ j e l m o n d a t o s  l e 
v é l n e k  f e l b o n t á s a  ut án k i t e t s z e n é k ,  h o g y  a’ mun-  
ka a’ s z e r z ő n e k  s a j á t  k é z í r á s a ,  ő ak k o r  e l e s i k  a' 
j u t a l o m t ó l .  — A’ 100 arany jutalmon kiviil másod, sód 
harmad karbeliuek találandó felelet is kiadathatik, ivcnkint 
szabandó tisztelet - dij mellett.

2.) Ugyan e’ nagygyűlés alkalmával, mint hiteles kútfőbüi 
tudjuk, következő hazánkfiai lettek a’ társaság’ ujtagjai:

Brassai Sámuel.
Fényes Elek.
Gaal József.
Jerney János.
Kacskovics Lajos.
Kerekes József.
Tanárky Mihály'.
Vajda Péter
Vállas Antal.
Zsoldos —.

H O N I H ÍR .
Kö r me n d  Vas  vár m e g y  é b ől, ő s z e l ő  2án 1817.

Nem lesz érdektelen, ugyyvélem, hazánk’ virágkedveló kö
zönsége ’s természet barátjai előtt azon ritkaság, mellyet ez 
egy pár sorban közleni szándékom. Mezővárosunk’ egyik dí
szében Batthyány' Fülöp hg. gyönyörű kerteben egy körülbelül 
80 éves aloe (agave americana) miután rögtön két ölnyinél 
magosabbra kihajtott, több mint ezer virágbimbóval lepetek el. 
Ezen olly szép, mint a’ botanicus világban ritka tünemény 
méltán jegyeztethetik fe l, mint emlékezetre méltó dolog.

, P.

A z o k n a k ,  k i k  l a p j a i n k a t  é v n e g y e d r e  s z á n d é k o z n á k  m e g r e n d e l n i ,  j e 
l e n t j ü k ,  h o g y  l a p j a i n k r a  é v n e g y e d r e  i s  e l ő f i z e t h e t n i  3  f r .  3 0  k r r a l  
p e n g ő b e n ,  k i k  p e d i g  l a p j a i n k 9 e z  e g é s z  f é l é v i  f o l y a m á t  k í v á n n á k  
m e g s z e r e z n i ,  a z o k n a k  i s  s z o l g á l h a t u n k .

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

NYOMATIK LANDtRKR BETÜIYKL.

WfilUt
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. NÉMETBŐL

EGT D EBRECZENI ASSZONYSÁGTÓL.

(Folytatás.)

11 .

Buchwald grófnő Rangen asszonysághoz !
"v Aug. 7kén.

Czélom síkor ült kedves Emmám! meg1 akartam Stei- 
uaunak mutatni, hogy tekintetétől nem tartok, ’s egy
szersmind egy kis bosszúságot is akartam neki csinál
ni. Szerencsémre van egy egész sárga öltözetem, azt 
a’ színt, mind a’ mellett i s , hogy hajdani törvény a- 
dóm nem hajlandó iránta, magamra vettem, újjaimra 
annyi gyűrűt fűztem a’ mennyi csak fért, mert azokat 
sem szenvedheti, magamhoz vettempapagályomat, ’s 
a’ fedezetre mentem, hol szép időben esténkint össze 
szokott a’ társaság gyűlni. Az én Jacquotom különös 
jó kedvben volt, fecsegett; minden kis mesterségeit 
lehető készséggel, és furcsasággal mutatta, minden 
oda tolult a’ kedves kis állat körül, ’s halmozta nyá
jaskodásaival. Ekkor megjelent a’ gróf, meghökkent 
látásomon, beszélgetést akart szomszédjával kezdeni, 
de úgy látszott, hogy azt jobban érdekli Jacquot’ be
szélgetése , másokhoz fordult, de ott sem boldogult 
jobban, minden dicsérte neki a’ kedves kis papagályt, 
’s figyelmeztette re á , Steinau össze harapta ajakát, 
s el nem tudta kedvetlensc'git titkolni. Sokkal inkább 

el voltam kedvenczemmel foglalva, hogy sem gondol
hatták volna, hogy rajta kívül egyebet is láthatok; 
de bizonyosan tudod tapasztalásból kedves Emmám, 
hogy mi asszonyok azzal a’ tehetséggel bírunk, hogy 
szükség esetében még behunyt szemmel is látunk; 
egy tekintetét sem szalasztottam el. Végre elment; 
’s én szabadabban lélekzettcm, de nem so k á , mert

1837.

egy óra negyed múlva vissza jött feleségével karon 
fogva. Nehezen tudtam felindulásomat el titkolni. Egy 
drága shawlt viselt, az én egykori jegy ajándékomat, 
mellyet ott hagytam volt, egyéb öltözete is igen meg
választott volt, csak ékítményei halmozottsága árul
ta e l , hogy mellyik osztályhoz tartozik. Nagy tiszte
lettel adtak helyt aT ezifra grófnénak, míg én bosz- 
szúságomat nagy erővel tudtam elnyomni. Szerencsém
re már az előtt érdekes beszélgetésbe húztam a’ kapi
tányt, most nagy tűzzel folytattam az t, 7s az alatt 
vissza nyertem fogúlatlanságomat, a’ beszélgetés kö
zönségessé lett, német országra fordáit, rs Náncsi a’ 
leg nevetségesebb módra kezdte a’ fővárost és az udvari 
életet, mellyet most el hagyott, kimeríthetetlenül dicsér
ni. Annyi ostobaságot ősze beszélt, hogy ar grófnak 
több ízben kellett pirulva helyre hozni, az alatt aT 
szín alatt hogy nem jól emlékezik a’ múltakra. El 
nem tudtam egy kis gúnyos mosolyodást nyomni. Stei
nau észre vette, ’s nyájaskodással halmozta feleségét, 
mellyet az otrombán viszonozott. Végre azon aggo
dalmát jelentette, hogy a’ hűs esti levegő megárthatna 
neki, és élvezeté. így végződött első összejövetelünk, 
reményiem hogy a’ többi türhetöbb lesz, az első lé
pés mindig legnehezebb. Jó  éjszakát kedves barát
nőm ; őrülök hogy ez a’ nap is el múlt.

1 2 ,

Buchwald grófnő Rangén asszonysághoz!
Aug. llkérr.

Jobban megy a’ dolog édes Emmám ! mint remény- 
lettem volna. A’ minap ólta nem láttam az asszonyt. 
Minden nap kimegyek a’ fedezetre, noha arra még 
rá nem tudtam magamat venni, hogy ebédelni ki men
jek , a’ hol mindig jelen szokott lenni. Első nap el nem 
jött Steinau, következő dél után eljött; erőltetés nél
kül belé elegyedett a’ beszélgetésbe; Ts egy rövid ó t r
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ra alatt több észt, és'.ösinéretéket mutatott, mint ama 
liosszú két év alatt alkalmam volt benne csudálni. Ma 
korábban megjelent, literaturáról beszélgettünk; én 
egy könyvet említettem mellyet ő nem ösmert; az or- 
vos egy Igen miveit ember, hasonlóul dicsérte, ’s 
mind ketten különösen dicsértük benne a’ szó logla- 
lást, és versek könnyűségét. Az orvos bizonyságul 
elo vette zsebéből a’ könyvet, ’s egy különösen jól 
sikerűit helyet ki keresvén nekem által nyújtotta , hogy' 
olvasnám fel, zavarodva vonakodtam; gúnyos mosoly
gás vette körül Steinau ajkait, ezen meg bosszankod
tam , bizonyosan azt hiszi, hogy nem olvasok jobban 
mint hajdan. Elvettem a’ könyvet, és olvastam, Stei
nau csudálkozva látszott hallgatni, ’s mikor elvégez
tem, az orvostól kérte a’ könyvet; ez azt felelte hogy 
az enyim, ’s kérdezett, hogy oda adhatja e a1 gróf
nak, én igennel feleltem , Steinau elvette, ’s egy pár 
szóval megköszönte. A’ beszélgetés folyt ’s kelleme
sen eltelt egy pár óra. Steinau nyert pallérozódás- 
ban. Kellemes társalkodású mindig volt, de több nem.

13.

Gróf Steinau báró Wellenbergliez!
Aug. 11‘kén.

Csak azt szeretném tudni, hogy hová utazik; ad
dig nem nyugszom, mig nem tudóin. Minden nap lá
tom , és nem is gondolnád barátom, melly kellem van 
egy ollyan asszony látásában, a’ kitől el vagyunk vál
va. Valljou mindig iílyen volt e ? vagy csak azon 3 
ezótagban van a’ különbség, nem tudem. Hogy sze
relemre méltó, azt meg kell vallanom, hogy mindig 
az volt e , azt azok határozzák el, kiknek soha sem 
volt féleségük. Minden estve látom a’ fedezeten, ’s  ha 
nem nagyon hízelkedem magamnak, úgy veszem ész
re , hogy apródoukiut elibe kezdi beszélgetésemet pa
pagályáénak tenni. Mindig megjelenj ugyan tulajdo- 
nosnéjával a’ papagály, de úgy látszik inkább csak 
mint alsóbb rendű szerep vivő; — a’ fő szerepet lega
lább már nem viszi, mert mindenkor kegyetlenül hall
gatás parancsoltaik neki, valahányszor egy érdekes 
beszélgetést félbe szakaszt.

Nagyon kipallérozta magát Hortensia; njrelvünket 
tökéletesen tudja. Ez előtt 4  esztendővel, csak tűr
hetően is alig beszélt. Igen helyes érzéssel is olvas. 
Éppen üt az óra mikor össze szoktak gyűlni, megyek.

Aug. 12én.
Kívánj szerencsét Wellenberg, tökélletes gyöze- 

delme't vettem Jacquoton és olly észrevételt tettem, 
melly hiúságomnak igen hízeleg. Úgy fel fúvalkodtám 
mintvalamelly tábornagy, nyeri ütközet után ; halljad, 
és csudálkozzál. Igen módos pongyolában , mely- 
lyet igen gyönyörűnek mondhatnék, ha csúnya sárga 
öv el nem rútította volna, találtam Hortenziát, társá
val a’ vállán. Egy pár módos szóval egy könyvet ad
tam vissza., meílyet kölcsönözött. Ő hasoníoúl felelt, 
további beszélgetés közben kérdeztem, hogy ösmeri 
e e t . . .  barátom’ költeményeit. Igen, volt a’ felelet, 
sokak azok közül mu’sikára is vágynak téve. Az asz- 
szony is énekli úgy e bár? — Ig en , felele röviden. 
Az esíve olly kellemes, nem tenne e benőnket olly 
szerencsésekké asszonyságod, hogy szép hangját 
csodálhassuk?

Az egész társaság kérte, ő vonogatta magát, de az 
orvos elmene guitárjáért, komornája elhozta, még 
mind vonakodott, a’ társaság ostromolta kéréseivel, 
végre elvette a’ leánytól á1 guitart ’s szótlan oda ad- 
lta a’ pnpagályí,dc hirtelen gyenge pír futotta el ar- 
czát mintha megbánta volna, de a1 leány már el ment. 
Késedelemmel húzta le kesztyüjit; egyik kezén egy egy
szerű karika gyűrű volt, másikon egy lazúr foglalá
si! nagy gyöngyös , mellynek fejérsége vetekedni lát
szott a’ kéz havával. Most hát tsak 2 gyűrű volt a’ 
kezén, mit mondasz hozzá barátom! Kellemmel futot
ták át a’ szép ujjak a’ hangok országát. Ollyan kife
jezéssel énekelt el egy pár dalt, hogy egészen meg 
voltam lepetve; már régen el végezte, ’s én mind csak 
álmélkodva állottam vele szemközt. Minden köszönte, 
és csudálía szép hangját. Eu is közelítettem hozzá, 
’s azt mondtam lassú hangon: Boldoggá tett egy em
bert grófnő, barátom még nem ösmeri költeményei 
becsét, mert nem hallotta még nagyságod lelkes é- 
neklését. Úgy tetszik barátom mintha látnám mint vo
nod gúnyas mosolyra szájad, nagyon helytelenül ba
rátom ! Hát -mulattam én el valaha a’ dámák iránti 
módosságot ? ’s talán azért kellett volna a’ grófnő 
iránt durvának lennem , hogy egykor feleségem volt? 
Már nem az többé, hálá az egeknek! ’s éppen olly 
joggal megkívánhatja tőlem a’ módosságot mint más, 
akárki. Részre hajlás nélkül! — kellemesnek találom 
társaságát, noha talám kevésbé találnám annak, ha
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egy hajó szűk körébe nem volnék rekesztve , a1 hol 
nem veszi az ember a’ dolgot olly szorosan! ’s min
dent örömmel fogad mi a’ fárasztó egyformaságot meg- 
szakasztja. — Jó éjszakát,. August!

14.

Bachicald grófnő Bangen asszonysághoz!
Aug. 17kén.

Már ez sok Emma ! ezt el nem tűrhetem ! Velem ezt 
tegye azaz elvetemedett teremtés!— ’só  pedig elég 
alacsony lelkű hogy annak olly győzedelinet készít
sen. — A’ szín-mutató! melly gonosz mesterkedés
sel igyekezett bátorságba helyheztetni, hogy anyival 
bizonyosabban gyönyörködhessen szégyenülésemen. 
Nem, olly, alacsonynak nem tartottam volna. Any- 
nyira reszketek hogy alig tudom a’ tollat ta r ta n id e  
ki kell elszorult szívemet öntenem.

Az utóbbi napok szokás szerint teltek; minden nap 
latiam a’ grófot r ’s megelőző udvarisága bizodalmát 
gerjesztett bennem iránta — Én esztelen,.hittem sza
vainak, ’s köszönettel vettem tőle, hogy a’ múltról 
soha nem emlékezett, sőt kikerülni látszott az alkal
mat reá. Ma délelőtt meg látogatott a’ kapitány vagy 
két úti társunkkal, a’ mint gyakran történni szokott. 
Az orvos is idejött, ’s kérdezte hogy gróf Steihau- 
uak nem volna e szabad hozzám jönni. Nem lehetett 
meg tagadnom , minthogy eddig minden látogatást el 
fogadtam. Eljött, ’s a’ szokottnál komolyabb volt; hi- 
hetően mivel azon cselszövényen törte fejét, melly 
fájdalom igen is jól sikerült neki. Az ebédre hívó ha
rang meg komlóit. A’ kapitány és a’ többek sürget
tek , hogy ebédeljek együtt velek, a’ gróf is kért, de 
én vonakodtam. Végre arra fakadt, hogy vigasztal
hatatlan , ő lévén oka hogy az asztalhoz többé menni 
nem akarok, minthogy hallja hogy addig mindig kinn 
ebédeltem. A’ ravasz —- ki tudta forralt gonoszságát 
vinni, mert ezzel meggyőzte felingerűít érzékenysé*- 
gem, nem akarásomat, ’s- elmentem. Mi voltunk az el
sők, ’s én szokott módon a’ felső helybe ültem, a’ nél
kül hogy észre vettem volna egy aranyos evő eszköz 
ott Iétit. Alig ültem le , hogy egykori komornám be
lépett, hozzám jö tt, szemtelen tekintetekkel le nézett, 
*s gúujmsan rám kiáltott: „Ez az én helyem, ifjú asz- 
flzony; üsmerhetné a' gróf Steinauné evő eszközeit.“ 
Egy piliantatig szótalau ültem ; de azután össze szed

tem magamat, felkeltem, ’s azt mondtam: „Igaz hogy 
nékem ott nincs helyem a’ hol maga van!’s egy meg 
vető tekintettel a’ grófra elhagytam a’ szobát.

Oh kedves Emmám! melly szerencsétlennek érzi 
magát szegény Hortensiád, melly elhagyatva! min
den sértegetéseinek kitéve egy szemtelennek! hol van 
Valmont ? mikor áll oltalmazva mellettem ? — Mit 
hoznak nekem? Steinauíól egy levelet. El olvassam ? —

15.

Gróf Steinau. Buchwald grófnőhöz!
Aug. 17 k én.

Engedje meg nagyságod, hogy kinyilatkoztathassam 
mennyire kedvetlen volt reám nézve a’ mai történet, 
és mennyire fájt nekem azon tekintet, melly előttem 
a’ nagyságod belsejét fel fedezte. Én nem vagyok há
zas , és a' szemtelen, ki merészelte sérteni Nagysá
godat, keservesen meg. fogja vétkét bánni. Ne tartson 
Nagyságod látásától, mert el nem fogja többé kamrá
ját hagyni. Egy nyilvános ki jelentés fogja azt min
dennek tudtára adni, és Nagyságodat ha ugyan meg
engedi , azon rangfokra viszsza emelni, melly Nagy
ságodat illeti. Méltóztassék egyetlen egy szóra, melly 
nekem meg mondja hogy szabad e tennem , és ne ha
ragudjék reám ! inkább érdemiem szánakozását mint 
haragját*.

16 .

Buchwaid grófnő, gró f S teinauhoz!
Aug. ]7kén.

Köszönöm a’ grófnak figyelmét, melly meg njTug- 
tatott, ’s életem legkínzóbb érzetét enyhítette. Nevez
zen annak a’ kinek akar. Még egyszer köszönöm..

17.

Gróf Steinau báró Wellenberghez!
Aug. 1 Skiín.

Tegnap egy zivataros nap volt, bárha a’ nap vidá
mon sütött is. Nancsi, kit a’ minap ólta különféle szí
nek alatt, ígéretekkel, sőt tilalommalis, el tartóz
tattam , hogy Hortensiával a’ fedezeteu össze ne jöj
jön , hihetően féltékenységből felingerelve gorombán 
megsértette, ’s Hortensia engem egy olly tekintettel 
büntetett meg, mellyel holtomig el nem felejtek — Va
lóban egy illy tekintet nyűden bűnösöket meg jobbítr

*
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u a ; ezután minden dorgalo predikatziókat csak tekin
tetekkel kellene tartani. Melly nagy következései let
tek^ ennek az egynek. Náncsi megszűnt grófné lenni, 
’s mint fogoly lakja szűk hajó-kamráját. Mildenné asz. 
Buchwald grófnő lett, gróf Steinau pedig még ez 
ideig megmaradt a’ mi volt, de maga sem tudja tu
lajdonkép’ hogy mit akar.

Gondold el Wellenberg, -tegnap Hortensiánál vol
tam, ’s mivolt első a’ mi szemembe tűnt? Valmont» 
szinte meg szóllaló képe. Hogy került az, az ő szo
bájába? gyűlölte őt Valmont, ő nyitotta fel szemeimet, 
ő tett figyelmessé maga viseletére. Ki fogja nékem azt 
meg magyarázni, talám az idő, melly minden talá
nyokat megfejt.

Aug. 20kán.
Váltogatják itt egymást a’ zivatarok; tegnap előtt az 

indulótok lázádtak fel, ma az elemek, ’s az mind a’ két 
neműben meg vau, hogy igen kellemetlen. Azt ne várd 
tőlem, hogy a’ szélvészt leírjam, csak hogy el m últ! 
bár következései is elmúltak volna már. Hortensia ten
geri betegségben van, az egészségesek pedig meg
halnak unalmokban. Náncsi is nagyon roszszúl van.

Aug. 23kán.
Hortensia jobban van , de Náncsi napról napra rosz- 

szabbúl; az orvos sokat jelentő ábrázatokkal forgo
lódik körűlte, ö észre vette, és vigasztalhatatlan; és 
szánom, igyekszem megnyugtatni a ’ hogy tudom.

Aug. 25kén.
Mit hallottam Barátom ! Hortensia Valmonthoz uta

zik; ki férje leszsz! — nem! az lehetetlen — csak álom. 
Valmont a’ ki esm eri, a’ ki mindent tu d , kezeibe a-

ff
karja szerencséjét tenni — 0  barátom volt, Horten- 
siát soha sem szenvedhette, és még is — de Hortensia 
mondja. Miolta Francziaországot elhagyta, semmit sem 
hallottam felőle. Az orvos, a’ kit kértem, hogy vigye 
Valmont képére a’ beszédet, hozta ezt a’ hírt. Beszél
nem kell Ilortensiával. Mindent meg kell tudnia.

( V é g e  k ii v e t  k e[i i k.)

KI LESZ A’ BÍRÓ?

III.

oo E lőzés!... A’ jelen figuráról jövő sorainkban. 
Mert ott lesz helye csak. Most egyedül annyit, hogy

váljon miért uem választottam én más valami jegyet, 
hanem épen ezt a’ két-hasu csudát, a’ fekvő oo ? ------

De, hat kérem szeretettel a’ kegyes olvasót, mit-is 
választhattam volna egyebet? Tán az égnek tizenkét 
Jegyei közzűl valamellyiket, — a’ vagy: egy iszonyú 
tubust ([csőt} ? Ah, uem. Mert én astronomus nem 
vagyok. En a’ csillagokat nem lesem, nem vigyázga- 
tom. Nem, én azokból háborúkat, pestist árvizeket ’s 
utolsó ítéletet, vagy: hogy ez vagy amaz ember-tár
sam mikor hunja-be két csillagát, jövendőlgetui nem 
szoktam! Nem nem nem!!! —

Hát talán ,kardot1 ’s más egyéb efféle fegyvereket? 
— — — Nem! — — — Hlyen czőgért nem tűz
hettem czikkelyeimnek! Isten m ents! — Ezt épen 
nem! Mert én ,békesség1 embere vagyok. ’S úgy lát
szik, angyal szájába illőbb szavakat alig adhatni, mint 
ezek : „dicsőség Istennek a’ magasságban, és békes
ség a’ földön a’ Jó-akaralú( embereknek!“

r
O h, mie'rt-is nem vagyunk mi földiek mindnyájan 

,jó  akaratúak?“ — — —

Vagy tán arany ráspolyt, ezüst rostát, és aczél 
kefét javasol valaki? Köszönöm; nem lehet el-fogad- 
nom. Mert én sem eritikus, sem recensens, vagy me- 
se-iró nem vagyok. Minek-is lennék? Mikor a’ me
séknek el-áradt tengere a’ mi időnk ugy-is. Mellyben 
a’ mese már új nem lehet. Mert mi olly mesésen szü
letünk, még mesésben élünk, és a’ leges-leg-mesésben
halunk-meg! ! ! -----------([„Quid rides, inverso nomine
de te Fabula narratur!“ ----------- azaz : „Mit nevetsz,
változtatott név alatt rólad szól a’ mese!“) -----------

Szarvakat?  — — — Nem választhattam. Mert 
ökrös gazda nem vagyok; sem „papucs“ alatt nem 
állok; noha feleségem vau! ([Ezt nekem ugyan kevés

f f  f  9

férjfi hiszi-el. De én arról nem tehetek. Ok lássák, 
miért ?[)

Dorongot és bariskát ? ----------- szinte nem. Mert
én pásztor nem vagyok. Es ha szinte az vo lnék-is, 
----------- „bottal“ nem forgolódnám juhaim körűi,mi
dőn „ meg-téritni“ ügyekezném őket. De különben — 
is nálunk még igen sok a’ farkas; nehéz pásztornak 
lenni.

Hát talán a’ bádjadt „holdat?“ Mindent inkább, 
mint ezt. Mert én picziny szerelmeket nem nyögdel- 
lek „halvány“ fényénél, hogy az alvó ebeket fel köl-
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sera, ’s ők aztán hol engem, hol a’ holdnak ártatlan 
képét ugassák mérgükben!

Tán egy „kulcsot,“ avagy egy „sarkautyút?“ — 
Egyiket sem! Pénzes ládám — — akarom mondaui, 
pénz-kereskedésem nincs. Tehát kulcsot nem választ
hatok. Sarkantyú pedig minek? ha paripám nincsen! 
Vagy tán azt a’ tátos pegazust említik az olvasók? 
Minek nekem pegazus ? Kell-is nekem pegazus! Kell 
is nekem sarkantyú! — — —

Titkom sincs. Hát minek a’ z á r , minek a' kulcs 
hozzá? De fuvaros sem vagyok, sem posta-legény! 
Hát minek nekem a’ sarkantyú? Aztán, én gázolni 
nem akarok, se gyalog, se lovon ; hát minek nekem 
a’ sarkantyú ?

„Lassan siess, tovább mégysz!“ Ez nekem kedves 
mondásom. Hát nekem illy sarkaló, oldal- borda-fúró 
eszközök nem kellenek. —

Czitarát függesszek-e soraim elibe? Lehetetlen. 
Strauss, Lanner és Morelli kirántanák kezemből. Én 
pedig szívesen oda-adom nekik, csak minálunk ne bá- 
joljak mély álomra, nehéz és terhes álomra géniu
szunkat.

„Aludj magad, ne altass!“ Ez nekem igen kedves 
nótára az illyeuekre. ’S lia ringató muzsikáthallok, 
ásitó-formábau fel-sohajtok, és magamban „ad nótára“ 
Ha meg-halok se bánom“ — csendes hangon dúdolom: 
„Aludj magad, ne altass!“ — Próbálják - meg csak, 
drága olvasóim ’s olvasónéim , vagy egyszer ha Zöhls 
urat 's egyebeket a’ szédítő liúrokan hallaudják el-for- 
dúlni egykicsit, és ásitó-formábau fel-sohajtva dúdol- 
gatui amúgy igen-igen cseudeskéu : „Aludj magad, ne 
altass!“ ’s e’ mellett egykicsit érzeni és gondolkodni;
----------- ineg-lássák, milly máskép fog hangzani a’
hódító m uzsika!----------- Ébren lesznek mellette és
„vigyázok“ kivált nappal! — Mert az éj perczei al
vásra voltak szánva mindig; hanem a’ nap „világá
nak;“ vigyázott az okos mindenkor, hogy7 megsejtsen 
mindent; különben bajba kerülhet, még pedig sokkal 
könnyebben, mint éjjel; mert nappal ,Jobban látni“ 
mindent.

u *y  van, kedves édes [olvasónéim ’s olvasóim! 
Nap világon vigyázott az okos mindig, a’ bolond pe
dig nem! — — — És ime, itt vagyunk ismét a’ kér
dés tárdjáuál; fejtsük-meg hát.

A’ kik nappal vigyáznak, éjjel pedig nenf, azok 
okos-bolondok; ’s meg-íorditva: a’ kik éjjel vigyáz
nak; nappal pedig nem, azok bolond-okosok.

De, kik hát az „okos-okosok?“ Azok kedvesim, 
a’ kik nem csak nap-világnál, de éjjel, is vigyáznak, 
és az éj setétjét „pótolni“ tudják. A’ kik pedig sem 
éjjel sem nap-világon nem vigyáznak, azok, kedvesim, 
„bolond-bolondok!“ —

Hanem vannak még „okos-okos-bolondok i s v a 
lamint: „bolond-bolond-okosok is!“ — — — Ezt 
ugyan könnyen kitalálnák az olvasók magoktól, de 
nékem ki-furuá az oldalamat, ha meg nem Írnám. A’ 
kik éjjel nappal vigyáznak ugyan , de nem „mindig“- 
azok, kedvesim, okos-okos-bolondok; a’ kik pedig 
csak „néha“ vigyáznak, azok boloud-bolond-okosok.
— Hogy igy, egyedül az okos-okos okost lehet, a' 
szónak „teljes“ értelmében, okosnak tartani.

ügy ám , drága kedves olvasóném ’s olvasóm, —
— — „háromszor“ okos, az az igazi okos csak, és 
ki „háromszor“ bolond, az az igazi bolond csak. Óh 
bolondok bolondja, vagy is akarom mondaui, bolon
dok' bolondjának-is bolondja te, a’ ki „soha“ nem 
vigyázol!!! — — —

Mit választottam jegyűi ? Máskor jo-elő , valamint 
az-is: ki lesz a’ biró? —

T o ld a lé k . .

oo A’ napokban „Bon Jüant“ adták. Végig hal- 
gattam ’s néztem. Néztem, mondom. Mert a’ diszit- 
mények (jdecoratiók) csak-nem a’ természeten ki-fog- 
ta k ! Hát a’ Mozart muzsikája! És Carl Henriette
benne! ----------- Benne, mondom. Mert ő valójában
„benne“ volt a' dicsőült Mozart lelkében, ’s a’ Mozart 
lelke viszont Cárinak dicső lelkében!!!-----------

Hát nem „rokonok-e“ az elm ék?... Illy diszitmény,
illy muzsika, illy éneklő Isten - asszony! — -------
Mint vágnak ezek egymásba, mint értik egymást, 
milly bájjal édelegnek egymással! Óh elme, te több 
mint csudálondó, te ki — mondhatatlau, — — — te
isteni!!! — -------Oh D on-Juánok , menjetek: az
felsőbb szellemű harmóniákat hallani-, látni-, és ér
zeni! ----------- Engedjétek-oda rokon-hivatású elmé
teket e’ tündér hatalmaknak, ’s térjetek - viszsza el
telve szerelemmel irántok; ’s utálattal, és keserves
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bánattal nézzetek-víszsza Don-Juáni kalandotokra! 
szünjet^k-meg az lenni, a’ mit némelly tisztább per-
czeuetekben, magatok-is undorodva n éz tek !!!-------
— Éljenek Thaliának külföldi gyermekei-is! -----------

j l é g  e g y  t o l d a l é k .

30 Nem győzőm toldani közléseim et!-------Carl
Henriette a' [Magyar Thalia templomát- is meg - ke
reste! Nekem szerencse jutott ismét hallani és látni 
étet! —

O ma, a" mennyei harmónia hangjait előbb mint nő
alakú, utóbb pedig mint ifjú énekelte nékünk! Oh 
Carl, én te-benned láttam leg-először, hogy az isteni 
elmében „ fé r f iú s á g vagy asszonyság“ nincs!!! —

Kedves nyelve nemzetemnek . te a’ tiszta psiehe’ 
tolmácsa! A’ te ízed meg - különböztetni nem tudja. 
Te azt mondod a1 férfinak-is, hogy „ez a u férfi, és 
a' nőnek - is, hogy „ez aKí nő!!! — -------Carl re
mek-játékából elevenen ki-tetszett m a, hogy a* ma
gyar szó-beszédnek ebben „igaza“ van! Carl fel-tünt 
mint asszony-alak, ’s az isteni elme ott volt benne 
„asszonyt“ alakban ; és csak-hamar mint ifjú (Ro
meo) jelent - meg Carl, ’s ugyanazon isteni elme ott 
volt benne ismét „férfi“ — alakban! — Óh örök elme 
nem vagy te se férfi, se asszony; — — — te egy 
isteni valóság vagy. Üdvez-légy isteni elme, és láto- 
gass-meg berniünket illy tündér hatalmakban-is mint 
Cárinak angyali személyében ü l

Carl, a’ melly koszorúkat av színhelyen nyertél, 
tartsd-meg; ’s füzzd hozzájuk ezt azt enyimet-is.

M E N T S É G .
< ....

Lányka, imádottam ! ne gyanúskodj’ érzeteimben . 
Hallani majd ha fogod, hogy könyiim árja elállt.. 

Nem hidegiilt szerelem, nem a’ vérző szívnek iidültte;
A’ természetnek mostohasága teszi :

Mert a’ mit elsírnék búmban ; vígsági konyám nincs,
*S fájdalmim könyüit mái- ki3irák szemeim.

KUNOSS.

K I R Ö P P E N É S

A\ BUDAI HEGYVIDÉKBE — MARIA - REMETEI BÚCSÚ — ÉS 
MÉG VALAMI.

(V  é g e.)

Asztalunk’ egyik végén leirhatatlau gravitással ült 
egy leírhatatlan száraz férfiú, kiről legjobb fogalmat 
adhatok olvasóimnak, ha azt mondom, hogy jobfelőli 
szomszédjának egy fuvat pipa-füstje elég vala az egész 
ember’ massáját láthatatlanná tenni; balja felöl egy 
kellemes nőalak ü lt , balon - gömbölyüségű arczczal, 
’s egy pár hókacsóval! mellyuek egy-egy ujja becsü
letesen fölért a’ szomszédul-’ táj (pipájával,. nem mon
dom fehérségre hanem karcsúságra nézve, és a’ pipa, 
bizony a’ pipa, nem akarok hazudni — no hiszen kiki 
tudja mekkora szokott lenni egy tajtpipa. Nem nagy 
elmeél kivántaték hozzá, első pillanatra kitalálni, hogy 
a’ vékony ur a’ vastag leánynak édes atyja vala, a’ 
szomszédur pedig, azzal a’ tajtékpipával, a’ kisasz- 
szonynak, azzal a* kerekarczczal, — imádója.

A’ társalkodást megkezdeni nem valá óriási munka, 
’s mind össze is egy szivbátorító köhintésembe került, 
mellyet rögtön e’ szavak követének :

E n  (V kisasszonyhoz fordulva) Ma igen szép 
idő vau.

O (nvájosan nevetve, úgy hogy mind a’ két sor 
fogát látni lehete) Igen szép.

É n  (keble’ virágaihoz) Melly gyönyörű virágok 
ezek ^

Ö (úgy mint előbb) Magam szedtem ott a’ völgyben.
Én. Boldog virágok! milly kéj lehet illy kedves, 

piczi ujjaktól leszaggattatni!
Ö (szemét lesütve) Oh kérem. — (Atyjához súg

va) Nem kínáljuk meg ezt az urát hideg pccse- 
nyéukbül?

És a’ vékony ur hideg pecsenyét és bort; a’ kis
asszony kimondhatatlan édességü mosolyt, és a’ pi- 
pás ur egy leirhatatlau savanyu tekintetet raka élőm
be; mit éu egy pohár jó kedvbe összetöltve kimond
hatatlan gyönyörrel — lenyeltem.

Mellettünk a’ fogadóban keringő tánczoltaték, egy 
kézi orgona’ sipító hangjai mellett. Melly jeles publi
cum vala itt együtt! azon ártatlan jámbor osztályból,
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mellyből fia száz leányt megszólítasz, mind a’ száz 
ugyanazon szókkal ’s ugyanazt feleli; ha száznak 
mondasz valami szépét; mind a’ száz sajnálja, hogy 
zsebe nincs, mellybe „eompümentedet“ eltchctné; ha 
száznak mondod kezét csókolni, mind a’ száznak nincs 
megmosva keze! ’S a’ Seladonok! azok! ki sarkan- 
tyus csizmában, ki rétingre vetkezetten, ki báránysap- 
kábau, hosszú pipaszárral-, sallangés dohányzacs
kóval, ’s annyi édes kincsem galambocskám, a’ men
nyi csikós bőrös kulacs a’ környületen. A’ többi közt 
egy ficzkó Turandotjának egy pohár punchot adatott; 
’s a’ kis libácska nem ihatta meg máskép,hanem hoz
zá — zsemlyét kért.

Oldalaslag a’ fák között az istenadta földre fák alá 
telepedve ült egy bizodalmas csoport köröskörül sán- 
czolva eleségi bútyorokkal, közepettök pedig mint egy 
imádkozó israelita csoport között az egyptomi pusztá
ban a’ rézkigyó — mindannyioknak bálványa, egy tiz 
iczés kulacs, melly sorra járt mint a’ harczi bíróság, 
mig végre valamennyit sorra lcejté lábáról. Es a’ lá
baikról leejtettek még hevertükbeu is hívek valónak 
hozzá; és csókolák a’ vesszőt, melly őket leveré.

Még tovább egy pár l'a alatt egy czukor sütemé
nyekkel rakott üvegszekrény előtt egy csoport szájtá- 
tó. Az újságíró, mi tagadás benne, kiváncsi, ’s min
dent szeretne látni és tudni's mielőtt eszrevcvém ma
gamat, én is ott voltam — szájtátani. Különös figye
lemmel néztem éppen egy kis Amorkát,kit egy pár fe
hér galambka vont ékes készületü kocsiján. „Vajha 
sohajtám mindig galambkák vonnák Amor kocsiját ’s 
hollókká, varjakká ne válnának gyakran, midőn Hy
men veszi át a’ kis kocsi’kormányát------ .“ De itt félbe—
szakasztatáin az iszonyú tolongás által: egy ember- 
tengertíil vagyok körül hullámozva! Elhallgatom, hogy 
ez, vagy amaz, erre vagy amarra mint nyomott, tolt, 
taszított; csak azt akarom feljegyezni, hogy miután 
már magamat izzasztó tolongás után a’ tömegből félig 
meddig kifacsarám, hatom mögül valamelly éles sikol
tás csapódék füleimbe. Csak egyik szárnyát kelle még 
kabátomnak kiszabadítni, ’s én ment vagyok ; de a’ 
sikoltó’hangja olly szépzeugzetű, olly ezüstcsengésű, 
volt, hogy kabátom’ egyik szárnya’ koczkáztatása 
mellett is — hátratekintek — ’s ime egy gyönyörű

rítva. Nem kelle több ; két könyökömet hátraszorítváú 
kézzel, lábbal útat feszegeték magamnak a’ szép le
ányka felé.

Két perez múlva mint egy második Theseus karo
mon hozám ki a’ megmentett leánykát, kinek arczaira 
az eltávozott rózsaszín kelő hajnalkáit liuzódék most 
vissza ’s a’ gyönyörű alakot még gyönyörűbbé teve 
De már ekkor oldalunknál termett az édes mama is, 
majd szívességemet köszönő; majd a’ leányka’ hom
lokárul az izzó cseppeket finom rumburgi gyolcs zseb
belijével aggodalmasan törülgető. — Az édes mama 
sokfélét vásárlott volt, ’s e’ csomókul nekem egy dí
szes — czukor-pipával kedveskedék, mellyet, mikor 
barátimmal ismét össze jöttem, hogy mind a’ négyünk
nek, mint igaz magyarokhoz illik, pipája legyen, cda- 
ajándékozék homoeopathicus barátunknak — talán 
csak nem haragszik e’ tettemért reám orvosa.

Hogy beestelídvén a’ bucsúhelyéről mindnyájan meg
indultunk; vissza oda, hóimét kiindultunk, Budapestnek, 
mint édes anyánknak szerető kebelébe, azt nyájas ol
vasóm, ha nem mondom is, tudni fogod. Valamint azt 
i s , hogy az ösvény melletti árkoknak is vala sze
rencséjük egyik másiknak, „kinek feje nehezebb vala 
mint lábai,“ éjjelli szállást adni. De azt nehezen fo
god tudni, hogy három éjjel háromszor egymásután 
álmodám kalandos délutánomrul, a’ szőkécskérül és 
a’ czukorpipárul.

Nagy nénim éppen a’ barátok’ templomábul jött ma 
haza vecsernyéről , midőn neki e’ hármas álmo
mat elbeszélőm. — A’ jó lélek megütközve hallga- 
ta mind végig, bal kezéről kesztyűjét levonván, ’s 
nagy olvasójával együtt csendesen lerakván maga elé
be az asztalra; homloka mindinkább összeránczosult: 
kesztyütlen ujja az olvasóval játszadozott. Midőn el
végzőm beszédemet, másik kezét, a ’ kesztyűset, föl 
emelvén, mutató ujját kiegyencsité ’s mosolygásomat 
dorgálva: „Fiam — úgymond — az nem szép, hogy 
te az álmokkal tréfát üzsz; vigyázz bár reá! — ’s itt 
burnót - szelenczéjébül egyet szippanta — vigyázz 
reá bízvást, ennek valami jelensége lesz.“

Miről én neked nyájas olvasóm, ha csak ugyan 
lesz következése álmomnak, elhihetd, bizonyára hirt 
adandók.

szőke leánykát látok a’ sokasságtul félig agyon szó- (rAUAV.
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H Í R -  'S D I V A T L A P .

P E S T I  H ÍR .

Budapestnek egy igen jeles, és minden tekintetben remek
műnek nevezhető tájleirása jelent meg Yasquez Károly gró, 
által a’ legnagyobb pontossággal és szolgalommal rajzolvaf 
— 132 pompásan kifestett aczél metszésben. Ezek kisebb mel
lék-képek , mellyek mintegy rámáját képezik a’ testvér-vá
rosok gyönyörű táj-abroszának, magokban foglalják mindazt; 
mi szépet csak Bnda-Pest akár természetbáji, akár pedig építé
szi tekintetben előmutathat, ’s azon nagy hiányt pótolják, mely- 
lyet a’ már már számosabban hozzánk utazó külhoniaknak e’ 
részben eddig érezniük kellett. Ezen remekmű öszvesen hét 
royalivból áll. A’ czimlapok a’ legnagyobb csínnal és miigon- 
dal aczélba nyomtatvák felülhaladnak mindent, mit honunk e’ 
nemben eddigelé látott. A’ czimlapok a’ magyarországi megyék’ 
czímereivel diszitvék, valamint azon részint kül, részint bel- 
honi pártfogókéival is , kiknek az egész munka ajánltatott. A’ 
már megjelent első nyaláb ajánlását elfogadók’ nevei között 
olvasható: a’ Luccai és Würtembergi herczegek, Széchenyi 
István grófok, Zichy, Eszterházi, Károlyi, Andrási, Hunya
di grófok, Orczi bárók, Szerencsi, Plathy, Lónyai, Szögyé- 
nyi , Rudics urak ’s a’ t. —

Az egész tájleirási munkának előfizetési ára 40 pengő for. 
A’ három első lap tizennégy nap múlva ifjabh Kilián György’ 
könyvkereskedésében megvehető.

2. ) A’ már régen kihirdetve volt gyémánt-árverés csaku
gyan végbe ment W illis Roomb Kingsti eetben St. James pi- 
aczán Londonban. Volt ezen drágaságok között egy kő XVI 
Lajos idejéből a’ sz. lélek rend-diszjeleibül, 40 gran nehéz, 
melly 450 font sterlingért adatott el ; Maria Antoinette ki
rálynénak egy pár fülfüggője 10Cy2 gran nehéz, 1175 font 
sterl; — egy igen szép rózsa gyémántból, 04 gran, melly Se
lim Szultáné volt, 1300 font sterl. ; — végre egy gyönyörű 
gyémánt 108 gran, mellyT Bounaparte József tulajdona volt, 
2100 font sterlingért.

3. ) Parisnak több részeiben e’ napokban oily nagy mennyi
ségű szürke pillangó mutatkozott, hogy sokan fellegnek nézek 
azt. Mintegy esteli 9 órakor emelkedtek fel, mint látszék, 
a’ Pont Royal egyik bolthajtása alul.

4. ) D u v a l ,  B o u i l l y ,  B a y a r d ,  M e l l s v i l l e s  neves 
és jeles költők, és a’ hires pianista H er  ez  A. urak a’ minap 
a’ becsület rend vitézeivé neveztettek ki ; a’ két első tiszti 
ranggal.

5. ) Londonban a’ légi séták annyira divatosak, hogy a’ 
minap egyetlen egy napon három léghajó szállott fél tele uta
sokkal ; ketteje ezeknek Green testvérek, az egyik Graham ur 
vezérlete alatt.

6. ) Próbákat kezdenék tenni azon vasútat légszesszel kivi
lágítani , melly7 Antwerptől Mechelnen keresztül Briisselbe ’s 
azt, melly Lüttichtól Löwenig vezet; a’ próba olly jól ütött 
k i, hogy sikere , úgy látszik biztosítva van, Századunk’ két 
Jegjelesb találmány ainak a’ gőznek légszesszeli egyesülése ál
tal e’ szerint az egyetlen egy félbeszakasztás is , mellyet csak 
az éj tehetett, elleszen hárítva ’s a’ közlekedési sebesség igy 
kettőzött haladással gyarapszik.

I g a z í t á s *  A’ Rajz. 75 sz. 596 1. álló két dalnak csak else
je van Majláth János gr. után dolgozva; a’, má
sodik eredeti. Az elsőben b u s á b a  h. olv. tu 
s á b a ,  ’s lejjebb: l a n t  v i r á n y  o k o n  h. olv. 
h a n t v i r á n y  okon.

K Ü L H I R E K .

I.) St. Etienne, francziaországban, melly már I834ben is 
igen nagyr károkat szenvedett áradás által, nem rég ismét ár- 
riz által egészen elboríttatott, a 1 várost keresztül metsző nagy' 
folyó Jurens felhőszakadás által meg telvén ’s medréből ki
hágván. Az árvíz 10 óra hosszig tartott ’s töméntelen kárt 
okozott; melly nek bizonyára legnagyobbika az, ho*y 20 em
ber veszté el életét a’ ragadozó álban.

GM* Mai számunkkal a’ p e s ti  m agyar n em zeti Színház'  rajzával kedves
kedünk t. előfizetőinknek.

GM* A z o k n a k ,  k i k  l a p j a i n k a t  é v n e g y e d r e  s z á n d é k o z n á k  m e g r e n d e l n i ,  j e 
l e n t j ü k  , J io g y  l a p j a i n k r a  é v n e g y e d r e  i s  e l ő f i z e t h e t n i  3  f r .  3 0  k r r a l  
p e n g ő b e n .  H i k  p e d i g  l a p j a in k *  e z  e g é s z  f é l é v i  f o l y a m á t  k i v á n n á k  
m e g s z e r e z n i ,  a z o k n a k  i s  s z o l g á l h a t u n k .

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

NY OilATIK LÄNDERER BETŰIVEL.
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Előfizethetni uj-világ 
ntrzaban K e i s i n g e r  
házban 554ik szám alatt. 
E s minden cs. k . p o s ta 
h ivatalnál.

H arm adik  év ’ A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a ’ .Magyarhazára Második fele .

S Z E R E L M I  H I T .

Hősére várt a.’ lány,
Várt rája évekig;
Nem jött a’ várt vitéz —
De ellen érkezik.

T E N G E R I  U T A Z Á S .
TÖRTÉNET LEVELEKBEN 

NÉMETBŐL

SGY D E B R E C Z E N Í  ASSZO N Y SÁ G TO L.
( V é g  e.>

18.

„Hősödre vársz-e, lány?“
Szól az ellen-követ.
„Hűtlen lett hősöd ah 
Híven, híven feled!“

De visszaszól a’ lány r 
„Nem az, te rút, te gaz!
O hűtlen nem lehet, —
Az eskü szent ’s igaz !<c

És szólna többet i s ; —
De bong a’ barna föld ,
Kard villog ’s lobogó 
Piros, fehér és zöld.

’S kard- ’s lándzsa-lárma Közt 
Kiált egy ifjú hős:
„Az eskü szent ’s igaz! 
Leányka, légy erős!“

Szól és csatára száll —
Diadal harsadoz;
’S hősének karja közt 
A’ lányka vt'gadoz:

„Ki ingadozni nem 
Hagyád hűségemet,
Oh szivek’ istene !
Mint áldasz engemet !“

GAKAY

Bnchwald grófnő Rangen asszonysághoz!
Aug. 26kán.

i Több egy hetinél, hogy egy szót sem szóltam ba- 
rátu ómmal. Rettenetes napok voltak ezek. — Steinau 
elküldötte azon Írásba tett nyilatkozását, mellybea 
Buchwald gróíuőt, ([a’ ki nem tartja többé szükéges- 
nek incognito maradni) a’ rajta esett sérelemről meg
követi. Különféle körülmények kéuszerítették, igy foly
tatja tovább, hogy úti társának feleségi nevet és jo 
gokat adjon , de minthogy az , illetlen magaviseletivel 
ezen nevezetet meg hazudtolja, nem tartja magát to
vább kötelesnek, hogy éidemlett keménységgel ne 
bánjon vele, 's a’ t. A’ kapitány ezen nyilatkozást kö
zönségesen felolvasta. Úgy e bár hogy jóvá tudja ten
ni Steinau a’ dolgot ? nem nemes indulatot mutat e 
hogy magát megszégyeníti, csak hogy másnak elég
tételt adjon, a’ ki iránt pedig hideg vérrel viseltetik. 
A’ nagy megindulás igen meghatott, roszszúl érzérn. 
magamat, ’s lefeküdtem. Másnap elborult az ég , min
den a’ legkínosabb, feszült várakozásban volt: szél
vésztől féltek. Csakugyan ki is tört a’ legirtózatosabb 
orkán, melly mindnyájunkat vég veszélylyel fenyege
tett, rettenetes volt az elemek küzdése, rettenetesebb 
mint könnyelműségem képzelte. A’ hajónak követni 
kellett a’ szél ragadását, melly sok mértföldekre el 
verte kimért útjáról, ’s ezzel nagyot késleltetik ú- 
tunk , kivált hogy a’ szélvész után nagy csendesség 
lett, melly még Isten tudja meddig el tarthat. A’ fé
lelem, a’ rázkódás, mind az a’ mi előbb történt, erős 
hideglelést hozott ream, mellyhez csak hamar, teu-

C**)1 88 f.
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geri betegség jelei is járullak 5 ez erősen fogott de 
nem veszedelmesen, ’s nem sokára fellábadtam. Stei
nau, a’ mint komoruám mondja, igen eleven részt vett 
állapotomban , sokszor ide jö tt , ’s nyugtalanul tuda
kolta mint létemet. Megvallom hogy megindultam raj
ta. A’ mint mondják úti társa is beteg, ’s igen rosz- 
szúl van. Steinau engedelmet kért a’ hozzám jöve
telre , el jött. Kímélőleg nem tett említést a’ törtéut- 
tekről, de tisztelettel tellyes maga viselete nyilván 
meg győzött felőle, hogy igazságtalanul bántam vele. 
Komolyabb volt a’ szokottnál, ’s úgy tetszett nekem, 
hogy sokszor nézett igen neheztelve Valmont képére. 
Végre tétovázva el ment. Végeznem kell, fejem még 
gyenge , Jacquot még szünet nélkül kiabál, el kell 
innen vitetnem.

19

Gróf Steinau báró Wellenberghez.
Aug. 28kán

Láttam tegnap A’ betegség meg sápasztotta, ’s 
ez vonásainak igen érzékenyilő kifejezést ád Azzal , 
az erős feltétellel mentem hozzá, hogy mindent kinyi- ■ 
latkoztatok. Hogy az melly kíméletlenség volna , még 
akkor érzettem , mikor előtte valék; a' fájdalmak ko- : 
molyabbá tették, nem volt vidám; egyszer Valmont 
képén nyúgodt tekintete, 's gyenge pír futotta el bál
vány képét. — Csak nehezen tudtam magamat tartóz
tatni , azzal a’ feltétellel hagytam el , hogy írni fogok 
neki. Éppen már el is végeztem. Nancsi ma jobban 
látszik valamivel lenni.

20 .

Buchtcald grófnő Rangén asszonysághoz.
. Aug. 28kán.

Az Istenért Emmám! mit fogsz hallani! Erővel el 
szakasztva mind attól, a’ mi előttem kedves volt, 
egyedül a’ Te barátságod az , mi az élethez kapcsol. 
Ha téged nem bírnálak kedves Emmám ! hogy tűrhet
ném el a’ létet? Éppen most olvastam irtózással, a' 
mi a’ te résztvevő szívedet is meg fogja illetni.

2 1 .

Gróf Steinau BuclncaUl grófnőhöz!
Aug. 28kán.

Miért kárhoztatott engem a' sors arra,hogy Nagy
ságodnak fájdalomnál egyebet ne okozzak! higyjc ei

Nsgod, hogy vérzik szívem: nem könnyelműleg ütöm 
a’ tőrt keblébe; éretten megfontoltam ezen lépést, a’ 
kötelesség parancsolja, szólauom kell. Valmont ne
kem barátom volt, most a’ Nagyságodé, szereti ő t , 
kezét akarja neki nyújtani. — De ösmeri Nsgod, töké
letesen ? Tudja e hogy ő volt ki én előttem Nsgod min
den cselekedetét a’ leg gyűlöletesebb színbe állította; 
engem olly lépésekre bírt, mellyek különben soha sem 
történtek volna’ Boldognak kívánnám tudni Nsgodat, 
ez a’ kívánság ragadtatott velem tollat. — Félre ne 
magyarázza cselekedetemet, ne jutalmazza ezt gyú- 
lölséggel. Hortensia! el nem viselhetném gvúlölségét.

22 .

Gróf Steinau báró Wellenberghez!
Ang. 29kén. reggel.

Nánesi nagyon roszszúl van , az orvos félti életét. 
Rettenetes görcsei vágynak, el nem hagyom ágyát, 
ügy látszik szúuyad — nem éppen hív.

Estre.

Görcsei szünet nélkül újulnak. Nincs segedelem. ’S 
irtózatos alakban közelít halála. Ob Wellenberg! a’ 
ki az életet komoly oldaláról nem esmerte, menjen az, 
egy haldokló ágyához.

23.

Buchtcald grófnő Rangen asszonysághoz!
Aug. 20kán. reggel.

Kedves •Emmám! Meg vagyok igazúlva. Steinau 
j tudja hogy ártatlan vagyok. Minő bájt rejt magában 
i annak tudása! Éppen most hagyott el. Lélektelen ro- 
! hant volt be hozzám, ’s mondotta, hogy Nánesi hal- 

doklik . mindent meg vallott Egyet értésben volt azon 
gyalázatossal, kinek képe már a" tenger fenekére van 
el rejtve Szörnyen terheli lelkiesméretét bűne súllyá; 
bocsánatomat kívánja , sietek hozzá.

Delben
Nánesi haldokló ágyától jövök. Igazán mondja a’ 

nagy kő tő ,Das Leben ist der Güter Höchstes nicht, 
der Übel gröstes ist die Schuld.“ Szegény teremtést 
megnyugtatóm. Steinau el nem hagyta ágyát, lélek 
rázóáii hatott mind kettőnkre a’ látás. Jó ember ó Em
ma ! A’ ki meg akarja az élet’ sokat jeleuíő voltátfog
ni, a" halálnak nézzen szemébe; mennyire más ábrá- 
zatban jelenik meg akkor minden !
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Gróf Steinau báró W ellenberghez!

Alig. 3 l k c n .

Náucsi niucs többé! Melly angyali jósággal ment 
hozzá Hortensia, hogy fogadta el bűne megvallását, 
hogy nyújtott neki bocsánatot, vigasztalást! A’ gya
lázatos Valmont vette reá Náncsit, hogy Hortensiára 
mindazon utálatos cselekedeteket költse, ártatlan lé- 
tire! mellyek engem olly erőszakos lépésekre vittek. 
Szelíden , szeretettel vigasztalta a’ boldogtalant, ki 
a’ megbánás legírtóztatóbb kínzásai között küzdött 
a’ kétségbe eséssel. Bátorította, az Isten kegyelmes- 
ségivel bíztatva, ’s véle könyörögve. Náncsi nyúgod- 
tabb le tt, ’s gyónni kívánt. Hortensia egy szempil
lantásig sem hagyta e l , ’s éjfélkor kimúlt a’ szegény 
leány, mind Istenével, mind magával ki békülve. Jól— 
tévőnéje áldása volt utolsó szava. Nagyon meg va
gyok indúlva August! Mik a’ testiség’ ösztöne, mik 
azon egybeköttetések, mellyeket csak az szerezett! 
A’ halál’ hideg lehellete el tépi a’ bájló virágot, ’s 
egy csontváz int felénk dorgálva. Soha nem néztem 
még a' léteit ezen szempontbul, óh még csak most kez
dem az élet becsét ösmerni. Melly örvendetes, melly 
vigasztaló lehet egy szerető kéztől vezettetni által az 
életen, a’ halál’ setét kapuján. Igazad volt neked Wel
lenberg, az élet soha sem jelent még meg előttem 
igazi komoly alakjában.

25.
Buchvcald grófnő Rangen asszonysághoz!

Sept. 2kán.
Vége vau a’ lélekrázó szertartásnak. Szegény Nau- 

csi már a’ kedves sírban nyugszik. Az alatt nálam 
volt Steinau, mind a’ ketten egy köny cseppet szen
teltünk az elhúuytuak. En nein ösmértem Steiuaut, Em
ma, vagy nem az , a’ ki volt.

, Sept. Okán.

Még most szedhetem magamat annyira össze, hogy- 
az utóbb történtekről, és sorsomrul gondolkozzam. 
Az Isteni gondviselés iránti buzgó hálával tölt el sor
som' meg gondolása. Egy örvény szélén állottam, ’s 
csudásau mentett meg ugyan azon k é z , melly erő
szakkal taszított volt el. Ártatlanságom kivilágosodott, 
egy barátot szerzettem magamnak. —• Igen Steiuan 
szavai, és maga viseleté kezeskednek előttem tiszte
letéért , és barátságáért, Van egy barátuém, a’ sze

relemre nincs szükségem. Az első hajóval vissza té
rek hozzád , \s nyugalmat, ’s boldogságot találok a’ 
barátság' karjai között. Mennyit emlegetlek, drága Em
mám í Steinau nagyon kívánja azon tökéletes valóságot 
meg ösmerni. Megengeded úgy e bár, hogy egyszer 
meg látogasson. Közel hozzád van egy jószága a' 
mint mondja.

26.

G róf'Steinau báró Wellenberghez!
Sept. Tkeii.

Gondold el, August! melly csudálatos, Hortensiáuak 
egy barátuéja van, kinél ezután élni akar, ’s az én 
Liudeufelsi jószágom, határos barátuéja jószágával. — 
Az első hajóval hozzá szándékozik; el végzem olly 
hamar mint csak lehet dolgaimat, "s visszakisérem. Le
vontam egy méltatlannak álarczát, kit ő barátjának tar
tott, annak kipótlásával tartozom neki. Oltalmazni fo
gom illy egyedül mint 5 van, szüksége lehet egy ba
rátra olly veszedelmes úton. Általában egészen új élet
tervet készítettem magamnak. Az esztendő nagyobb 
részét falun fogom tölteni. Nagyon bele fáradtam ed
digi életmódomba. Csak egy hosszas tengeri úton ta
milja az ember a’ szárazföldi életet becsülni.

27.
Buchicald grófnő Rangen asszonysághoz !

Sept. lOkén.
Melly boldog vagyok, édes Emmáin! melly nyúgodt! 

Elhiszem már most, a’ mit híjjában igyekeztél velem 
elhitetni, hogy a’ nyugalom, fő megkívántaié eszköz 
a’ boldogságra, külső; belső nyúgalom. Steinauval 
való viszonyom , napról napra kellemesebb ; erőltetés 
nélkül beszélgetünk gyakran a’ múltról. Valmont volt 
az , ki őt tőlem elidegenítette . a’ ki csúfolódva elhi
tette vele, hogy nevetséges, és csak a’ köz rendhez 
illő dolog valakinek, feleségét szeretni. Steinau fiatal, 
és könyelmű volt; pallérozott ízlésű barátja’ helyben 
hagyása a'fő czél, inellyet elérni igyekezett. A’ nyo
moréit meg tudta Náucsit nyerni; ő volt az, kit Stei- 
uaa az álarezos bálban személyemnek tartott. — Melly 
boldogító érzés bebizonyított ártatlanságban állani az 
előtt, kinek tiszteletét becsüljük 0  nem boldog, meg- 
érdemlené hogy az legyen — lehetett volna. Sokszor 
mély gondolatokba merülve függnek szemei rajiam — 
azon túl vagyunk.
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Gróf Steinau báró Wellenberghezl
Sept. lőkcii.

Álmelkodom rajta! telyes két hete, hogy csak egy 
szóval tudtodra nem adtam hogy élek , — de hogy is 
volna időm az írásra. Őt látom, őt hallom, így váltja 
fel egymást a’ reggel, az estvével, melly mindig ör
vendetes előpostája a’ következő boldog napnak. —Nem 
tovább el nem titkolhatom magamtól, szeretem, egész 
lelkemből szeretem őt. Óh! ha viszsza hívhatnám a’ 
múltat! Az ő oldala mellett vándorlási ált az életen:? 
lehet e annál irigylésre méltóbb so rs?—En esztelen!hi
degen, durván taszítottam azt el ínagamtól. Melly rava
szul vitte dolgát az árúló, ő ösmerte Hortensia becsét? 
én boldogtalan ! vak voltam jeles tulajdonai iránt. Le
hetetlen, hogy nekem megbocsásson, esztelenség vol 
na csak gondolkozni is róla. Viszsza kell vonulnom.

3ÍL
Buchwald grófnő Rangen asszonysághoz!

2 3 . veztem. — He hiszen el akarom neked beszélni. — 
— Távol attól hogy szerencsémet csak gyanítsam is, 
•kerülni akartam veszedelmes társaságát, hogy erőt 
•nyerjek indúlalomon. Ritkábban mentem hozzá. 6  za
varba jött ha oda mentem, ’s minden múltra emléke- 

• zés kikerülésére való szorgos igyekezet nyilván meg
tetszett maga viseletiből. Látható volt jósága azon ki- 
méllésből, mellyel viszsza utasított ’s tegnap előtt ki 
nyertem magamtól, hogy hozzá nem mentem. Oh! be 
heszszú volt a’ nap. Tegnap már lehetetlen volt nem 
látnom. Szokottnál előbb ajtajához siettem, nyitva volt 
az., táj dal más elmélkedésbe merülve látszott valamit 
nézegetni, a’ mit kezében tartott, egy kép volt az .— 
Váljon nem a’ Valmont képe e? gondolám, ’s rész- 
kedve közelítek. Megállottám széke megett, éppen 
utolsó vonásait tette ecsetjének, egy köny esett reá, 
nézem a’ képet, ’s megismerem tulajdon vonásaimat. 
Hortensia! fel kiélték meg feocsáthatsz e nekem! ’s 
lába elibe rogytam. Szótlan omlott mellemre’s a 's z e 
relem szövetsége kötve volt.

Sept. 17kés.
Oh Emma! ha parancsolni lehetne a’ szívnek. Az 

eszem mindent el mond nekem mit te el mondhatnál. 
Küzdőm a’ nehéz tusát, de szívem megmarad daczo- 
san jogában. Nyugalmat, vidámságot színiek, ha szili-

tr
te belsőm keservesen sínli is. O neki nem lehet meg
tudni, ő ne is gyanítsa. — He félő hogy sokkal hízel
kedem magamnak, átnézett lelkemen, gyengéd kítnél- 
léssel viszszavonúl. Meg akar megszégyenűléstől kí
mélni, 's módot szolgáltat, hogy kivívhassam magam 
ellen a’ nehéz küzdést. Ritkábban jön, komoly, ’s ma
gába vonult. Brága Emmám, szánd barátnédat

Sept. 24kén.
Ne, kedves barátnőm, ne szánd Hortensiádat, a’ leg 

irigylésre méltóbb asszony ö e íőldön! Ő szeret, enyim 
örökre. Legédesebb foglalatosságomnál lepett meg, 
térdre omlott lábaimnál , ’s úgy innepeltük a’ szere
lem győzedelmét

30.

Gróf Steinau báró Wellenberghezl

31.
i Buchwald grófnő Rangen asszonysághoz I

Sept. 31 kén/
Móricz isméti egyesülésünket tüstént kívánná, én 

még határozatlan vagyok , mit cselekedjem? Mihelyt 
viszsza érünk, szemszédságodbeli jószágára költözünk, 
drága barátnőm. Melly nyájasan mosolyog elömbe a 1 
jövendő. Kedves Emmám, mi igen boldogok leszünk.

; Oct. őkén.
; Holnap születése napja lesz — nagyon esdeklik 
; hogy ne tartóztassam tovább boldogságát. Ellene nem 

állhatok kérésének,
Oct. Okán.

A’ kötés újra meg tétetett, fel bonthatatlanúl. Ép- 
! pen a’ kápolnából jövünk. Melly nagy a’ különbség, 

ezen mostani csendes innep közt, mellyben két boldog, 
szerető szív esküdt egymásnak örök liívséget, és azon 
fényes, pompás innep között, melly minden zajával, 
és bőségével sem tudta a’ szívek ürességét betölteni.

Sept. 25kén.
O szeret! az enyim ! melly boldogság van ezen sza

vakban. Még soha sem szerettem, most nyilván ér
zem hogy'először szeretek életemben! mennyire kü- 
Jömbözik ez az érzés attól mit eddig szerelemnek ne-

32.

Gróf Sleinauné Rangen asszonysághoz !
Oct. 28kán.

Kimondhatatlan boldog vagyok kedves Emmám, ’s 
Móricz is az, azt vallja szája, szeme, egész valója.



Oh be igazat mondial, kedves Barátnőm, hogy csak a’ 
házi életben, egy szeretett férj oldala mellett kell az ! 
igaz boldodságot keresni. Melly vidámon folynak egy
más után a’ napok, pedig melly csendesek, melly egy
formák azok, és még is inelly boldogítók. Minden
nap új tökéletességeket fedezek fel Móriczomban ÚJ 
okokat, hogy szeressem. Miilyen kevélyen fogom ba- 
rátuémnak bemutatni, és magamat a’ csendes házi 
körben a’ leg tisztább örömöknek át engedni; a’ sze
relemnek , barátságnak , és még talán —

2 3 .

Gróf Steinau báró IT ellenberghez.!
Nov. Gkátr.

Ma egy hónapja, hogy ITortensiát egészen magamé
nak mondhatom ; derék asszony az én Hortensiám, 
hány esztendei boldogságtul megfosztottam magamat 
önkiut. Mikor bizodalmasau egymás mellett ülünk, és 
a' múlt idők képei el suhannak Telkeink elő tt, gyak
ran így szólok sóhajtva : Hogy volta' lehetséges Hor
tensia? ’s ő szelíden mellemre hajtja fejét, és ismétli 
„hogy volt az lehetséges ?“ Olvasok előtte, és gyö
nyörrel látom, hogy nézeteink mindenben megegy- 
gyeznek. Elméje igen ki van pallérozva, Ízlésé min
denütt egyszerre kileli a’ szépet. Melly tiszta öröm 
sugárzik’szeméből, mikor éneke kényeket csal ki sze
memből, soha sem téveszti el a’ szívhez vezető utat, 
mert szívből jő. Ismét kezdek én is énekelni; bár ne 
hagytam volna úgy í*el vele. Egész más emberré let
tem. — Hol kerestem a’ boldogságot? ott találtam meg 
a’ hol nem kerestem, de soha el nem szalasztóm többé.

á 4.

Gróf Steinauné Rungen asszonysághoz!
, Nov. 20kán.
Föld, föld! kiáltják minden felől, és én fájdalmas 

édes érzéssel hagyom el azon helyet, mellyben olly 
felette boldog voltam. Hol a’ legszentebb, legédesebb 
örömeit a' földi életnek érzettem. — Elértük utunk 
czélját. En már előbb elértem, Steiuaum boldogító 
karjai között. II.

II. AKBAR MOGUL CSÁSZÁR’ SZERAILJA.

A’ kelet’ fcjdeluieinél minden országos és házi ü- 
gyek’ eauctuariuma a’ — Serail, ezen minden, a’'mu-

seknan fejedelmek’ cabinetjeiben olly gyakori, eselszö- 
vények és összeesküvések' mühe’ye; nehezen lesz te
hát érdektelen e’ részét egy muselinan fejedelem’ ház
tartásának körülményesebben leírni. A’ Serailban ne
veltetnek minden mogol herczegek ’s velők a’ legelő
kelőbb nemes ifjak, kiket az ország’ fontosabb hivata
laira szánnak. Nagyobb részint el van választva a’ fe
jedelmi palotáiul, de olly közel, hogy sebesen ’s ké
nyelmesen juthatni hozzá. Senki fiának sem szabad 
teremeibe lépni; a’ császáron ’s azokon kívül, kiket 
szolgálatjok ide csatol és köt. Nagyobbrészint magas 
falakkal van bekerítve ’s terjedelmes kertekkel körül
véve, mellyek a’ keleti pompúzásnak minden fényűzé
sével alakítvák. A’ serailnak azon lakói, kik a’ Nagy- 
mogul’ hölgykoszorúját teszik, az ország’ legszebb 
lányaiból vannak kiszemelve. A’ hímvarrásban, han
gában és tánezban koros asszouyoktul nyernek okta
tást, kik kizárólag a’ ezéíra fogadtatnak, hogy amazokat 
a’ hízelgés mesterségének minden érzéket és indula
tot bilincselhető fogásaiban oktassák. A’ szép foglyok
nak soha sem szabad e’ helyet elhagyniok, csak mi
kor a’ császár utazik, ’s ekkor is jól befiiggönyözött 
kocsiszékekben vagy födeles csolnakokban.

A’ Serail’ teremei mindig legnagyobb fénypazarral 
diszesítvék; ’s a’ kegyelt hölgy egy királynénak min
den méltóságával’s gazdagságával bir, persze egy fo
goly királynénak! Mig szépsége tart, folyvást, csak
nem a’ bálványozásig menő tisztelettel látja magát kö
rül övezve; de a’ szépség’ tűnedezésével a’ szere
lem’lángja is lohad, termete már nembájol,hangja többé 
nem varázsol, a’ hervadó arcz, az erősebb hang kel
lemetlen emlékeztetőivé lesznek egy szebb múltnak. 
Nem figyel többé gyönyörrel a’ fül az ő énekére vagy 
hárfahangjaira „m ert— minta’ perzsa költő szép ha
sonlata mondja— ha a’ rózsák hervadnak ’s a’ lomb 
elveszti kedvességét, nem hangzik többé belőle a ’ csa
logány’ dala.“

Mig azonban a’ kegyelt Szép, parancsol ója’ szívé
ben uralkodik , az egész háremben legnagyobb tisz
telettel hódoltatik neki. Arany szárból és drága kö
vekkel megrakott szopókábul dohányozza ,,huka“-ját, 
’s az oszlopemelte hűvös csarnokban, hounét gyönyö
rű kilátás nyílik a’ császár’ kertjeire, a’ reggeli eny
he» szellőt szörböli — körülvéve szolgáló társalko
dóiéitól, kiket csak ö homályosíthat meg szépségé
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vei. Itt nyugszik ő hátratámaszkodva egy gazdagou 
hímzett szőnyegen feledő álmadozásokbaü. A’ tömjény 
illatkörében a’ boldog Arabíának legválogatottabb fű
szerillatjait magába szíjjá , szóval, minden körülözönli 
ő t, mi az érzékeket kéjbe ringathatja, — ’s még is 
többnyire boldogtalan teremtés ő! a’ fénypazarnak kö
zepette keble egy puszta, reménytelen sivatag. A’ 
mit ő érez, — érezhetne, vagy megkövesült, vagy el- 
fojtatott; szíve meg van maszlagosítva; lelke lealacso
nyítva; ő nem elegyedhetik //a/fo-uak az utolérhe
tetlennek énekébe, midőn dalolja: „A’ nyugati szel
lő lehellete mosehust hintend maga körül; az ó világ 
újra fel fog iiiulni;“ de ő eleped a’ legaljasabb fog
ságban ’s érzi, hogy nyugati szellő’ lehellete neki nem 
hozandja enyhes levegőjét a’ szabadságnak, nem az 
örömnek!

II. Akbar mogul császár’ Serailja kiterjedtségére 
nézve olly nagy, hogy minden hölgynek—kiknek száma 
jelenleg öt ezer, ■— különös tereme van. Ezen hölgyek 
„osztályokba“ vannak osztva ; minden osztálynak meg 
van a’ maga felvigyázóuéja (Darogha) de egy vau 
mindenek felett főhatalommal megbízva, hogy az ü- 
gyek a’ Serailbau szintolly szabályosan ’s jó rendben 
folyjanak mint az országiás’ egyéb ágaiban.

Mindegyik szolgálatához képpesti illendő fizetést 
húz; a’ toll nem írhatja le a’ császárnak határtalan 
bőkezűségét, de némi számadást még is adunk cgy- 
egy hölgynek hónapi járandóságárul. Az első rangú 
hölgyek 1610-től lefelé 1028 rúpiát ([1 rúpia — 1 fr. 
21 kr. e.p.) kapnak hónaponkint. A’ legelőkelő szol
gálók 51-től lefelé 29 rúpiát, ’s mások 2-től 40  rú
piáig fölfelé.

A’ nagy kapunál egy MeschrefF vagyon felállítva, 
ki a’ harem’ kiadásai és bevételei felett számot visz. 
Mikor a’ hölgyek egyike valamit akar, a’ kincstárnok
hoz folyamodik, ez a’ hölgy’ hónapbéréhez szabott 
váltólevelet ír a’ Meschreffhez , ki a’ királyi palotába 
küldi azt, hol azután kifizettetik.

A’ háremet belülről asszonyok őrzik, ’s a’ királyi 
teremek kapujához mindig a’ legmeghittebbek válasz
tatnak ; legott a’ kapun kívül az eunuchok őrködnek, 
’s még tovább szükséges távolságban a’ radschputok 

áiIii ak , ezeken túl a’ kapu őrök , s a’ kerítésen kívül 
az omráhk, uhdeeunok s egyéb katonai fegyveresek.

A’ RÉGI GÁLOK’ VALLÁSA.

N E T - T Ő L .

I»

Minden időkben ’s a’ világ minden tájain a’ vallás 
volt azon főtengely, melly körül az emberi életnek lel
ki ereje vagy is maga a’ legbensőbb élet forog. A’val
lás azon nagy titok, melly a’ munkálkodó észnek első 
ébredésekor ajánlkozik a’ léleknek, világos felhökint 
lebeg útai előtt, jótevő csillagkint kiséri őt ’s vezérli 
lépteit, nyílt ég gyanánt nyúlik el felette, egész hona 
felett, ’s ezen végetlen terjedtségé paizs alatt vígan ’s 
nyugodtan végezi az ember terhes napi munkáját; en
nek védelme alatt biztosítva látja fáradozási gyümöl
cseit, ’s azoknak éldelhetése reményében boldogul él, 
megvetve az ellene torló sorscsapásoknak fenyegeté
seit ; ’s végre i s , ha az életvihar már minden egyéb 
védfalakon átrontott, a’ vallásnak e' paizsa alatt bá
tran mérkőzik a’ halállal az ember, ’s azt nem retteg
ve, elhunytábau is, a’ diadal érzetével nézi az üldöző 
sors erőködéseit, tudván hogy szebb dicsőség várja őt 
mint földi pályáján. A’ vallás azon fonal, melly az em
bernek minden érzelmén, cselekedetén, óhajtásán ke
resztül fűződik, ez azon kötelék, melly állal a’ belső 
ember a’ külvilággal a’ múlttal és jövendővel a’ vé- 
getlenség és örökkévalósággal összefügg; ez azon 
láncz, melly az embert a’ világok végetlen sokaságá
hoz mint egy tagját az egészuek kapcsolja, de egy- 
szer’smind azon isteni erő, melly őt feutartja, hogy 
ugyan azon világok töméntelen tengerében a’ porszem
nél is kisebb ember semmivé ne enyészszék A’ vallás 
azon nagy titok, mellynek érzetét világosan hordoz
zuk keblünkben, mellynek hatása a’ mindennapi ta
pasztalásban előttünk fekszik, ’s melly még is felsőbb 
sugallás közbenjárása nélkül lényege egész kiterjedé
sében niegfejthetlen, ’s az ntósó lehelletig titok ma
rad előttünk, épen azért, mivel magossága és szent
sége sokkal nagyobb, hogy sem a’ gyarló emberi 
ész ahhoz felérni, vagy azt éppen kimeríteni képes 
volna.

A’ vallás tehát azon fontos nagynemü tárgy, mellyel 
mindig új figyelemmel ’s új érdekkel vizsgálhatni, ’s 
mellynek különböző elágozásai különös megfontolás 
alá vétetve mindig új és hasznos tanúlságokkal böviük 
az emberi elmét.
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Az isten bölcs akaratja középrendű teremtmények
kel is kiváná népesitui a’ világot, — ezeket tehát tö
kéletességgel föl nem ruházhatá, mert ugv szinte is
teneknek vagy legalább angyaloknak kelle leuniek 
Hogy teliát e1 teremtmény rendeltetésének megfeleljen 
szükségkép gyarlóságok, gyöngeségck, hiányok tor- 
lottak össze lényegében, ’s e’ teremtmény az ember 
lett. —

Ezen emberi gyengeségnek, melly különböző kör- 
nyülményekben aljasabb hibákká is fajul, az volt ter
mészetes következése , hogy az ember a’ természet 
minden javait egyedül csak magáért hívé teremtve, ’s 
minden egyes ismét azokat csak magának kiváná el
foglalni, azokat csak magánosán birui. De mivel az 
emberi természet meg nem elégszik a’ csupa akarat
ta l , hanem kifelé is hat, azaz, az akaralot tetté ala
kítja, az ekképen ellenkező erők egymást viszonyosán 
rontották, miből ugyan is közös háború-zavar, egyes
nek egyes elleni szüntelen csatázása származék.

Ha ezen súrlódás így tart, az emberi nemzetnek el 
kelle vesznie. Azért, ámbár ezen , az emberi termé
szetben gyökerezett ellenséges kifelé hatásnak, ha
csak az ember meg nem szűnnék az lenni a’ mivé ren
deltetett, örökké kell tartani, — az isten nagyobb tö
megeket kiváná szorosabb kötelékkel| egybekapcsolni^ 
mellyek azután magát mint egy testet tekintve, legalább 
magok ellen szüntelen ne dühösködjenek és saját bel— 
sőjökben ne dúljanak. Egv érzetet önte teliát az em
beri szívbe, titkosat és hathatóst — a' vallás érzetét

Ennek nyomát feltaláljuk minden időkben, minden 
népeknél.

A’ vallásnak első érzete homályos; azonban már 
még is olly erős, hogy a’ hasonérzetüeket szorosan 
kapcsolja egymáshoz, ’s a’ vad állapotban elégséges 
ok, hogy mindenki ellenség legyen, ki különbözőt 
érez. — A’ vallásnak szüksége és magasabb eredete 
csak a'felvilágosultabb ész okoskodásinak szüleménye.

A’ vallás irányzata mindig a’ legfenségesb, mert az 
ember mindig annak szenteli vallási tiszteletét, mit 
fogalminál fogva legnagyobbnak ismer vagy gondol, 
vagy képzel. A’ vallás érzete az emberi szívvel úgy 
összeforrad mint egyéb érzelmek, ’s így annak moz
galmait követni tartozik. Mivel pedig az emberi ter
mészet kifelé törekszik mindig hatni, az emberi szív

érzéseit kiönteni szereti: a’ vallás érzete is külső je
lekben nyilvánítja magát, mellyekből vallásos csele
kedetek, szertartások, áldozatok ’s mindennemű val
lási pompa származnak. Gyakran ezen külső jelek an
nyira összeelegyednek a’ belső érzéssel, hogy egyiket 
a másiktól elválasztani alig lehet; néha pedig épen 
a' küljelek elfojtják a’ belérzést, hogy ennek csak 
nyoma és emlékezete sem marad.

Ezen külső jelek által fejezi ki az ember, a’ mit 
szívében érez és vall; a1 hóimét is ezen szó vallás 
egy a’ legjobbak közül nyelvünkben, mert lehet, hogy 
semmi hite sincs valami népnek, azaz semmit sem 
hisz e’ tekintetben , és még is van vallása

Ezen küljelek és szertartások különböző nemzetek
nél különbfélék ’s a’ vadabbaknál, állatiabbaknál rend
szerint durvábbak, kegyetlenebbek; úgy hogy egyéb 
adatok hiányában ezen vallási cselekvés módokrul kö
vetkeztetést lehet húzni valami népnek belső vallási 
állapotjára. Mert a’ vallás is úgy mint más dolog, em
berben csak emberileg támadhat, érzés és eszme ál
tal ; ezeket pedig közelebbről meghatározzák a’ kö
rülmények , mellyeknek tulajdonkép eszmét ébresztő 
befolyásuk van a’ lélekre, és belső műveltségi vagy is 
inkább kifejlési állapot: mert ugyan azon egy tár
gyát, esetet tüneményt különböző fokra kifejlett lel
ki tehetség különbözőn fogja felfogni ’S igy a‘ leg
alacsonyabb legzavartabb ’s leghoinályosabb eszű nép
től egész a’ legmagasb legtisztább ’s legvilágosb fo
ga Imii nemzetig mindeniknél más más lesz a’ vallási 
főgondolat 's azért mások is a’ mellékeszmék, mások 
a' küljelek, szertartások: mindazáltal a’ valódi, ma
gában tökéletes örök ’s változatlan eszméhez az em
beri lélek saját erejéből föl nem einelkedhetik soha ; 
mert ezen erő sokkal korlátoltabb, hogysem felsőbb 
közbenjárás nélkül a’ legszentebb tárgynak tiszta fel
fog; hutása neki engedtessék.

Ezen igazságnak erősítéséül szolgálhat egy régi 
nagy nemzetnek a’ Gáloknak vallási állapotjuk vizs- 
gálása , melly jó és rósz, szép és hibás oldalaival 
csak ismét azt fogja bizonyítani, hogy csak az isteni nyi
latkozás adhat e’ nagy dologban eléggé világos meg
győződést , eléggé erős és állandó megnyugtatást.

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k é z !  k.)
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Érdekes látás vala e’ hónap’ 21-kén a’ mind eddig ó Budá
nál veszteglő buvárharangnak próbaútja. Három nap óta állott 
a’ kandiságtól vezérlett néző csoportok előtt a’ budai részen, 
horgonyán a’ búvár hajó, mig ugyanis a? mai nap dél előtti 
10 y 2. órakor adatott ágyú jelszó újra még több nézőket gyűj
tött ki a’ budapesti partokra. Miután Széchenyi István gróf 
két gróf Waldstein testvérek, londoni építész. Clark ur, ’s- 
velők magam is a’ nevezett hajóra érkezénk, a’ kazánt fő mér
nök Vásárhelyi untak kormánya alatt már mindent készen le- 
lenk a’ ,harang lebocsátatására.— 11 óra után leboösálatván 
a' harang,, ezen első útját utazók nélkül tette, és azt azon Íté
lvén körülbelül 36 lábnyi mélységű Dunánk’ fenekéig ’s on
nét vissza 2ö óraperczek alatt. A’ pesti parton veszteglő „Ná
dor” hihetőleg azt gondolván , hogy emberek is valának 
alatta, mind az indulást mind pedig a’ visszaérkezést ágyúinak 
durogtatása által tisztelte meg.

Második útját már vendégekkel tette meg e’ viz alatti dili
gence. Ugyan is gróf Waldstein János, fő épitészi-igazgató- 
sági tag Asboth Sándor ur, angol búvár De war György és 
Thomek Lajos’ társaságában, rá szánta magát ezen általa még 
ismeretlen utazás’ nemére, ’s miután mindnyájok e’ czélra 
igen derék ílanellből készült ujjas mellényeket öltöttenek, ’s 
a’ lég szívó gépel}' mellé 16 erős karok rendeltettek,, búcsút 
rónék tőlünk vizfelettiektől, ’s agy kis tolvajlámpa’ kísére
tében— magokat előbb a’ harangkocsiban lehető kényelmesen 
elhelyhezve — lejjebb és lejjebb bocsátkozának. Utjokban há
romszor közlekedtek velünk, nielly telegraphi közlekedés a’ 
harang alatti kalapács kongások által történik. Első jelük ál
tal több levegőt, a’ más kettő által pedig megállani kívántak, 
a’ kocsi lógása által háborított üléseiket előbbi sulyegyenbe 
visszahozandók. Miután mintegy három ölnyire már lebocsá- 
tattak volna, a’ gondos Széchenyi gr. részint azért, mert te
legraphi közlekedésekből akaratjokat bizonyossággal kivenni 
nem tudók, részint pedig és kivált azért mivel első kikocsi- 
zásra ezen rövid utat is elegendőnek lenni vélte, parancsot 
adott a’ harangnak felvonására. Az utasok azon hiszemben hogy 
ók lefelé haladnak, feleslegesnek tartván a’ további kopácsa-

lást, b o n a f i  d e várták szerencsés meg feneklésiiket, csak 
akkor vevék észre ellenkező irányukat, midőn már a’ napnak 
sugárai a’ harang’ fedelén lévő ablakokon át töredezni kez
dettek.— A’ közlekedésre vannak a’ harang alatt tö b vékony 
táblácskák hosszú madzagon függők, mellyek végei kiin van
nak a’ hajó fedelén egy aura megbízott személynek kezében. 
Midőn ezen személy egy oily madzagot meg rándittatni érez, 
kötelessége azt kihúzni víz alól. Egy illy rándítás történvén 
ez úttal, mi nevezetes tán éppen természettudományi közlésre 
várván, igen kellemessen lépettünk meg, midőn a’ kihúzott 
táblán magának a’ harangutasok’ egyikének Waldstein gróf
nak jobb. kezében ónot, másikban pedig egy illy kicsiny táb
lácskát tartó jól eltalált — képét szemleltük illy angol alá- 
irássalr „Éljen ősánglia örökre! hurrah nielly lelkes ötlet 
mindnyájunkat meg. nevettet«; Clark urnák komoly tekintetét 
pedig örvendező mosolyra kiszteté.

Az utasok 14 perc/.ig tartó vizalatti Htjukból végre nem 
j csak hogy szerencsésén megérkeztek, sőt midőn függő kocsi

jukban már a’ víz’ színe felett lengenének , látogatásokat is 
elfogadni szíveskedtek. Ugyan is a’ hajónkat köröző, számos 
nézőkkel megterhelt csolnakok egyike a’ még mind légben füg
gő harang alá evezvén, néhány perc/.ig kényére társul kodha- 
tott a’ felette lebegő búvárokkal. Érdekes látni mint tor ma
gának rést a’ harang alól a5- felesleges levegő, melly kitörés 
csaknem, minden negyed perszben történvén , látszik minő e- 
lég , minő több mint elegendő levegő adatott a? czélszerii szi- 
vár által a’ harang alatt létező négy személynek ’s egy gyer
tyának— mi két embernek szükséges léget emészt — eleimére. 
Nem lesz tán érdektelen tudni a’ telegraphi elvekre épült köz
lekedés-’ módját, mit illyes.buvárbarang.oknál használni szok- 
tanak.

1. kongás ezt teszi :• . .. - . Több levegőt.
2 . 33 . . .. H elyit állj,
3. y y >y .. . . Húzd fel.
4- *) “3 * .. . . Alább.
5- y y yy ..................Jobbra-
6 . 33 33 . -. -  Balra.
7. 33 -  -  . Előre-
8. 33- 33 . . -  Hátra.

Ezen kongások, vagy is kalapács ütések igaz ugyan, hogy 
jól kivehetők, kivált alatt aT hajó’ fenekén, de hogy a’ biz
tosság nagy legyen, szükség hogy kői ül belől mély csend 
uralkodjék. Azért czélszerűebbnek lenni vélném a’ bajó’ fed- 
lezetén álló éleshangú csengettyű által, a’mellyhez kötött hosz- 
szú madzagnak vége a’ búvárok kezében legyen — eszközölni 
a’ közlekedést.

A’ Waldstein gróf rajzolta vá/olatot Széchenyi magával vit
te mint maradandó, példázatbani einleket a’ Dunánk’ szőke 
hullámai alatt tett első buvári próbatérnek, Vele volt titokno- 
ka Tasner AntaL ur, ki a’ közlekedési kongásokat lesegette.

Petriclievich Horváth Lázár.

A ’ hetenkint négy képpel megjelenendő Szemlélőre* ’S  llíteraíural la
pokra minden cs. kir. Postahivatalnál; és könyvárusnál lehet előfizetni f é l  évre  
4  f r .  4 8  krva l  p . p.

f t o v a c s é c z y .

S z e r k e s z t i  Mu n k á c s y .

NTOMATIK LANDKlUJt BKTÚ1VRL.
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Lengjen a’ Magyarliazára Második fele .

TÖREDÉKEK A’ MAGYAR SZÍNÉSZETRŐL.

P ETR IC H EV IC H  HORVÁTH LÁZÁRTÓL.

Valamiut minden művészeti teremtményekben üdvös 
elhaladást, javulást csak kritika szülhet: úgy a’ szí
nészet’ nemes mesterségében is a' kritika azon gyalú, 
melly simává, kerekké, finommá teszi a’ rögösséget, 
szögletességet, és durvaságot. Mentői görcsösb, men
tői szálkásabb a’ gyalulandó: annál élesbuek, annál 
gondosbuak kell lenni a' gyalúnak. Míg színpadunkon 
igen szigorú kritika nem létesüleud, a’ szín-művé
szet’ minden szabályain alapulandó ; míg színészeink’ 
működéseinek jobb jobb momentumai, Thaliát követő 
nőiukuek pedig csinos képük , bájteljes formájok , és 
néha igéző kecseik elfelejtetik velünk amazoknak ho
mályfoltjait, emezekuek a’ művészi szépség elleni bot
lásaikat : mindaddig ne várjunk művészi élvezetet 
nyújtható színt, ne színészekét a* uémetekkeli concur- 
rentiát kiállani képeseket, ne hallgatóságot jobbhoz, 
helyesbhez szokottat, ne actiák nélkül feuuállható 
pénztárt, :s (diár mi csudásan hangozzék is állításom} 
ne sok művelt írókat, nemzeti literaturánkat eredeti 
színművekkel gazdagítaudókat. Állításom’ ez utó ré
szét, gondolom, nem fogják tagadni, kik magokat egy 
drámairó’ helyzetébe képzelve, értik egyszers’mind és 
érzeui képesek ama’ k ín t, mellyet érzenie kell amaz 
Írónak, ki elméjének mflgondosan felnevelt kedveu- 
czeit egy olly színpadra felbocsátni kéuteleu, hol meg 
lehetőssé aljasul a’ jeles, kiállhatlanná a’ meglehetős. 
Hol a’ mű szellemét a’ eharaktereknek bizonyos pont 
felé irányukat, a’ külön szerepeknek lelkét fel nem 
fogván, néhány, több vagy kevésbbé rosszúl szavalló 
személy ama’ szellemi részletekből egy több vagy ke
vésbbé mechanikai egészet alakit, mellyuek gözke- 
reke, vagyis főmozdító gépelye a’ sugólyukban rej- 
tődzik.

Csak azt ne mondja nekem valaki, hogy szigorú 
kritika elöli a’ művészetet; hogy kezdőket más szem- 
•mel kell méregetni, hogy magyaraink iránt engedé
kenyebbeknek kell lennünk, hogy egyelőre jó ez is, 
majd jobb lesz, hogy serkenteni kell a’ talentumot, 
tapsok, koszorúk, és souuettek által, ’s t. e.

Hogy szigorú kritika — t. i. ha igen szigorú — elö- 
lője néha olly talentumoknak is , mellyek az engedé
kenység’ melege alatt, tán nem soká jelesekké fejlet
tek volna ki, az, átalánosau véve, nem tagadható : 
azonban ez az eset nem mindenben és mindenütt, leg- 
kevésbbé pedig jelen állásában színészetünknek alkal
mazható. Egy fiatal iró fellép a’ pályára, literaturát 
álmodozik, múzsáknak él-hal, első próbája gyenge, 
de tehetségnek sejteti szikráit; előáll a' kritika, és 
túlzó szigorral sújtja az álmodét, elölve benne az in1 
ger’ rugosságát: ekkor vétkezik a' kritika; éles tőre 
kettős gyilkosságtól füstölög, mert megölte a’ mag
zatot még az anya' sötét méhében rejtezőt, a' kis szel
lem — cmbryót idő, gond, és meleg ápolás által egy- 
kor kifejthetendöt. Mert egy Írónak müvei’ első is má- 
sodika között éppen annyi ideje és kénye van, a’ men
nyi kell, hogy magát kiművelve, érettebb és képeseb
bé tehesse jobb, ’s szigorú kritikával is daczolni bí
ró munka’ létesítésére. így  a’ festő, igy a’ szobrász, 
’s igy sok más művészet’ gyakorlója. Szíuészszel azon
ban nem igy áll a’ dolog Neki minden este meg kell 
jelennie a’ világ előtt, minden este kitennie magát a’ 
bírálatok’ bouczkéseinek. Neki hát minden nap kell 
haladnia, és sokat haladnia. Neki — mint egy hív 
tükörben — látnia kell reggel, mit vétkezők az előtti 
este a’ művészet’ szabályai ellen. Ha c' tükör nem hű, 
ha hízelgő inkább hogysem szigorú, megmaradnak 
más nap is az előtte valónak hibái, mindaddig, mig a’ 
rögzött hibák második és soha többé le nem vetkezhe- 
lendő természetté váltanak, a’ józan, és hideg kriti-
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kának szívmarc-zangló keselyűive, a helyes ízlésnek 
csömört okozó boszontóivá.

Hogy kezdőket más szemmel kell méregetni, hogy 
magyaraink iráut engedékenyebbeknek kell lennünk, 
sokszor ismételt állítások. Vizsgáljuk meg kevéssé 
közelebbről azokat. Ez elveknek elsője magában igaz. 
és tagadhatatlan. Azonban kezdők-e magyar színé
szeink? Olly felette íiatal-e színészetünk? Nem ütöt
te-e fel sátrát magyar Thalia hol itt, hol másutt több 
mint félszázaddal ezelőtt ? Avvagy nem örömmel lát
hatni-e színpadunkon derék és otthonos tagokat is, 
kik veteráni biztossággal, és gyakorlottsággal mozog
nak azon? Szűnjünk meg hát kezdőknek tartani szí
nészeinket, 's zsenge intézetnek színpadunkat, ha ha
sonlítói nem kívánunk amaz elaggott világta'an anyá
hoz, ki szokás'és rögzött fogalmok’ bilincseiből sza
bad ilni nem képes, már ötven egy néhány telet látott 
fiát mindig ,,kiesi Pistikámuak“ nevezte, minden nap 
azt prédikálva füleibe: miképen várakoznék a’ házas
sággal , mert az egy soha többé vissza nem húzható 
komoly lépés, 's mere elég ideje van még nőszülésre 
gondolnia. — Hogy magyaraink iráut engedekényeb- 
beknek kell lentiünk, nem látom által. Mert ha azt 
tenném, elismernem kellene azon általam soha einem 
ismerendő állítását némelyeknekj mintha a' magyar 
nem volna alkalmas a' színi művészet" fokélypontjá- 
nak elérhetésére Mit én kereken tagadok: oüy mes
sze kiterjesztvén — sok agy nevezett igazhitűeknek 
daczára — ezen eretnekségemet: hogy azt merem 
állítani, miképen egy magyar lányból éppen ollyan 
színészué, énekesnő, vagy tánezosné váíhatik, minő 
volt Schröder, Malibran, vagy a’ bécsiektől minap 
tenyereiken hordozott kédvencze a' londoni és párisi 
Ferpsychorenek — Elszler Fanny. Mert sem kevésbbé 
lelkesb , vagy kitnűvelhetűnek el nem ismerhetem a' 
magyar nőt, sem csengőbb, vagy kelleinesbben csat- 
togónak mieinknél az olasz torkot, sem pedig kevésb
bé negédes, bájtcljes, avvagy kellemesen iejthetőknek 
a' piczinke magyar lábakat. Csakhogy hasonló okok
tól kell ám várnuuk is a’ hasonló okozatiakat.

„Hogy előre jó ez is , majd jobb lesz1-; ezt is hal
lani sok lassúfinak szájából. De mikor lesz jobb, ha 
mindennel megelégszünk , mit elünkbe tálalnak? De 
mi tegye jobbá a ‘ színészt, ha nincs kritika, pediguem 
renyhe, vagy emez amaz nézetekből vezérlett, vag y

pártkedvelő, hanem élénk szigorú, és független?... 
11a mi teszem Lendvainénak nem akarjak egyenesen 
felfedezni hibáit azért, mert olly szép szeme van, hogy 
nem tudja bírói szilárdságunk kiáltani annak igézve 
kérlelő pillanatait, — ha mi a’ szabályos szépségű 
Barthánénak, a’ kellemteljes Habenaiuénak, vagy a’ 
deli termetű Laborfalvi Bózának kecseit, ’s valóban 
csábteljes alakjaikat ellenébe engedjük ama’ birói ser
penyőnek, mellyben művész ;t elleni botlásainknak hal
ma méretik, akkor igaz hogjr birandunk szinészuék- 
kel szépek, kedvesekés tetszhetökkel : de valljon igen 
művészitekkel is Schröderhez, Müller Carolina, Peche 
vagy Anschützekhez hasonlókkal?

„Hogy seikenteui kell a1 talentumot, tapsok, son- 
nettek, és koszorúk állal!“ A’ tetszésnek különbö
ző fokai lévén , a’ tetsző*-- kimutatásának is birnia kell 
lépcsőzettel. A’ taps noha alantabb fokú jutalomnak 
látszik lenni, az voltaképen mégis leguagyobb Mert 
rögtön, és előre nem számítható lélekindulásnak szo
kott az lenni szülöttje. Tapsolunk midőn a’ színész 
szerepének egy egy momentumát olly helyesen ki
tünteti , hogy az belőlünk szinte készakartalan is 
méltánylást csikar ki. Tapsolunk midőn valósítva lát
juk a’ személyben a’ képet, a’ fogalmat, az eszmét; 
midői a’ természetet épség, erő, és szépségében e- 
lőnkbe állítatni látjuk. A’ taps a’ színész’ levegője, 
hangjának ez adja a’ frissítő balzamot, mozdulatinak 
a’ rugósságot, lelkének a’ derengést, jókedvet. De 
vajh! bánj szór vissza nem él vele némelly hallga
tóság? Hányszor nem alljasul a'jutalomnak e’ neme 
pártszellővé irány, állapodottság és józanság nélkül 
ide 's tova szállongva?... Hányszor nem adja azt a' 
pór, a' salak, melly zajjal fogad néha éppen ollyasf, 
niitől pirúlva vonul el a' művelt, a’ szellemdús?... 
Ez a’ taps néhol elölője minden haladásnak, ’s sok 
talentom’ kifejlődésének akadálya. Hiszen a’ pesti né
met színházban nem kell egyéb , mint pisszegetni va
lamelyiknek , ki teszem azt igen igen meg is ér
demli , ’s azonnal zajos tapsözöunel öntik el a’ kon
tárt , annyira , hogy ha nekem lenne kim, kinek meg- 
tapsoltatása vagy meg nem tapsoltatása érdekelne, 
valóban nem tennék egyebet, mint jól lepisszeget- 
ném másod vagy harmad magammal a’ szegény pá
rát , ’s győzelmem kivivandott lenne. Ki nem hi
szi , próbálja meg. Illyés taps-zápor rendszerint ün-
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nép és vasárnapokon és különösen ollyas darabok
ban leginkább érezhető, mellyeknek a’ maga külön 
hallgatósága van. ’.3 innen kitetszik, hogy müveit 
ember nem tapsol olly hamar, hogy neki a’ közepes 
nem jó a’ rósz pedig tűrhetlen. Minő különbség van 
a’ publicum között, annak tanúját nem rég láttuk itt 
a' német színházban, midőn minap a’ közönségtől 
mindig zajosan fogadott Wurda lépett lel Zampa’ sze
repében. Nem csak hogy az első quartettben meg 
nem tapsoltatott, sőt az annyira szeretett bordal után 
még le is lön písszegtetve mind a' mellett, hogy az 
éneket a' bordal reménylett ismételtetése’ esetében

i

azt magyar nyelven készült elénekelni, ’s ezt sokan ; 
tudták is. Igaz ugyan , hogy Wurda ur azon este el ’ 
volt rekedve, és ő magát menteni kéntelenitteték: i 
de vájjon ama’ minden akadályokon felül? nem tap
soltak voiua-e harsány tetszést, ha t. i. azok jelen 
lettek volna? Vásár lévén, nagy részét a’ földszínnek 
publicuuiát idegenek tették, idegenek, kik líées’ , 
Prága’, Tríest’, és más szép városok’ színeit szokták 
látogatni. Innen a’ tapstalanság, innen a’ pisszegés, 
innen a’ magát menteni szükségesség . .  hinc illáé Ia- 
crimae..Mind ezekből tehát csak azt húzom ki, hogy 
nem minden taps taps, hogy ne higyen annak so- 
1 at a’ színész , hogy ne mérje mindig szerinte mű
vészetét, mert ha igen, vajmi csalatkozik néha a' 
jám bor!...

Belső megelégedéssel kell itt említenem, hogy a’ 
mostani pesti magyar hallgatóság épen nem túlsá
gosan osztogatva tapsait azt tanúsítja, miképen ő 
a’ jó Ízlés’ meg művészeti érdemek’ méltánylásában 
igen nagy előhaladásl tőn. — így formálják, ido
mítják, csinosbbítják egymást színész, és hallgató. 
— Ez képezi amazt, ’s az viszont formálja ezt. — 
De soha tapsnak hinni nem lehet; lehet az édes han
gú sonuetteknek, az illattelljes füzérek és virágkoszo
rúk’ halmainak!! nem akarom e’ tárgyban egyszer is 
másszor is tett széles tapasztalásom’ lapjait kitárni az 
olvasó közönségnek. Tudok pedig példát akármennyit, 
hol az illyes tejjel mézzel ömlengő sonnettek egy egy 
Wilhelm Meisten szent tűz lelkesítette borzasán sze
relmes collegistának rímgyártó tollából, avvagy köl
teni nem tudó prozaikus cicisbenk' erszényéből ömlc- 
deztek. Illyen formán áll a.’ dolog mináluuk a’ koszo
rúkkal és füzérekkel is. Nimium ne crede colori!

Mindezekből mit akarok kihúzni? azt, hogy jele» 
állapotunkban semmi más fogantyúja nem lehet színé
szeinknek, mihez biztosan simulhatnának , mint a' kri
tika ; a' helyes , a’ párt-és kedvezés nélküli, a’ szi
gorú kritika.

Arra pedig, hogy valaki hasznos bírálatokat Írhas
son, nem szükség — habár nernis felesleges — Schle 
gél és társainak színészetrüli oktatásaikat könyv nél
kül ismernie, sem magának színésznek lennie, hanem 
kell ahhoz józan ész; müveit ízlés, csinos tón, és fő- 
kép egy bizonyos sejtelem, egy finom tapintat, melly 
a’jót rosztól, a’ szépet rúttól első tekintetre megkü
lönböztetni érti, ’8  ez a’ dolog’ theoriája. De kell 
gyakorlat is. A zaz sok jelest kelle látnia, sok eu-' 
ropai hírneveket személyesen ismernie, azoknak mu
tatványaikkal, 's azokról szóló helyeseknek elismert 
bírálatok nagyobb részével szoros ismeretségben lön- 
nie. Ezek kívántainak meg egy színi kritikához ’s 
nem poros doctori diploma , nem hosszú fodros pa
róka. —

Azonban még sem ismerek egy nagyobb mester
séget, mint színi bírálatokat irni mi nálunk. ’S nem 
azért pedig, mintha elég ember nem volna az általam 
szükségeseknek lenni állított tulajdoniakkal felruhá
zott: hanem mivel olly nehéz, szárazon, meztelen meg
mondani a’ néha keserű igazságokat. Hogy félre ne 
értessek, kevéssé kifecsegem magamat.

Ila az ember a’ művészet’ ügyének igazán használni 
óhajt, lehetlen néha nem az elevenig bevágni a’ kriti- 
kaJ késével; lehetlen olly dolgokat nem feszegetnie, 
mellyek habár igen csiklándósak, sőt sajnosak is. 
fájdalom, mégis igazak, és tagadhatlanok. Ha va
laki p. o. azt kezdené rebesgetni, hogy szinészeink- 
(jiivált a’ nők) néhány kivétellel, még beszélni sem 
tudnak , hogy a’ természetesség, fesztelenség, társal- 
kodási könnyűség, modorbani kerekdedség, kellem, és 
uriasság csaknem mindnyájoknál hibázik, hogy .szí
nésznőink' legjetesbjei, legkedveltebbjei prosódiát nem 
tudnak, illő szavallásról pedig legtőbbüknek majd mi 
helyes képzetük sincs, hogy állásuk, mozdulataik, és 
járásukban néha igen távul esnek a’ széktől ’s t. e ; 
ha , mondom, valaki illyeseket kezdene feszegetni 
avvagy nem lennc'nek-e ollyanok elegen, kik igy szól
nának: „ez az ember elöli az ipart, gátolja az előme
netelt, belőle pártosság szól, aíTectatio nem egyéb, ő

*
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a’ magyar Thaliát nem hordozza kebelen, o az ügy
nek ellensége,“ ’s mit tudom en mi minden?
Már pedig nincs hamar egy fájósb érzés a’ félreismer - 
tetésnél, ’s bizony tíz közül alig találsz egyet, ki sze
retne félreismertetui, ’s pedig legszentebb, legtisztább, 
legforróbbau érzett érzéseiben félreismertetni.

De van a’ dolognak még egy más elevenebb oldala 
is, miért olly bajos nálunk a’ színibirálat’ pályáját futni. 
’S ez azon madárijesztői szerep, mit egy szegény kri
tikusra ráilleszt a’ birálottak’ serge. Vagy, hogy köl- 
töibb legyek, azon mephistói rém-palást, mellynek sö
tét redöibe burkoltainak be a’ szegény bírálók, szigorú 
pályájukon kívül néha éppen olly élni és nevetni sze
retők, mint Thalia’ papjainak, vagy Melpomene’ szebb 
gyermekeinek akár mcllyike. ’S ki szeretne pedig 
ferdén és kanosaiul nézetni olly szép, olly igéző sze
mektől ? Ki akarná maga ellen zúdítni a’ nőknek ezen 
szeretetre legméltóbbjait, a’ hölgyeknek ezen legke- 
csesbjeit, legnyájasbjait? Szóval ki szeretne keztyüt 
vetni e’kellemnyilakkal öldözö hadseregnek, ki vágyna 
dzsidát törni illy tüudér-bájualakokkal? Bizony tizünk 
közül alig volnánk csak kileuczen, kik ama’ syré- 
nek’ békeüdvös zászlójok alatt ne szeretnénk inkább 
vitézkedni , hogysem ellenök bizonytalan csatákra 
szállani.. . .

Ha tehát — mii még nem tudok — én is lennék azon 
boldogtalanoknak egyike, kik illy kétséges kimenetelű 
harezjátékra magokat elszánnák , ama’ sorsüldözte 
Andromeda, kit a’ megrögzött előítéletek’ dühének 
martalóczként odavet a’ végzés: ám légyen, kikötte- 
teudeném magam a’ rendítlen párltalanság’ sziklájá
hoz, csendesen bevárandó a’ közvélemény’ csajkáján 
netán szabadításomra sietendő Perseusomat. — Azon 
öntudat, kogy a’ legjobb czél vetette kezembe toliamat 
elég leendeue ennen megnyugtatásomra; azok pedig, 
kiket legközelebbről fogna illetni őszinteségem, ’s kik, 
legjobban is tudhatják^, minő részvéttel és áldoza
tokkal járult élte’ delében az erdélyi Thalia’ oltárához 
az, ki most, élte’ alkonya felé is a’ magyar színészet’ 
legbuzgóbb barátjainak egyike, és kit atyámnak neve
zek: azok bizonyosan félre nem facsarandanák szán
dékomat, félre nem értenék érzéseimet Valamint azok 
sem , kik nézeteimmel közelebbről ismerik, ’s kik az 
édes hon javáért verő erét szivemnek ollykor ollykor 
meg tapogatók.

Azonban minden esetre, mielőtt egyes mutatványok’ 
részletes bírálataiba bocsátkoznám , nehány átalános 
nézeteket akarnék kifejteni,, azokat rendszer nélkül 
csak úgy, a’ mint toliamra ötlenek, távul minden 
mély tanultság’ igénylésétől előgörditendő.

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k é z !  k. )

K i L E S Z  A’ B ÍR Ó ?

I V .

l í e n y í e l e n s é g .

co Ha valakinek azt vetik: „miért letted ezt atyafi ?“ 
’S méghozzá teszik: „illik-e az , igazság-e az?“ ’s 
a’ t. ’s a’ t. O minden késedelem nélkül azt feleli rá: 
„Tja, barátom, mind át-látom én ezt, de felette nagy 
szorultságban voltam I“ — — —

Szóval: „leg nagyobb része11 az emberi nemzetnek 
a’ „szükség“ szerint forgatván köpönyegét, a’ szerint 
kíván Ítéltetni!

Oh szükség, te szűkítő, te szorongató, te ijesztő, 
te bűsitó, csüggesztő, sorvasztó, gyötrő, kínzó, gya- 
lázó, te fosztogató, te izzasztó , gyengítő, lankasztó,
bádjasztó, te öldöklő, te kérlelhetetlen,----------- milly
iszonyú hatalom vagy te a’ földön!!!-------—

Egyik azt mondja: „ennemu kell, különben meg
halok, vagy nem dolgozhatom, a’ járt erőm nem lesz, 
gyermekem, feleségem hogy’ tartom? Es ha én nem 
leszek, hogyan élnek ?“ ’S kér az Isten-adta ! De a’ 
ki a’ szükséget „névről- is alig értia hidegen halgatja 
a’ panaszt, és a’ kérelmet nem teljesíti. Ki lesz a’ biró ?

A’ ki egy hajadont ösmér, a’ kinek tulajdoni, bájai, 
és kecsei őtet egészen el-ragadják; ’s reá olly erővel 
hatnak, mellynek ő ellent állni semmiképen nem tud, 
és a' hajadon’ ápolójihoz járul, kérvén őt magának to
lok, ők pedig nem adják, íel-kiált az ifjú: „Oh milly 
égető vágyam: egy gyermek ezen Isten-asszonytól \(í 
Az ifjú’ szive szorul, szűkül! De az öregek hallgat
nak. Ok a’ szükség törvényeit vagy nem ösmérték, 
vagy már el-felejtették. — Ki lesz a’ biró felettők? — 

A’ világ hősei, tele jó akarattal, fegyvert ragadnak
és igy akarják a1 jobb ügyet k i-v iv n i!----------- ’S
Napóleonnak oda ment minden okoskodása: „ ennek 
úgy kellett lenni /“ — Aprították egymást egész nem
zetek. ’S miért ? Ki a’ biró ?
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Annyi igaz, hogy rosszat nem kiránt magának sen
ki, és mindent agy intézett, hogy jól legyen dolga; 
J ó l  élhessen“ e’ világon! De nem választott-e épen 
erre rósz eszközöket, mellyek idővel néki-is ártottak? 
ltt-is hi bit a’ hiró! — — —

A’ leg-bizonyosabb a’ földön az, hogy minden em
ber J ó l  akarna élni!1’ O bár „akarna“ jól élni. De 
nem „ a k a r v a g y :  „akar?“ Ki a’ bíró?

Jó élet, ■— — igazi jó  élet! — Mi Ily gyönyörűn, 
milly édesen, milly kellemetesen hangzik ez!!! — —

De ki „akar“ jó l, — „igazán jó l“ élni e’ világon? 
Nevetsz ezen kérdésre? kár! — A* vagy nem tudod-e 
hogy az emberek csak „szerelnének“ jól élni, de a-
karni nem „akarnak!“ ------ — Pedig erre kell épen
a’ leg-külöub itélő-mester, hogy „kívánni, és akarni“ 
végtelen nagy különbség! Ki lesz hát a’ biró?

En azt kérdeném az illyen birótúl leg -először-is: 
ha valljon helyes állítás volua-e az, hogy: az ember
csak úgy él jó l, h a -------(itt különös j ő ! ) ---------ha
-------„jól él“ Nem egy-e az, jó l élni, meg „jól élni!“
----------- Ez különösnek látszik! Pedig nem „különös“
— sőt világ - szerte-való , nagyon közönséges dolog! 
Csak „érteni“- kell. Ki lesz h á ta 1 biró?

Az emberek szeretnének jól éln i, ’s ők valójában 
ig en -is  jól élnének, de nem „akarnak“. Mert kí
vánni, és „akarni“ nagy különbség!!! — — —

Hogy vau az, hogy sokan .igen jól élnek, ’s még 
sem J ó l? “ — — — igen — igen „nem jól!“ Mások 
meg’ igen-igen J ó l“ és még sem jó l! ? Miben állhat 
azaz „igazi jó  élet?“ Ki mondja-meg? ki dönti-el. 
Ki lesz a’ biró ? Mi az élet fogalma ? ’s a’ t. ’s a’ t. 
No, B iró!?

Most már jelünkön a’ sor, a’ kéthasún! (Miről jö
vőre okvetetlenül). —

T o l d a l é k .

oo A’ gőzhajó ment ma! Mellyik? Árpád. Mikor? 
szerdán. Mikor? Reggel. De mikor? sept. 20káu.

Millyeu sok kérdést kell megfejteni a’ Földieknek! 
Csak illyen kis dologban - is ! Mennyi béketűrés kell 
hát a’ nagyobbakban!!! De, vissza a’ gőz-ladikhoz!

Ha az ember a’ polgári Casino ablakán annak ide
jében ki-néz, t, i. mikor a’ gőzhajó induló-félben van, 
sok mindenfélét lát egyszerre!

Innen nézheti, mint siet boldog, boldogtalan, hogy 
el-ne késsék, — hogy „czélt“ érjen! Láttam, mint 
tőgyőgött az öreg, a1 kit nem követett semmi társ, 
mint ült-le mindjárt, a’ hogy oda-ért, szinte magam- 
nak-is jól esett, a1 mint meg-piheut.

Láttam fényes hintókbul kiszállani gavallérokat és 
dámákat, kik igen könnyű szökésekkel termettek a1 
hajó fedelén. Az öreg pedig a ’ második helyen ült, és 
batyujával kűzködött.

Egy anyát-is láttam szoptatós gyermekével. A’ ke
mény szél nem engedte egyenesen menni, csak ol
dalvást. Melléhez szorított gyermekével, szinte lát
tam , hogy alig hitte hogy oda-jussou. Már harmad
szor csengettek, mikor fel-lépett. —

Szép volt nézni, milly egyenesen tartott a’ kuny
hóknak , ’s mint routott-be, úgy szólván, a’ viskóba 
(cajüte) mint valamelly szelíden oltalmazó üregbe!

A’ matrózok ellenben, mint futkostak le- ’s fel a’ 
köteleken, mint csüngtek az árbocz tetején, mint a’ 
pióczák! ’S a1 nagy szélt fel sem vették! Oh ember; 
te „szokás“ embere, igy magamban. Hozzá törődöl 
te a’ világon mindenhez. Te megszokod a’ tömlöczöt, 
és rabságot, a’ bút és gondokat!!!-----------a’ hara
got, és háborút!!!

Buda várának gyönyörűn látszottak az ég alatt tor
nyai és tetőji! Mind ezeket inneu jól végig nézhettem! 
De az óra int. A’ matróz még a’ hajó orrán, egy hosz- 
szú rúdon, végig fut! Odaköti a’ párázt, melly az 
árbocz-fához tartozik. Mire vissza jő , csenget egy 
másik. — És mikor el-végezte, még hármat csendít; 
azzal a’ gőz - mű vállik a’ parttól és a’ búcsúzokat 
„elszakítja egymástól!“ Nem nézhettem, mint lenge
tik a’ fehér kendőket. Pusztúltam onnan! En sajnál
tam őket!!! Menet azonban az a’ gondolat környéke
zett: „ki tudja, meddig tart az elválás keserve nál-
lok, és meddig lesznek egymáshoz „hűk?“ --------- -
Ki lesz a’ biró köztök ?

Vigyenek a’ habok, igy magamban, addig-is sze
rencsésen. Hogy „Árpád“ valahogy veletek szégyent 
ne valljon!!! — — —  Vigyázz ó kapitány, és a1 
kormányt okosan tartsd, ha egyszer kezedbe fogtad!
-------Mert te ültetsz zátonyra, ’s te süllyeszted-e!
a’ hajót; pedig a’ hajón nem a’ Csáky szalmáját vi
szik; de „emberek“ vaunak rajta!!!
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A’ RÉGI GÁLOK’ VALLÁSA.

N E Y - T ŐL .

(F o 1 y t a t á s.)
II.

Szükséges mindenek előtt ismernünk a’ nemzetet, 
mellynek sajátsógirul szólni akarunk.

A’ Gálok vagy Gálátok hihetőleg a’ régiek’ Keltái, 
’s mivel még czimeriaknak, cimbreknek és kumberek- 
nek is hivattak a" legrégibb időkben, az angolok e’ 
nevezetet egyenesen Gomeranokból származottnak ál- 
liták , erősítvén ebből, hogy a’ Gálok* Gomertől Ja - 
j)het öregbik fiától eredtek. — Látjuk e’ innét, hogy 
más nemzetek sem menttek azon gyöugeségtöl, a’ haj- 
dankor homályinak rovására meséket koholni. — De 
mennél hátrább megyünk a’ történetekben annál in
kább elmélyedünk a' sűrű sötétségbe, 's meg kell val
lanunk hogy bizonytalan tapogatásainkra eldöntő ha
tározásokat építni akarni nevetséges erőkődés. A’ leg
régibb adatok legfelebb is mondákból állanak, mellyek- 
nek alapjok mindig ingadoz; a’ régi népekről csak a- 
zou időkben mondhatunk valamit, midőn m ára’ görö
gök és romaiak előtt ismeretesek lettek.

Azon ország legrégibb nevét nem is tudjuk, ’s 
csak Tarquinius Priscus király idejében hallottak va- 
tamit a’ rómaiak a' gólokról ’s e’ szerént eluevezék 
azon országot is. Ezen nép igen elterjedt Európában , 
s különféle nevezetek alatt lett ismeretessé. A’ római 
respublica korában a’ gálok a’ mai Franczhont, Né
metföldet , ’s a’ Lombardiának nagy részét bírák; de 
Németföld leié a’ Rajna vetett határt. A’rómaiak egész 
galiát Cisalpina vagy citerior (havasokon innen} és 
és Transaipina vagy uterio-ra (havasokon túl} osz
tók fel. A’ Cisalpina magában foglaló a’ gálok olasz 
birtokát, a’ másik a' havasokon túl fekvő egyéb egész
birodalmat.

E ’ közönséges felosztás mellett különösebbek is lé
teztek, 's Caesar idejében az egész Gallia ulterior négy 
l'ő tartományra vala osztva ; három tévé azon részt, 
melly még Caesar előtt nem vala római hatalom alatt, 
s ez volt Aquitauia: Gallia celtika, mihez Armorica 

is tartozék, és gallia belgica: — a’ negyedik főtar- 
tomány Provincia gallia volt, melly t. i. már Caesar 
előtt elfoglaltatotr. Strabo említi hogy Aquitaniában 
busznál több ismeretlen kisebb népek laktak, ismere

tes mindazáltal hat vala. Ezenképen a’ többi tartomá
nyokban is több egyes népek laktak, úgy hogy Gallia 
cellica 35 , Gallia belgica 2 0 , és Provincia gallia 1 A 
kisebb nemzetet foglalna magában, mellyek többnyire 
fővárosaiktól, főlakhelyöktől vevék nevezetüket — Ily— 
Jyeu egy népág voltak a’ Senoniak is gallia celticából, 
kik Brennus vezérlése alatt 3S9bcn Kr. előtt Rómát 
elfoglalók és pusztítók.

III.

Bár mennyire különbözének mind ezen népágok e- 
gyéb tekintetben, polgári szerkezetre, hadi viszonyok
ra, műveltségi állapotra, sőt tán nyelvre nézve is, mert 
ámbár azt sokan egy közös anyától a’ kelta nyelvtől 
származottnak mondják , bizonyára még is a’ legtari 
kóbb szájejtéseknek és változtatásoknak volt alája 
vetve oily nagy téren; a’ britani szorostól (mai Calais
’s német tengertől} egész a’ pyrenéokig ’s olasz hava
sokig, — annál inkább, hogy némelly részek már a’ 
római hatalom alatt állváu az uralkodó nyelvvel szük
ségkép összekeveredtek, mások a’ közelcbbek közül 
legalább némi érintkezésbe jöttek a’ róm aikkal, iá 
volabbak pedig még sokáig mentők is — : mindíná- 
jokat még is (t. i. ezen népágakat} egy nemzetté kap
csoló össze egy közös erős kötelék — a’ vallás. E’ 
pontban mindnyájan egyet értettek, ez álta la’ legtá- 
volabbak is megérték egymást, ennek mindnyájan egy
aránt hódoltak.

Ki volt légyen a’ gál vallásnak alapítója, nem tud
ni, mert a’ görög és római régibb írók semmit sem 
jegyezhettek fel, mivel Caesar állítása szerint ezen 
népnél soha semmit nem írtak le mi a’ vallást illeté, ’s 
igy a’ leghatározottabb tudósítások Caesar idejéből va
lók, midőn t. i. a’ rómaiak személyes öszszeköttetésbe 
léptek a’ gólokkal, ’s így mit eleven szóbul értettek, 
azt fel is írhatók.

E’ titoktartás koránt sem volt idegen nemzetek mi
att a’ gálok szokása, hanem magára a’ nemzetre , an
nak belső összefüggésére ’s álandóságára, polgári vi
szonyaira, erkölcsi súlyára és lelki erejére kelle hat
n ia, mert a’ Druidok és Bárdok, a’ gál vallás papjai 
e’ titok tartással köték össze a’ legfőbb political czélt, 
hogy t. i. az avatatlan, ki előtt a’ vallás jelesebb ága
zati mindig rejtve maradtak, annál nagyobb tisztelet
tel teljék elirántok,’s nekik vakon engedelmeskedjék.
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'S itt ismét azt tapasztaljuk, mit más nagyobb régi 
népeknél lehet észrevenni — : hogy a' polgári szerke
zetnek , a’ politicának alapja a’ vallás. ’S ez olly jó
zan szüleménye az emberi észnek, hogy üdvösséges- 
bet alig képzelhetni. Ugyan isjólátláták minden egyes 
nemzet bölcsebb fejei, hogy a’ nagy tömeget fékben 
tartani ’s egy közös érdekre búzdítui ’s közös czélra 
vezetni szükséges, ha boldogságát el akarja érni, és 
iszonyú zavarban, zabolátlan indulatok dühével ön 
magát nem akarja fölemészteni De emberi erő ezt 
nem teheté; mert csak annak enged ez emberi elme, 
minek (elsőbbségét ’s nagyobb hatalmát elhatározóban 
érzi keblében : ’s igy isteni lények segedelmével vég
re hajták ama bölcsek azt, mi csupa emberi erővel 
lehetetlen maradt volna. Ezen elvből indulván ki a’ 
Druidok senkivel sem ismertetek meg vallásuk titkait 
mint ki annak szolgálatára életét szentelé Némelyik 
szinte 20 évig tanult a’ Druidáknál míg ö is felszen- 
tcltetett, 's azon idő alatt töméntelen sok verset, a’ 
vallás főczikkeit magában foglalót, kelle megtanulnia, 
mellyek közül ismét neki sem vala szabad legkiseb
bet is (eljegyezni.

Voltak kik a’ gálok vallását a’ régi Pátriárkák és 
zsidók vallásukkal egybehasonlíták, ’s ezzel amazt ro
konnak vagy épen ebből számlázottnak állíták; de bár- 
mint erőködtek is állításukat a’ legtarkább okokkal, 
*s néha épen ellenkező dolgokbul merített csekélysé
gekkel támogatni: hitelt és elfogadást még sem vi
hettek ki magoknak. Mások meg mindenféle segéd
szerekből sokat összeszedtek, ’s e' bizonytalan ala
pon nyugvó adatokat saját merész véleményükkel föl- 
ékcsítették,— de eredeti kútfők hiányában eldöntőn 
hangzó állításaik még sem győzhetnek meg. Mert Cae
sar, ki mindent kihúzatott mit csak iehete a’ gálok 
vallásáról, ’s azon nép közt sokáig tartózkodók, csak 
igen keveset tudhata ki a* vallás belső szerkezetéről; 
mint lehetne tehát azon írókra támaszkodnunk, kik 
sem az országot sem a’ nemzetet nem ismerék ? Min
den adatok , mellyeket mint bizonyosakat elfogadha
tunk, a’ vallási tisztelet főtárgyait; az az isteneiket, 
a’ vallás szolgáit, külső szertartásait, és néhány ke- 
czikkelyeit foglalják magokban.

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k . )

SIKERES SZÉPÍTŐ SZER.

Diana Poitiers késő korosságáig mindig szép és 
élénk volt, ’s 40  éves korában még lányi arczával 
bírt. 'S ezen asszony a’ legegyszerűbb szerrel élt szép
sége’ fentartására. Mindennemű illatékszerek illetetle- 
nek maradónak tőle. De ezek helyett rendesen, még 
a’ telet sem kivéve hideg vízzel mosá arczát és tes
tét 's a’ mosáshoz nem szivacsot (jspongyát) hanem 
egy darab flanellt használt. E ’ mellett mindennap 
reggel 6  órakor kelt föl, hogy az ágyban sokáig heve- 
rés által halványnyá ne legyen ’s kirándult a’ sza
badba. — Madame Ninon , ki 8 0  éves koráig szép 
és kellemes maradt, ugjran igy bánt magával ’s ezen 
felül minden lefekvés előtt arczát és testét egy darab 
finom flanellel törölgeté meg szározon.

T Ö R Ö K  Á G Y Ö K .

Miss Pardoe „The City of the Sultan“ czimü leg
újabban megjelent érdekes munkájában igy írja le a' 
török ágyakat: A’ török ágy több a’ földön egymásra 
helyzeti igen drága matráczokbul áll; az enyim sár
ga atlaczból volt, aranynyal hímezve; baráti)érné vi
ola bársonyból gazdag rojtokkal. A’ török agy egy 
pillanatban kész; a’ matráczokra lepel téríttetik se
lyem gazéból vagy csikós inuslinból; a’ fej’ alá egy 
féltuczet vánkos tétetik, minden féle nagyságú és szi- 
nü, finom muslin héjakban, mellyeken át a’ belső atlacz 
átlátszik; a’ lábakhoz egy pár szépen összehajtoga
tott selyem paplan helyeztetik. — Minden török szo
bának alsó végén nagy szekrények állnak ezen ágy
neműk elrejtésére, mert alig hogy az ember fölkel, a' 
rabszolgák ott teremn/k ’s egy pár perez alatt sem
mi nyoma az ágynajé a’ szobában. Az ágybul a’ (örök 
hölgy legott fürdőbe megy, ’s ott két óránál keve
sebbig ritkán van, ’s ezzel be is van fejezve napi fog
lalatossága. Nem marad egyéb tenni valója, mint a’ 
tandur’ mennyozetife alatt gazdag szőnyegén ülni, fej
ékességét és öltözetét rendezni és ismét rendezni, a‘ 
yashmacet és fi/ridzsot felültem, 's két három rabnő 
kíséretében egyik vagy másik barátnéját meghátogat- 
n i, akár gyalog egészen a’ lábikrákig erő sárga szat- 
íyánharisuyúkban, mellyeken felül hason színű papu
csot hordoz, akár festett ’s aranyzott kocsikban, 
hol vánkusokon ül \s szemeinek több‘ hasznát veszi 
mint akár melly más lény e’ földön ; mert olly tökéi— 
letes kaczér ságot soha sem láttam , mint az utczán 
járó töröknéknél.
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I H K -  ’S  D I V A T L A P .

P E S T I  H Í R E K .
1. ) Az évenkint Rákos mezején tartatni szokott nagy tábo

rozás f. h. 22kén kezdetett e l, miről jövő lapunkban bővebben.
2. ) A’ rendőrség nem régiben egy hamis bankuotta csináló 

clubbot fedezett föl, mint halljuk már több személy elfogad
tatott. A’ hamis pénz, nielly mint sejdíttetik fölötte nagy 
menyiségben forog közkézen, 5 forintos banknótákbul áll.

3. ) Gő z h a j ó i n k  o c t o b e r i  p á l y á j a .  N á d o r  Bécsbiil 
Posonyba (délután) 4kén , 11. 20. 37; Posonybul Pestre (reg
gel) 5. 12. 21. 28; Pestrül Posonyba 's Bécsbe (reggel) 7. 14. 
2 3 .3 0 .— Á r p á d  Bécsbiil Pozsonyba (délután) 1. 8. 15. 22. 
29 ; Posonybul Pestre (reggel) 2. 9. 10.23. 30.; Pesti ül Po
sonyba ’s Bécsbe (reggel) 4.11.18.25.  :— Z r í n y i  Pestről 
Zimonba 12.28.— A r g ó  Skela-Cladovárul Galaczra 13.29; 
Galaczrul Skela-Cladovára 3.20. — Ma r i a  D o r o t h e a  Ga- 
laczról Konstantinápolyba 2. 19.; Konstantinápolyból Galaczra 
14. 30. — 1. F e r d i n a n d  Konstantinápolyból Trapezuntba 
13. 27; Trapezuntból Konstantinápolyba . . . .  — H e r c z e g  
Me t t e r n i c h  K e l e m e n  Konstantinápolyból Stnyrnába, és 
Smyrnábul Konstantinápolyba miuden heten egyszer.

H O N I  H Í R E K .
1. ) A r a d r u l  írják, hogy az ottani conservatorium neven- 

dékeivel nyilványos próbatétel tartatott aug. 28, 29, és 30kán, 
a! városi hatóság ’s igen számos hangászat-kedvelő közönség 
jelenlétében, ’s hogy az általános megelégedést és dicsére
tet érdemelt ’s a’ t. A’ nevendékek száma jelenleg 3 2 , kik a’ 
conservatoriumot fentartó részvényesek’ költségei vallás különb
ség nélkül 3 tanító által ingyen tanitatnak.

2. ) F i u m e ,  S e p t e m b e r ’ 16kán 1837.
A pesti gyorskocsi tegnap, délutáni hét óra tájban meg

érkezett, ’s holnap reggel 8 órakor Pestre vissza induland. 
Reám ezen — magában csekélynek tetszhető, de idővel nagy 
haszonnal ajánlkozó — jelenet, különös hatással volt. Fiúmét, 
a haza’ végpontját, Pesttel, az olly szépen fejledő ország’ 
szívével összekötve látni, egy itt lakó magyarban édes, ked
ves érzést gerjesztő tünemény; ’s jóllehet részemről azon arany 
álmoknak, mellyeket Ön becses lapjai 73ik számában, olly

bájolólag rajzola, hogy a’ valóra ébredés sziveinket csak szo- 
morítja, magamat még most egészen átengedni nem merem 
i s , — mert, oh be igen messze vagyunk még attól, hogy e' 
szép k a p u n  kelet’ kincsei beszálítassanak, még m a r a d é 
k a i n k ’ számára is — azt azonban erősen hiszem, kogy e’ gyors 
kocsizás, ha czélszerűen fog intéztetni; nem csekély befolyás
sal leend a’ kereskedési munkálatokra, mellyeket a ’ közleke
dési sebesség mindig, ’s mindenütt élénkebbé tesz. A’ tárgy
ba mélyebben akarván bocsátkozni, itt sokat mondhatnék, de 
miket önnek szép olvasónéi tán unalmasnak fognának tartani; 
’s Ön az unalomtól bizonynyal örömest megkíméli azokat, ’s
— én i s ; ezért ezt máskorra, ’s máshová halasztóm. Csak 
egyet mondok ; Fiume sziklás határa, környéke magában fe-

I lette szegény föld, ’s még i s , a’ valóban igen csinos város
nak tíz ezerre menő lakosi közt, számos vagyonosokra talál
ni , mit az uj város’ tiszta tágos utczáihan díszelgő házak is 
bizonyítnak; igaz , láthatni teherhordókat ’s lazarrini-alakú 
lényeket is , de illyek a’ gazdag Triestben sem hiáuylanak. 
Az egész város teli boltokkal szatócsok- ’s egyéb tőzsérekkcl, 
kik áruikból, de többnyire — h i t e l b ő l  élnek, ez tartja 
fenn őket, ez teszi élénkké a’ kereskedési munkálatokr a néz
ve jelenleg olly csekély Fiúmét , mellybe a’ közel Triestból 
száll leginkább az életerő. Pesttel nehéz lesz az ittenieknek 
viszonyokba lépni, ’s egyéb városinkkal még nehezebb. Ed
dig,  tudtomra, egyetlen kereskedő volt nálunk, ki egy pes
ti házzal viszonyban állott, ez meghalt; ’s most még Zágráb
ba is nehéz váltót kapni. — Okát állításomnak, ki S z é c h e n yink 
egyik munkáját olvasta, könnyen kitalálja.

A’ gyQrskocsizás tehát, bár a’ tökély’ fokára vitessék is , 
de még a’ vasúton közlekedés, senr hozhat nrég most sok gyü
mölcsöt. Azonban, bimbózás gyanánt tekinthetjük azt, melly 
után levelezés, virágzás ’s érett gyümölcs következendenek ; 
azért is Rottenbiller urnák, ’s munkás tár sainak — kiket szer
feletti nyereségvágyról épen nem vádolhat senki — hálával 
tartozunk, mert ő nagy lépest tett előre, ’s a’ ki nemzeti, 
akármi névvel nevezendő, haladáson őszinte szívvel örvend, 
köszönetét tőle meg nem tagadhatja. A’ nehézségekkel e* vál
lalatában küzdenie, az akadályok, mellyeket elhárituia kell, 
szerfelett nagyok, ’s azért, ha hiányok mutatkoznak is ben
n e , azokat ki ki örömest megbocsátandja, hogy minden kezdet
— kivált nálunk — nehez, ’s arra, hogy valami tökélyre jus
son , idő kell.

(V égé k ö v e t k e z i  k.)

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 kázhoz Pestre adni szándékoznák, bérmeutett levéllel, vagy személyesen is ér
tekezhetnek a’ szerkesztőségnél új világ utszában, dr. Reiziuger házban 554ik sz. a.

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

NYOMATIK LANDKRKR BKTÜIVKL.
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Iíii rm  fs dik év9 A1 dicsőség fénysugara 
Lengjen a’ Magyarliazára Második fele .

TÖREDÉKEK A’ MAGYAR SZÍNÉSZETRŐL.

P ETR IC H EV IC H  HORVÁTH LÁZÁRTÓL.

(F o I y t a t á s.)

Legelőször is fordítnám színészeink’ figyelmét a’be
szédre. Ennek helyessége, talpköve a’ színi művé
szetnek E’ nélkül másról még csak szólni sem lehet
ne. Hogy a’ beszéd helyes legyen, arra szükséges

lször helyes gramatika, és prosodia.
2szor legszebb kimondás.
3szor fesztelen természetesség és folyamasság.
4szer helyes szavallás, azaz declamatio.
Vegyük rendre. A’ nyelv, ha tán még tökélyesen 

nincsenek is megállapítva szabályai , bir még is 
már annyi határozottsággal, mennyit kívánni lehet 
azon rövid időtől, melly az áldásait széthintő dús for- 
sásnak — a’ magyar akadémiának — alapításától fog
va e’jelen napig lehaladt. Nem lehet tehát mentséget ez’ 
állapodottlaneágban találni a’ színészeknek , kik , mint 
a’ nyelvészet' templomának papjai, kellene, hogy áll
janak Thalia’ oltára körül, a’ leghibátlanabb nyelvnek 
illatjával tömjénezve a’ híveket ’s a’ szépség’ titkaiba 
beavatva az avatlanokat. Ki tagadta valaha, hogy a’ 
játékszín a’ műveltség’ tauhelye ? ki tagadná tehát, 
hogy a’ színész a’ műveltség tanítója? Avvagy mi
kép taníthasson a’ tanulatlan ? . . .  Azt mondaná tán va
laki, hogy helyes gramatika a’ szerzők’ elhívatása. 
Ki drámát í r , tudjon gramatikát, színész nem alkot 
más nyelvet, ő elmondja, mitelébe szabnak, s t.e .

Hogy helyesen írjon , ez tagadhatlau feltétele az 
írónak. Azonban azt kérdem én, vájjon mellyik színész 
mondja el szerépet betűről betűre úgy, mint íratott? Mely- 
lyik volna képes egy húsz harmincz évek alatt gya
korlott és még auyatejjel beszívott szólásmódot levet
kezni, lerázni, megváltoztatni a’ nélkül, hogy ő an
nak belső okát és szükségességét át ne lássa, az az 
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a’ nélkül, hogy átlássa a’ gramatikai hibákat? . .  Mert 
mihelyt átlátta, már tudja á’ nyelv’ szabályait, ’s ha 
tudja, eo ipso nem vétkezik többé ellenök. ’S vájjon 
nem történhetik az is , hogy illy pariagában a’ drámái 
litteraturának, érkezhetik ollyan dráma is mutatvány 
alá, melly ha nemis telel meg a’ nyelvészet’ minden 
kivánatainak, rejt még is magában annyi érdemet, 
mennyi elég a’ soványka színházi pénztárt néhány száz 
forintocskával gyarapítani? . .  Nem lenne-e tehát üd
vös ollyankor a’ nyelv’ minden szabályait kis u jj  ok
ban hordozó szín’ embereivel bírni, kik kipótolva a’ 
mű’ hiányait, előadásukkal emelnék a’ közepest, kitün
tetnék a’ je le s t? .. Hogy az én gyermekkoromban még 
magyar gramatikára iskoláinkban senkit sem tanítot
ta k , az igaz, ’s ha ez eset írásoknál is megtörtént, 
az nagy mentségükül szolgálhat mindazoknak. Azon
ban egy, ki méltó helyet kíván elfoglalni a’ nyelvta- 
nitási cathedrában — a’ színpadon — az vállalja el 
egyszersmind kötelességeit is, miknek legfőbbike, Ieg- 
lélekbejáróbbika kétség kívül szabályosság a’ be
szédben.

A’ szómértéknek helyessége annyira megkívántaié 
tulajdon szín’ embereinél, hogy e’ nélkül gondolni 
sem lehet színészt. Minden más tulajdonokrul szóló bí
rálat, minden egyebet illető dicséret, vagy korholás 
nevetségessé válik addig, míg ezen hiány kitöltve nincs. 
Egy német színész, vagy.színésznő, ki nyelvének pro- 
sodiáját nem tudva, műveltebb hallgatóság előtt fel
lépni merne, bizonyosan kudarezot vallana. Jobb szín
padokon olly lényeges hibának türtatik a’ prosodia 
elleni, hogy két három vétek ellene ugyan egy este 
nevetség’ és gúny’ tárgyává teszi a’ vétkezőt. — E ’ 
hibával színészeinket, átalánosan, vádolni nem lehet. 
Nagyobb része helyesen ejti ki a’ szó k a t, ’s a’ hol 
gyakrabban’! hibák követtetnek ellene, azok inkább a’ 
szavallás’ nem - helyességéből erednek. Miről alább.

C79)



6 2 6

Azonban színésznőinknél — kezet a’ szívre, ’s valljuk
m eg_egy italában nélkülezzük azt. Van-e közöttük
bár egy, ki több vagy kevesebbé ne vétkeznék elle
n e ? ..  Minő csudás, minő ferde szómértékeket kell 
gyakran hallanunk ama’ gyönyörű ajkakból, mellyek- 
nek gödreiben Amor és Gratiák fészkelnének, ha őket 
a’ hibás szómérték’ Satyrusszai kényelmükből ki nem 
űznék. Azonban csuda-e?.. Tanítattak-e valaha szi- 
nésznéink, 's egyátalában szép nemünk prosodiára?.. 
Van-e közöttük egy, ki egy hexametert, egy jámbot, 
vagy alexandrint ujjain elscandálni tudna? Pedig bi
zony akárhogy szépítsük a’ dolgot, ’s mi nevetséges
nek is tessék első hallásra ez állítás , de csakugyan 
elkerülhetlen volna színésznőknél ezeknek tudása. 
Hogy férfiaink jobban beszélnek, oka a z , hogy ők job
badán iskolát végzett, vagy legalább iskolába járt if- 
jakból képződnek, kiknek mindnyájoknak legalább a’ 
latán prosodiát kelle tanulniok, melly igen igen ke
vés módosítással egészen a z , mi a’ magyar szóméré- 
szet. Hányadikának van asszonyink’ legműveltebb, 
legtanultabb, ’s legmagyarabbjai közül elegendő ismé- 
retc prosodiáról? ’s ha találkoznak is Pannónia’,előke
lőbb női között némellyek, ha számlál a’ magyar-aj
kú kis Erdély sokakat, kiknek ajkaikról bájolóiag fo
lyik le az édes magyar szó, azt nem annyira a’ ho
ni nyelvészetben! jártosságuknak, mint ama’ körök
nek , mellekhez tartoznak , müveltebbsége, ’s a’ honi 
nyelvbeni szünnélküli gyakorlásuknak lehet tulajdo
nítani. Es kérdés , hogy ha szépuemünk’ legművel
tebbjei, leglelkesebbjei színpadra kiállnának, egy 
nagy hallgatósággal szembesítendők, vájjon színi desz
kákra menne - e velők együtt a’ kimondási helyesség 
is , azon fesztelenség, és otthonosság is, mi őket ma
gok körükben mulatókat annyira bélyegzi, annyira ki
tünteti ? .Ha igen, azt megint csak színen kívüli nagy 
műveltségüknek, többnyire pedig a’ bennök létező bá
torság’ nagyobb vagy kisebb adagának lehetne köszön
ni, nem pedig azon ingatlan bizattosságnak, mit csak 
a' nyelv’ tökélyes ismérete adhatandott, ’s melly nél
kül a’ színpadon magát honn érző és szabadon mozgó 
művésznőt sem képezni, sem képzelni nem lehet.

Második kívánatnak tartom a’ szép kimondást. A’ 
színész — midőn a’ színpadra lép — megszűnik lenni 
jász, vagy hieuez, meg székely, vagy palócz. Ő töb
bé nem e’ vagy ama’ vidék’ szülöttje, ő csak ésjegye-

dül Thalia’ gyermeke. Mint franczia színésznek a’ pá
risi, naneyi vagy lioni kimondást, az olasznak a' ró
mai vagy toskánait, a’ németnek pedig a’ dresdai mű
velt szóejtést: úgy a’ magyar színésznek is a’ leg
szebbet kell magáévá tennie, ha színpadon hivatásá
nak megfelelni kíván. Azonban, hogy honunknak mely- 
lyik tája dicsekszik legszebb kimondásu ajakkal, azt 
amúgy elhatározottan kimondani bajos. — Nem azért, 
mintha meglehetős pontossággal hozzá nem lehetne 
vetni, hanem mert majd minden táj saját szóejtését 
tartja legszebbnek. Én azt hiszem , hogy azon sokak
tól felvett nézet, miképen az erdélyi, különösen a’ 
kolosvári , tordai és enyedi dialectus a’ kimondá
sok’ legszebbike, legcsinosbika, csak azon tudósok 
és hozzáértőktől hozatik kétségbe, kiknek nem volt 
alkalmuk ezen állítás’ igazságáról személyesen meg- 
győződniek, vagy kik nem vevők magoknak azon ju 
talmazó fáradságot, mi szerint az édes honi szózato
kat Erdély’ fővárosának műveltebb asszonyai és leá
nyainak mosolygó ajkaikon kilesni igyekeztek volna. 
Minden színésznek egyformán kell beszélnie. Mert a’ 
szép, egy és örökös lévén legszebb kimondás is csak 
egy lehet.Nincs rútabb tarkaság, mint az e’ tárgybani. 
Mert sem Lear királyban a’ já sz t, sem Othellóban 
a’ liienczet nem keresi a’müveit hallgatóság. Ő shak- 
speareileg rajzolt karaktereket művészileg előadva, 
’« lelket, szívetemelő schilleri érzéseket, mondatokat 
a’ legszebb nyelven elmondva lá tn i, hallani vágyik. 
Hogy ezen legszebb kimondás mellyik legyen? azt 
elhatározni nem hozzám tartozik egyes emberhez. A’ 
közvéleménytől vezéreltetendő magyar akadémia lesz 
azt előbb hátrább kimondani kéntelen. Ne is kétked
jünk, miképen azon testület, melly annyi jót tett már 
és tenui nem szűnik a’ magyar nyelv’ csinosbítása 
és virágoztatására, ezen korszerű lépést is megte- 
endi most, midőn annak szükségessége is — a’ honi 
színészet’ inegállapodottságával — feltűnők.

A’ német színésznek többnyire két nyelve van; az 
a z : két kimondása. Egyik a’ maga szülőföldjének sa
játja , ’s ez szokott lenni társalkodási nyelve i s ; má
sik pedig a’ szép németség, az úgy nevezett hoch 
deutsch , melly vele a’ színpadra lép. Vannak, kik 
midőn cothurnust húznak, ez utósóban; midőn pedig 
helybeli bohózatokban játszanak, amaz elsőbeni já r
tasságukat egyaránt bebizonyítják. Nálunk ez a’ kü-
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lönbség, magyar és magyar kimondás közt noha lé
tezik, de nem olly élénk, olly kézzelfogható , mint 
p. o. német szomszédinknál, ’s épen azért is tán szo- 
kottabb egy bécsinek magáévá tenni a’ dresdai kimon
dást , mint teszem egy palócznak a’ kolosvárit, vagy 
debreczenit. Mert e’ német dialectusok között a’ kü
lönbség felette nagy lévén, a’ színész kéntelennek 
érzi magát, stúdiumává tenni a’ kimondást. ’S e’ fel
adat’ csomója olly felette nehéz , olly türedelem-pró- 
báló, hogy azt ritka színész szokta tökéletesen fel
oldani. Magam voltam jelen , midőn egy bécsi szüle
tésű igen művelt , igen jeles egy nő lépe fel a’ bécsi 
udvari színpadra, három egymás után következett pró
ba-szerepekben. File Sicard  előbb igen jeles'énekes
nője a’ madridi és lisaboni színházaknak , hangja ké
sőbb meggyengülvén, jeles színi tulajdonait színészet
re fordítandó, anyavárosába visszatért, tehetségeit az 
udvari színpadon megkisírteudő. Es nem tetszett Pe
dig formája igen érdekes , tartása mozdulat! báj-és 
felségtelljesek, hangja erős, csengő, ’s tragikumra 
alkalmas, pártfogása hatalmas, és imádói számosak. 
Miudhiában; kimondása nem tetszett; nem elégítette 
az ki a’ földszin’ hallgatóságának finom hallását. ’S 
pedig több hónapokig tanult ám szavallni a’ német 
szín-művészek’ legjelesbjeinek egyikétől, ama’ híres 
Adambergertöl: mielőtt fel mert volna lépni az udvari 
deszkákra épen azon színésznő, ki mind énekével, 
mind játékával Europa’ nagyobb szíuhallgatóságainak 
néháuyait gyönyörködtetni már értette. — A’ magyar 
színész, újra ismétlem, nem igen gyanítva nagy kü
lönbséget kimondás és kimondás között, nemis teszi 
azt fejtörő stúdiumává. Ritkának jut eszébe levetkez
ni szülőhelyének sajátságos szóejtéséből ; ’s innen a’ 
fülsértő tarkaság kimondásban. Innen szükségessége 
annak, mi szerint elhatározottan kimondassék, mely- 
lyik a’ legjobb magyar kimondás?

Továbbá igen lényeges kívánat a’ szinész’ beszé
dében a’fesztelen természetesség és folyamasság,melly 
minthogy igen is öszvevág a’ szavallás’ helyességé
v e l, e’ rokonos tárgyakról, öszvesen beszélgetünk. 
Színészeink — a’ férfiakat értem — e’ tekintetben meg
lehetősen állanak. Vannak közöttük, kik szép , férfias 
hangon , crthetőleg és természetesen adják elő aa író’ 
gondolatait. Kik, ahhoz képest, hogy azt tán exp ro -  
fesso nem igen tanulták, elég jól szavallanak. Kik

helyesen intonálnak , illően kímélik a’ szebb momen
tumokat , szóval ollyanok, kiket ha a’ tökélyes mű
vészi nevezettel czimezni még nem lehet i s : de kiket 
igen örömest hallunk; és a’ német színészek’ jobbjai
val megmérköztethetünk. Azonban ezen jelesbeinkuél 
is kitetszik a z , miképen nálok az előleges stúdium’ 
hiányát, a’ huzamos műgondot természetes talentum , 
velek született ritka ügyesség és izzó gyakorlat pó
tolják ki.

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k . )

A’ RÉGI GÁLOK’ VALLÁSA.

N E  Y - T Ö L .

(Folytatás.)
I V .

Azon istenek közül, mellyeket a’ gálok imádtak, 
egyik vala Jupiter, vagy is olly egy istenség, méllyét 
szint azon erőkkel ’s tulajdonokkal bírni hívének mil- 
lycneket a’ görögök és rómaiak az ő Jupiteröknek tu
lajdonsának. Ezt egy cserfának jelképe alatt imádták. 
Párisban találtak néhány követ, mellyen Jupiter vagy 
js Jovisnak alakja van bevésve. Abrázol egy koros 
férfiút, tömött kerek kecskeszakállal millyet t. i. a ’ 
Gálok és Németek viseltek — egyik kezében dárdát 
a’ másikban villámot tartva, meztelen mellel és karok
kal. A’ gálok is valamint a’ rómaiak hatalmának kü
lönbféle hatásáról vagy tiszteltetése helyeiről többféle 
névvel nevezők. Van nálok egy Jupiter Tárán és Pc- 
nin. Tarannak neve csak csonkítva találtatik az emlí
tett párisi köveken, és származása hihetőleg az volt, 
hogy a’ gálok a’ dörgést íaramo vagy taran-nak neve
zők , ’s így a’ dörgő istent jelenti, és szint’ a z , mi a’ 
németeknél Thor volt. — A’ penini Jupitert a’ hegy
lakó gálok tisztelők. A’ havasok gál nyelven magos
ságuk miatt Penineknek hivattak, mert kelta nyelven 
Fen főt, ormot jelent. — Egy oszlopon, melly a' kis 
Bemard hegyén álla, találtatott Peninröl szóló föl- 
irás Az oszlopon álló kép maga fiatal ruhátlan férfit 
ábrázola , a’ fólirás ez volt: Lucius Lucilius Dco Pe- 
nino optimo maximo donum dcdit. Azt hiszik hogy fel
ső Németországban is ismeretessé lett ezen istenség, 
’s hogy tiszteletére a’ csütörtököt Penin napjának 
(Penstag} nevezők, —
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Mars istent is imádták a’ gálok, sőt agy látszik, 
hogy ez állott nálok legnagyobb tiszteletben , 's hogy 
ezt tárták nemzetük leghatalmasb védelmezőjének. — 
Ennek ígértek minden zsákmányt, mielőtt csatába e- 
reszkedének, ’s némellyek szerint azon esetre ha az 
ütközetben elhunynának, őt nevezők ki örökösüknek. 
Iía győzedelmesen tértek vissza, Marsnak áldozák a’ 
fogoly elleneket ’s marhájokat; de a’ többi elfoglalt 
jószág bizonyos helyen egy halomba rakatott, ’s oily 
szentnek tartaték,- hogy senki sem merészle ahhoz 
csak nyúlni is; ’s ha mégis lopás történt volna, az a' 
legkínosabb halállal büntetteték. Caesar több város
ban akadt illy szentnemü zsákmány egész halmaira > 
mit ö mindazáltal minden aggódás nélkül elrablóit. — 
Eleinte Mars egy kardnak jelképe alatt tisztelteiéit, 
utóbb a’ rórnaiakkali szorosabb ismeretségnél fogva 
római bajnok alakjában kópjával és pajzszsal ábrázol- 
taték. Ezen alakban Camulus melléknevet kapott; ’s 
hogy e’ nevezet valóban gál volt légyen, erősen álli- 
tatik több iróktul, ámbár értelmét ki nem találhatják. 
Azt hiszik mindazáltal, hogy a’ kelta kammawnlais- 
ból huzatott össze, melly harezriadást jelentsen. Mert 
kammawn csatát jelent, lais pedig szózatot; — ’s azt 
vélik, hogy az utánzó római szapora kimondás által 
Camulus lett belőle. — Mennyire tudák a’ Druidok a’ 
vallás befolyását a’ gálok hadi életökre is kiterjeszteni 
bizonyítja az, hogy a’ hadistennek minden zsákmányt 
ajánlva, ez által egy új czélra is vezetJeiék a’ gál, a’ 
diadal dicsőségének érzete fölébreszteték benne, minél 
fogva kétszerezett bátorsággal vívott, ’s győzvén, ké
szen engedő a’ zsákmányt a’ Druidnak mint az isten 
szolgájának; maga pedig megelégedett ellenségeinek 
fejeivel. Ugyan is Diodorus és Strabo azt Írják, hogy 
leölt elleneik fejeit lovaik nyaka körül akaszták. Va
lami előkelő ellennek fejét pedig czedrusolajjal beke- 
nék, hogy a’ rothadásnak ellent álljon, szekrénybe te
vék, ’s utódjaiknak hagyák örökségül mint vitézségök 
jelét. Illy fejek nagy becsben voltak, vendégeknek és 
barátoknak mutattattak; ’s ha a’ megöltnek rokoni an
nyi aranyét igéiének is, mennyit a' fej nyom! a’ gál 
nem adá, ’s nagyobbra becsülő a’ holt főt. — Még em
lítést érdemel, hogy a’ fenn leirt Tárán neve alatt né- 
melly tudósok nem Jupitert hanem Mars-t akarják ér
teni, azért, mivel a’ gálok, ha csata előtt vagy gyó- 
zedelem után a' hadistent imádók, pajzszsaikkal dörgő

zajt ütöttek, — ’s hogy ígjT ezennemü dörgésről nyerte 
légyen nevezetét. —

Apollót Í3 nagyon tisztelők a’ gálok, minthogy a' 
gyógyászat istene volt. Némelyek azt tartják, hogy 
Toulouseban egy nagy ’s gyönyörű templom volt neki 
szentelve. Aquileja lakosai Apollót választók védis- 
teuöknek, 's Beleuus név alatt tisztelők. Ennek bi
zonyságául ugyan nem elegendők a’ fölirások, mely- 
iveket Aquileja lakosi ezen istenségnek készítettek, 
mert úgy azt kellene következtetni, hogy más több 
helyek is Belenust mint védistent tisztelők , minthogy 
több neki szentelt oltár találtatott egyéb várasokban 
is; de egy hiteles tanú Herodianus, erről világosan 
szól: hogy midőn 238ban Maximínus császár Aquile- 
ját ostromló, a’ lakosok nem akarók a’ helyet föladni, 
mivel Delin védisteuök segítségébe bíztak, — ’s ez 
Apollo volt.— Némelly tudósok szerint a’ gálok Apol
lót az érczek ’s főleg a’ vas istenségekéit is tisztelők, 
a’ honnét is leginkább olly tartományokban emeltettek 
neki oltárok, kol vasbányák voltak, u, m. K ondim 
ban , a’ júli havasokban, hol Aquileja feküdt, Gasco- 
gneban ’s t. Fonti Belenő fölirás is találtatik, — mi 
alatt hihetőleg értetik, hogy Bcliu a’ vasas savanyú
vizek istene is volt Ezek bizonyításául még az is ho- 
zatik fel, hogy a’ britt nyelven báláin még most is 
vasat jelent. — Fölebb említettük, hogy Belino mint 
a' gyógyászat istensége tisztelteték. E ’ két fő eszme : 
a' gyógyászat, ’s hogy némelly növények gvógyerő- 
vel bírnak, — és a’ vas, ’s hogy ez is orvosló ha
tással bir , — szülő a z t , hogy ezen istenségnek 
egy növénynemet szenteltek, nevéről Beliuuucianak 
nevezettet, mellyet a’ rómaiak szinte Apollórul Apol- 
linarisnak hívtak. ’S azt állítják némellyek, hogy azon 
kelta szótulj származott légyen e’ fűnek spanyol neve 
Veleno, sőt magyar nevezete i s : Beléndek, mellyet ők 
mindazáltal csak imigy imák: Beleiül. — Még az is 
említetik, hogy a’ gálok ennek levővel nyilaikat mér
gezők meg, ha szarvas-vadászatra mentek, azt hívők 
hogy e’ gyönge ’s nem igen ártalmas méreg húsát pu
hábbá ’s izletesbbé teszi. — Jupiternél említettük, hogy 
a’ hegyes tájakon Penint imádták, — így Apollót is 
a' hegylakók Peninnek nevezők. Úgy vélekednek né- 
mellyek, hogy még Dolichen nevet is viselt, de azt 
nem lehet bebizonyítni: valljon Apolló vagy más is
tenségnek volt légyen-e a’ neve. A’ név magában ho-
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mályos, — 's ellenmondásba keveredünk ha a’ görög 
ZoXiyJi szótól akarjuk származtatni, melly bizonyos 
mért teret a’ versenypályán jelen t, mert semmi emlí
tés sem találtatik, hogy Apolló a’ góloknál illves nyil
vános gyakorlatok elnökének tartatott volna. —

Mercurius istennek a1 legnagyobb külső tiszteletet 
szentelek a’ gálok, ennek templomokat es oltárokat 
állítottak ’s képszobrokat is említ Caesar. ’8 míg a’ 
többi istenségek közül majd egyiket majd másikat tisz
teié inkább valami város, vagy' népág, Mercurius 
közönségesen mindenütt imádtatott az egész ország
ban ; mert őt tárták a’ kereskedés, a’ mesterség, mű
vészet és tudomány, utak és utazók istenének. Kö
zönségesen úgy tartják, hogy Teutat név alatt tíszte- 
lék, mindazáltal ez nincs eléggé bebizonyítva, mivel 
mások ismét a’ Teutat nevezet alatt Mars-t akarják 
érteni. Annyi bizonyos hogy a’ szó kelta eredetű, mi
vel I.actantius szerint a’ kelták Theut istent imádák. 
Mercur Plutus-sal is íelcseréltetett, mert ő egyszers
mind a’ gazdagság istenekint tisztelteték, mi termé
szetesen folyt azon föeszméből, hogy a’ kereskedés’ 
védistene. Némellyek azt állítják, hogy a’ gálok Her
kulest imádák mint az ékesszólás istenét Ogmius név 
alatt. De mások szerint épen ezen Ogmius volt Mer
curius neve, mert néha ez mint egy öreg férfiú ábrá- 
zoltatik, ívvel, puzdrával, buzogánynyal és orozlán- 
bőrrel, körülvéve sok embertől, kiknek fülei nyelvé
hez vannak lánczolva. — ’S mivel kelta nyelven Oga 
vagy Ogum tudományt tesz,sőt mais ir-nyelvenOgum 
titkos tudományos írásmódot jelent, tehát Ogmius vagy 
a’ tudós Ilerculest vagy a’ tudós Mercuriust jelenti. 
— Találtatik még Mercurius ábrázolva, ruhátlan és 
szakáltalan a’ szárnyas kalappal, ’s körülkigyózott 
bottal; néha erszény van egyik kezében,’s másikában 
a’ bőségszarva, lábain szárnyak, ’s kalapja felett fél
hold. De ebbeli ábrázolását, világos, hogy a’ római
aktól vevék, — a’ mint utóbb más istenségek tisztel- 
tetését is azoktól elfogadók.

Némellyek Esust vagy Hesust tartják a’ legfőbb is
tenségnek, ’s hogy ennek tiszteletéül történtek a’ ke
gyetlen ember áldozatok. — Lactantius, ’s már Nero 
alatt Lucanus emlékezik erről, de Caesarnál Hesus- 
uak nyomát sem lelni. De Caesar egyátalában, nem 
kelta hanem római nevezettel bélyegzi a’ gálok isten
ségeit: vagy, hogy nem tudta gál neveiket, vagy

hogy a* rómaiaknak világos fogalmat akara* adni gál- 
istenekről, ’s azért az ezeknek tulajdonított hatalom 
hasonlóságáról a’ római istenekével, a’ hasonló neve
zet által azt egészen ki akará fejezni. — Azt hiszik 
némellyek, hogy Hesus volt légyen azon istenség, 
mellyeta’ cserfa jelképében imádtak. Ugyan is e’cserfa 
a’ legfőbb isten jelképe vala; és sokan úgy véleked
nek, hogy a’ Druidok e’ fő isten alatt az igaz istent 
értették, ’s hogy kisebb isteni lények imádását és ké
peik tisztelését csak tűrték volna a’ nép között. De 
ezen legfelsőbb lényrőli mint igaz istenrőli fogalom vi
lágos ellenmondásban áll mind a’ Druidoknak saját 
kegyetlen áldozatival, mind a’ nép között is mind in 
kább elhatalmasodott embertelen éktelen szokásokkal; 
mert az igaz istenrőli fogalom, ha az egyszer szivünk 
mélyeiben gyökeret vert, olly valami fenséges és szent
séggel teljes, hogy minden aljas ’s az emberi szeli- 
debb természet ellen vívó cselekvést, főleg vallási te
kintetben, önkényt kizár. — Esus neve alatt sokan 
Marst értik; de e’ nevezet’ szónyomozásában olly an:j 
nyira meg nem egyeznek a’ tudósok, hogy épen vé
leményeik hozzák a’ dolgot zavarba; ’s habár a’ ne
vezet’ értelmét és jelentését ki is találnék az által, az 
istenség mivoltáról azonban még sem nyerünk legki
sebb felvilágosulást. — Ugyan is egyik rész: “állítja a' 
kelta Dhew  szó megcsonkításából származott volna, 
mivel a’ kelták dh hangot gyönge sziszegéssel majd 
mint az angol Ih , mondották k i, ’s hogy ez utóbb 
épen s hanggá változott; ’s pedig azért származott 
ebből, mivel kelta nyelven dha annyit jelente mint jő, 
sőt arra is terjed vélekedésök, hogy ezen djiew - bői 
csinálták volt alkalmasint a’ görögök is a’ theos-1 és 
zevs-1, ’s a’ rómaiak deiis-1. A’ másik rész azt veszi 
fe l, hogy a’ gálok a’ nagyon tisztelt cserfa gyimbort 
mindent gyógyítónak hitték; mivel pedig britt ’s ar- 
morika nyelven jach  orvoslót, jechid  egészséget tesz. 
a’ kelták pedig az a hangot mint e, a’ eh-1 mint s 
hangot mondák ki, a’ j  elhagyásával lett belőle Esus. 
— Nincs nevetségesebb dolog mint mikor két ellen
kező véleményt két párt véd mindenféle okokkal ’s 
midőn végre a’ diadal büszke érzetével hallgat el mind
egyik , csak azon látják magokat, hogy nem tudnak 
többet, mint mi előtt a’ vitát kezdék. —

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k . )
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A’ B E T E G  L E Á N Y .

Keltében andulg a’ leány,
Epes/.ti nagy baja,
Az esti szélben lengedez 
Elomló szöghaja.

’S az ifjú lány nem testi kór;
De szerelembeteg,
’S e’ bú, e’ bánat fogja őt 
Még egykor ölni meg.

’S mitől lebeg hóvállain 
A’ gazdag fürtű haj,
Nem alkony’ lágy szellője az,
De vérző — szivsohaj.

BKRCZIIAVI.

K I L E S Z  A’ B ÍR Ó ?

I V .

S z á m  é s  V é g t e l e n s é g .

co ím e, milly rettentő jelt választottam czikkelye- 
imnek! — Ez nem több sem nem kevesebb, mint a’
„végtelenség“ jeg y e!!!-----------

A’ matheinatikusok mértek ezen figurával élni. De 
ez csakugyan figura — dolog- is azután! — Mert olly 
valamihez fogtak ez által, a’ mi „szám“ alá sehogy 
sem jöhet. Holott pedig ők szám nélkül nem boldogul
hatnak. — Az ő boldogságokat „szám“ határozza- 
meg! -------

A’ philosophusok ellenben, a’ végtelenség világá
ban vizsgálódnak. Minden egyébnek elég az „öt ér
zék“ és az úgy nevezett: „józan értelem!“ — -------
csak a’ philosophusnak nem . . . .  Ő előtte az ,a’ kinek 
mind a’ két szeme, füle, orra, szája, tapintása és jó
zan értelmessége megvan, még nem philosophia meg 
hívottja, hanem más ollyasokra való az csak , hol a’ 
„szám“ dönt-el mindent, hol vég és határ van! — 

,,A’ „czéll,“ csak egy felső ihletésű tudomány mu- 
tatja-meg. Melly magának az Istennek egyenes ado
mánya és világítása. Neve: „philosophia!“ —

E z , egy egészen más világot nyit-fel előttünk! — 
— hol „ész“ a’ subjectum (tudó) és objectum (előz
mény) maga az isteniség (divinitas), — — az ő mér

hetetlen, fejthetetlen, mázsálhatatlan, becsűlhetetlen 
és ki-beszélhetetlen gyönyörűségeivel! Ezeket egye
dül „igék“ által lehet közleni „ mellyek azután, a’ hal
lani tudókat (mert nem minden tud hallani, a’ ki nem
süket) a’ szónak leg-élesebb jelenlétében véve, —
------ egészen ,,megigézik!“ ------------

„Szám“ és „végtelenség ‘ a z , a’ miben egymástól
„ész“ és „matéria,-1 -----------test és elme különbözik!
-----------Istennél az „ész“ vagy: „logosz! — matéri
ánál: a’ „szám!“ — Emberben, elme: az „észnek“ 

i mássa, vagy emberi ész ; melly a’ végtelenségbe tar
tozik; a’ test pedig anyagi (materiális) melly „szám" 
alá van szorítva. Innen, szűk- is az, mint a’ szám, 
melly alá szoritatott; és reá nézve az elme szükséget
[szűk-séget) lá t ! -----------

Mindazok, kik testi vagy anyagi (materiális) te
kintetben dolgoznak,---------- „szám“ szeriut dolgoz
nak; és igy: időben és térben“ vannak el-fogúivá! 
------------Ezeknek elég az öt érzék és az úgy neve
zett józan értelem! -----------

Ellenben azok, kik időn és téren túl ha tn ak ,-------
azok már a’ végtelenség szeriut elmélkednek és „közre“ 
törekeznek! — — — Ezeknek az érzékenységhez 
még ész-is kell.

Amazoknak jutalmok meg van határozva, és „bér
nek“ neveztetik. Ezeknél: ön-magokban a’ jutalom; 
és ez „kedvességnek“ (charis) mondatik. Melly ha- 
sonlithatatlan örömben és gyönyörűségben áll; — — 
— de , melly onnan ered, ha az ember tudja, hogy 
úgy tett mindent, mint az Isten! t. i. „ ingyen“ csupa
^észből,“ -----------csupa „kedvességből!!!“------------

„Szám“ és „végtelenség!“ — Ti csudás ellen-tétek 
a’ földön! A’ „szám“ nem egyéb, mint hely és óra, 
tér és idő, határ és vég’ jegyző czilnya! — Merő
„töredék!!!“ — -------

Szám és örökség!
E ’ kettő szerint oszlik két nagy részre külön az

emberi nemzet!!! — -------
A’ „végtelenség“ pedig, végre, nem egyéb, mint

a’ „köz“ és az „örökség!------------a’ mérhetetlen
„Egyetem!“ — — —

Itt el-fogja erőmet a’ legbuzgóbb csudálkozás. — 
Toliam k i-esik!
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KUNOSS-TUL.

i ( F o l y t a t á s . )

Az érintettem szellemi sajátság, meliy az iíju iró- 
nemzedék munkáiban tükrözik: az ember-és haza
szeretet; az önállóság és ó - szerütlenség.

Fölösleg volna kegyeteknek magyarázni akarnom , 
hazánk leányi, azt — mi az ember — mi a’ hazasze
retet. Hiszem, hogy ezt kegyetek sokkal mélyebben 
érzik homályos fogalmuk mellett i s , mint ezer meg 
ezer bülcselkedő férfi, követelt fölviíágosodottsága, 
"s az ember és hazaszereteírül órákig beszélni tudása 
m ellett; és hiszem , hogy kegyetek sokkal hivebben 
is gyakorolják azt, mint számos ollyauok, kiknek hi
vatalaik méltóságánál fogva kötelességük volna, ma
gukat példányok gyanánt tüntetni ki azokban. ■— ’S 
ha mégis nem úgy volna az , mikép én hiszem, ha ti 
nemes sejtelmeitek közt mélyen, alaposan nem érzené
tek mi az: az embert, és hazát szeretni; ha nem gyako
rolnátok e’ szent, e’ sírig tartó kötelessséget: oh úgy 
bizonyára nem ti volnátok annak okai; hanem mi fér
fiak j kik azt nektek elég szívrehatólag megmagya
rázni nem tudtuk, kik példát mutatni képtelenek va
lónk, kik veletek együtt tévelyegtünk, ’s veletek e- 
gyütt bukónk meg. Szeretnék kegyeteknek sokat mon
dani c’ csudavirágrul, ezen lélek-aloe-bimbórul; melly- 
nek kifejlése ’s virágzása nem mindennapi dolog; sze
retnék^ oktatást adni, mikép lehet azt éghajlatunk alatt, 
melly a’ hőbb égövi tartományok növényeire nézve 
kissé kidegecske, gondosau ápolni ’s a’ téli fagyiul 
megoltalmazni; de oll.y szűk korlátú czíme van elme
futtatásaimnak , ’s oily szigorú mübirók állanak hátom 
mögött literatori bárdjaikkal, hogy e’ kitérést egyáta- 
lán nem engedhetem meg magamnak, ha csak a’ kri
tikai tribunál átkát nem akarom fejemre vonni, ’s szám
űzetést nem akarok szenvedni a’ literatúrai világbul, 
mellyben eddig a’ bölcsesség ajtonállói kegyelmesen 
meghagyni méltóztattak. Azt azonban minden pissze- 
getés ellenére is megmagyarázom kegyeteknek, (mi
vel az valamennyire távolabb esik kegyetek goudolat- 
országátul) mi az irói önállóság; ’s mi az ó -sze- 
rüllenség?

Önállóság; e' szó kétségkül nem is ismeretlen ke
gyetek előtt, ’s talán kelleténél gyakrabban is hallot
ták azt kegyetek egyik vagy másik emberre tékozol- 
n i: mert, higyjék önállóság ritka emberben van. — 
Fölkészülten a’ szív és lélek legjelesb tulajdonival 
kiállani a’ nagy világba és szikla lenni, melly az in
dulatok, az előítéletek, a’ rágalom, irigység, hálát
lanság , szóval a’ gonoszság minden sarjadékinak os
tromereje megtörjék! Ez sok ; ez annyi, mennyit nem 
minden váll bir meg. Mondjátok meg nekem : hány fér
fiút ismertek illyent? De még az mind nem elég. Az 
önálló férfiaknak nemcsak sziklának kell lennie, melly 
a’ legkeményebb zivatart, a’ valódiság legvégsőbb pró
báját kiállja: hanem óriásnak, ki az ellene törő ször
nyekkel megküzdjön ’s bajnokilag visszaverje őket. 
Hány illy önálló irót számlálhatni literaturánkban? Az 
irói önállóság azonban még egészen sajátnemű tulaj
donokat is foglal magában, ’s ez abban áll, hogy 
mindenik bizonyos ösvényt válasszon magának , mely- 
lyeu senkivel nem találkozván, róla se jobra se bal
ra el ne térjen; 's ez az, mi egyszersmind az irói 
lelkezetet is ábrázolja.

( F o l y t a t á s  k ö v e t k e z i k . )

DIVAT - ÉTEK , KÉT SZEMÉLYRE.

Nem sokára egy szakács -  könyv fog megjelenni, 
mellyből előlegesen következő, igen jeles „két sze
mélyre“ való étel’ készítés módját közöljük olvasóink
kal. — Vesz az ember egy ifiu’ uracsot és egy deli 
hölgyet. Az uracs legjobb nyersen, de a’ hölgyecske 
igen-igen finom legyen. Az ifiu uracs terített asztal
hoz ültettetik , ’s egy palacz champagneibor töltetik 
belé , vagy ennek nem létében, jó ménesi. Ha nem 
akar forrni, még egy palaczk vetetik. Téli idő lévén, 
a’ kandalló mellé; nyár lévén a’ szabad levegőre ve
zettetik, teszem az ablakhoz, de jócskán távol; a’ 
hölgyecske illendően íelczifráztatik virágokkal, a’ zon
gorához ültettetik, ‘s meg-megrázatik, mig énekelni 
kezd. Ha az uracs sóhajtani kezd hozzá, az igen jó. 
— Ekkor elveszi az ember onnét ’s egy szögletbe 
ülteti őket, ha van, sakk-deszka mellé, ’s egész esten 
által gyönge forrongásban hagyja őket. Ezt kétszer- 
háromszor ismételni kell; ’s a’ fő szempont mindig az, 
hogy a’ tűz valahogy ki ne alugyék. Meddig kell a’ 
tűznél lenniük, az egészen a’ körülményektől függ. 
Ha az ember sok érczet tesz hozzá a’ király mell-ké
pével, annál sebesebben melegszenek föl. Banknóták
kal létezve a’ tálat igen diszesíti. így elkészülve tá
lal az ember: valódi őrölnétek két személy számára. 
Eczetet nem kell soha hozzá venni; mert ez étek a’ 
nélkül is hamar szokott savanyodni.
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a I I ’S  D I V A T L A P .

H O N I H Í R E K .
1) F iu m e *  ’s a’ t. (Vége )
Az útidíj Fiúmétól Pestig és viszont, a’ 73 — 75. mér- 

földnyi távolságra, 2 2 f. 22 kr. pengőben; ’s ki a’ tengert, 
magyar kikötőt ’s a’ felséges Ludovicea-útat még nem látta > 
örömmel ülhet mulatságból a’ kocsira . •— Nekem azonban itt 
egy észrevételem van a’ gyorskocsira adandó árunemek’ vagy 
pogyászok’ vitelbére iránt, meily tán megérdemelné, hogy a’ 
vállalat’ igazgatói is figyelmükre méltassák. Fiúmétól Károly - 
város - ’s Zágrábig 4 latnyi teherre 10 p. kr. vitelbér van ha
tározva, ’s tőlünk Varasdig sőt egész Pestig csak 14 kr. Úgy 
Fiúmétól Károly városig ’s Zágrábig 12 fonton felül, minden 
fontért 3 kr. ’s egész Pestig 4. kr.; ennél fogva egy mázsa’ 
vitelbére Fiamétól Károly város - vagy Zágrábig 5 p. fba ; Va
rasdig pedig ’s Pestig 6 f. 40 krba kerül. — Ezen vitelbérben 
nincsen semmi arány. A’ vállalat igazgatóinak lehetnek okai, 
meliyek őket ezen árszabásra elhatározák , ’s távol vagyok at
tól, hogy azok’ fejtegetésébe, vagy csak kutatásába is eresz
kedjem ; csak azt jegyzem meg , hogy számolásuk roszúl fog 
kiütni, ha meggondolják, hogy Fiúmétól Zágrábig, más alka
lommal , egy mázsától csak 1 f. 30 kr. legfölebb 2 f. p. a’ vi
telbér ; ha tehát valakinek felette sürgető küldeménye nincsen, 
a’ gyorskocsival soha sem fog valamit küldeni, minthogy e- 
gyéb fuvart is talál, meily ö t , hat nap alatt sokkal jutalmasb 
díj mellett viendi el Zágrábba vagy Károlyvárosba áruit; az 
pedig kétséget sem szenved, hogy a’ leggyakoribb árúkülde
mények , főkép eleinte, e’ két városba fognának történni. Min
den esetre tehát hasznos, ’s azért tanácsos volna ezen ársza- 
baton változtatni, ’s azt a’ mennyire lehet alább szállítván, 
a’ Fiume ’s Pest közöttivel arányba hozni.

A’ holnap reggel pontban 8 órakor indulandó gyorskocsi, 
érkezése után fél órára már el volt foglalva; öt jelenté ma
gát tüstént az utazásra, ’s már a’ szerdaira is van, mint hal
lom , jelentkező. En neki őszinte szívvel kívánom a’ gyarapo
dást s szakadatlan len maradast; s ha a’ vállalat’ jó rendbe 
hozására más társak is olly nyereség nélküli lélekkel ’s hő 
részvéttel munkálandnak, mint minővel nálunk S p ó r e r K á- 
r o l y  úr buzgolkodik, óhajtásom bizonnyal teljesedni fog.

En most csak kettőt sajnálok ; először hogy szép olvasóné- 
inihoz ! kik tán a’ tengeri fürdőket szerették volna használ
ni, ez idén a’ gyorskocsi által sem lehet szerencsém; mert ten
gerünk már derekasan meghűvesült; — ’s másodszor, hogy 
en Budapestre nem mehetek, ’s a’ nemzeti színházban kedves 
társaságukat nem éldeihetem , mert. . .  mert. . .  mert. . .  De 
majd máskor megsúgom. T e n g e r y .

2) S z e g e d .
Nem tudom, miért alig adnak e’ lapok tudósítást a’ pesti 

színház’ előadásairól ? — oka lesz ez annak legalább, hogy 
én keveset bízva a’ szívesen fogadáshoz állok elő jelen és 
jövendő tudosításimmal, mert könnyen meglehet, hogy a’ Raj
zolatok , meliyek olly szigorúk voltak hajdan e’ részben, most 
már a’ színbirálatokat tán épen feleslegeseknek tartják ? — 
Ha így volna, — ah! ide kell nektek, „in partes“ jőnetek, 
jó barátaim, hogy átlássátok bőségesen, mi töméntelen hasz
nú volt a’ kemény kritika a’ budai színészeknek , mi tömén
telen kártokozó ellenben a’ vidékieknek a’ hallgatás vagy é- 
pen oktalan magasztalgatás.

E’ napokban válta-fel itt nálunk egy dal-és szintársaság , 
mellj' „Metényi“ firma alatt (ismeretes, égj' másikat. 
Abdái“ firmával ellátottat. Fíddig két előadást láttunk ez uj tár
saságtól , ’s a’ kinek több mint csupa harangzngás’ felfogá
sára alkalmatos füle van, ’s „Ízlésűének köre nem a’ pe
csenyetál’ karimájával határozódik, látnia kell a’ nagy külün- 
séget ez és ama’ közt, örülnie a’ nyereségnek , mellj nek 
e’ társaságot a’ másikkal szembevéve nevezhetni. — A’ mint 
tehát a’ színész társaság megindult előadásival, nyomukban fo
gok járni • tudosításimmal én, előre jelentvén mindazáltal, ’s 
mind vég  ig  fi g y e l e  mm el  t a r t a t n i  kérvén azt: hogy 
épen helytelennek találnám : ugyan-azon mértéket használni 
vidéki társaságok’ előadásai’ bírálatában, minőt a’ főváros
ban létezőnél használhatni, ’s ez okbul ha ki dicsérni lát en
gem ollyast, kit, teszem a’ pesti színpadon sem én sem más 
nem dicsérne, tudva az elvemet, megbocsát nekem: más rész
ről ellenben tudtukra akarom előlegesen adni a’ színész urak’ 
és asszonyságoknak is, mi szerint tudósításaimat épen nein a- 
zért írom, hogj7 dicséreteknek és magasztaloknak raktárá
vá tegyem azokat, ebből nekik — hiúságuk’ kielégítésén kívül 
— semmi hasznuk; ellenben rajta leszek, hogy minden olly 
hibát és vétséget előadjak, mellyeknek megjobbíthatását hatal
mukban gondolom lenni. Sajnálom azt, kit közülök magasz
talások annyira inbeteggé tettek, hogjr a’ józanság’ szava kel
lemetlenül ütközik össze szerföletti érzékenjségökkel. Minde
nek előtt tehát: barátságos üdvözletemet minden iparkodó szí
nésznek, és barátságomat mind annak, ki művészettel fogla
latoskodva, czélját nem veszti-el szeme elől! —

Ha n g o l á n y i  D ö m e .
( F o l y t a t á s  k ö v e t k e z i k . )

D I V A T K É P .

23. sz. Nyári divatöltözet Párisból.

I g a z ítá s *  A ’ R a j z .  S 8 ik  s z á m á b a n :
619 lap. 1 őszi. 6 sor ,publicum' helyett: olv. publicum és p-.iblimm között.
—  ,, — 16 sor ,akadályokon felül1 he lye tt: akadályokon felüli kezek.
— „  —  18 sor ,a’ földszinnek publicumát1 helyett: a ' lölds/.in’ pu-

hl irmodnak.
— „  —  35 sor ,De soha tapsnak1 helyeit: de ha tapsnak.

619 lap. 2 őszi.41 sor ,széktől1 helyett: széptől.
620 , ,  1 — 34 sor ,vetette1 helyett: vétette.
—  „  ■— 43 sor ,nézeteimmel1 helyett : nézeteimet.

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

NYOMATIK LAXDKRKK BKTÜIVKL.
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TARSAS ELET
KS

D IV A T V IL Á G B Ó L .

§ O lik s z á m .

Klőfizetlietni u j-v i lá g  
ntc/.aban H e i s i n g e r 
liá/.ban 554 ik szám alatt. 
Ks minden ci. k . posta- 
hivatalnál.

H a r m a d ik  év* A’ di" ,7,é?  fénysugara
Lengjen  a ’ M agyarliazara M á so d ik  fe le .

A’ RÉGI GÁLOK’ VALLÁSA.

N E Y - T Ő L .

( F o l y t a t á s . )

I V .

A’ gálok isteneiről szólván Caesar Minerva isten
nőt is említi azon észrevétellel, hogy a’ művészetek 
kezdetét neki köszönhetni véli e’ nemzet. Más isten
nőkről a’ régibb irók nem tesznek említést; újabbak
nál mindazonáltal találtatik Luna, Juno , Venus, Pro
serpina; némellyek Arduinát tartják a’ holdnak. De 
mind ezen istenségek ha valóban tisztelteitek is a’ gó
loktól, csak annak következésében történhetett, hogy 
a’ rómaiak saját istennőiket ott honositák; mert a’ hol
don kívül, valamennyi külföldi istenség; sőt Cybele 
tiszteletét is divatban voltnak állítják némellyek, ’s 
hogjr ennek papjai lettek volna, kik a’ férfiúság jogá
ról örökre lemondtak, ’s azért is a’ romaiaktól galli-k- 
nak neveztettek. — De mind ebben leghihetöbb az: hogy 
ezen istennők tisztelete gálhonban későbbi időkben u- 
gyan létezett, de nem a’ góloktól hanem az ott lakó 
számos rómaiaktól gyakoroltatott.

V .

A’ vallásnak egyetlen szolgái a’ góloknál a’ D ru i
dok  voltak. E ’ nevezet a’ szent fától származott, ’s ez 
a ’ cserfa volt, mellynek jelképe alatt a’ legfőbb lényt 
tisztelők a’ gálok, ’s melly iránt a’ legnagyobb áj- 
tatossággal viseltettek. A ’ sok cser közül mindig a> 
legpompásabb választatott mint az istenségnek külö
nös helytartója, ’s a’ körül, annak közelében történ
tek minden vallási szertartások. E’ fa vala az oltár 
ennek lombos boltozata képező a’ .templomot, ennek 
legközelebbi környéke zára körül a’ szenthelyet. Min
den népeknél a’ papok azon helyen vagy legalább kö
zelében laktak, a’ hol a’ szent cselekedetek véghez 
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vitettek : úgy a’ gálokuál is a’ papok ezen, az isteni 
szolgálatra rendelt helyen a’ szent cser közelében lak
tak, részint, hogy minden előforduló esetekben a’szent
helytől messze ne legyenek, részint, hogy azt gond
viselésük alatt tartsák, minden sértéstől megóvják, 
’s arra ügyeljenek, hogy el ne szentségtelenítessék. 
Ennél fogva a’ druidok a’ szent csernek mintegy őrei 
és urai voltak. E ’ két fogalomból eredt nevezetük’ esz
méje. Mert kelta nyelven dar vagy deric cserfát je
lent , udd pedig u ra t, — miből is az következett, hogy 
derwyddon a’ legmagasb személyeket jelenté a’ gá
lokuál, melly névből idegen népek a’ kimondást utá
nozni akarván druidokat csináltak.

Eredetök ezen papoknak olly réginek mondatik, mint 
a’ brachmanoké Indiában, a’ mágusoké Persiában, ’s 
a’ babiloni ’s assyriai chaldaeoké. Mind e’ mellett meg 
nem állhat némelyeknek azon véleménye, hogy e’ külön
böző népek’ papjainak tanitmányai közt bámulatos a’ 
hasonlóság, mert ez csak igen csekély számú czik- 
kelyekben ’s nem épen csudálatos mértékben találtatik ; 
e’ nemű hasonlóságokból pedig éppen azt következtetni, 
hogy mind ezeu druidok, brachmauok ’s a’ t. tan-el
veiket egyenesen Noah-tól vették légyen , teljesség
gel nevetséges.

A’ druidok leginkább azon voltak, hogy a’ vallás
nak minél nagyobb tekintetet szerezzenek: azért is 
a’ vallási szertartásokat minden nyilvános és házi dol
gokba , minden nemzeti ’s családi ügyekbe hadi ’s bé
ke-érdekekbe , minden külső ’s belső polgári viszo
nyokba bele tudák szőni: úgy hogy a’ gál semmihez 
sem fogott a’ druidok jóváhagyása nélkül. Ezen nagy 
tekintetet még egy ideig" fentarták a’ . druidok akkor 
is, midőn Gálország"már a’ római hatalomnak hódolt 
volt. Neveié tekintetöket az is , hogy különbféle titkos 
mesterségek által az alnép’ de még a’ nagyok’ tiszte
letét is letudák bilincselni, úgy annyira: hogy bűvö-
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söknek 's jósoknak tartattak. Ez átalábau a1 britt drui- 
dokról is értetődik, a’ hóimét ír nyelven draoithe bű
vöst jelent. (Keysler, Antiquit. septremtrioual.)

Ezeknek következésében a’ druidok a’ legnagyobb 
polgári hatalommal is éltek, mi leginkább abból te t
szik ki, hogy mint Caesar említi, a’ legmagasb felső
ségi személyeket, mellyek királyi hatalommal bírtak 
a’ népnél, ’s némelly ágainál szinte királyi czimmel 
is , évenkiut a’ druidok választók és iktatók be mél
tóságukba. Mind e’ mellett nagyon valószínű, hogy e- 
zen királynemű tisztviselőknek a’ polgári hatalomból 
igen csekély vagy épen semmi sem maradt minthogy 
azt a’ druidok magok a’ legkiterjedtebb értelemben el
foglalók. Ők itélének el mindennemű nyilvános és 
házi viszálkodásokat, a’ gyilkosság, öröklés és ha
tár-perek ügyében ők voltak bírák , ők rendeltek ju 
talmat ’s büntetést. Ezen ítéleteknek mindenki, magas 
vagy alacsony állású egyiránt fejet hajtani tartozék 
ellenkező esetben átok Ítéletet mondának rája a’ drui
dok , mi által a’ vétkes minden közösségből kirekesz- 
teték, becstelennek, ’s oily nyomorultnak tartaték, 
hogy senki vele szólni vagy érintkezésbe jőni nem 
akart, ne hogy, mint valami dögvészestől, ráragad
jon társaságában a’ tisztátlanság. Ezek szerint igen 
hihető, hogy az úgynevezett királyok csak hadi hata
lommal bírtak, vagy is csak vezérei voltak a’ népnek 
háború idejekor.

Minthogy illy nagy tekintettel ’s hatalommal bír
tak a druidok, közönségesen a' gál tartományok fe
jeinek ismertettek. Diodorus Siculus azt mondja rólok» 
hogy a’ gál nemzet’ philosophusai ’s theologusai voltak. 
Caesar pedig említi, hogy az ifjúság tanítása egyedül 
az ő vóllaikon feküdt, minden tekintetben, kivévén a’ 
hadi tudományokat ’s gyakorlatokat. Mert a' druidok- 
uak a háborúhoz egyéb közük nem volt, mint a’ csa
ta előtt ájtatos szertartással, áldozattal, az istenektől se
gítséget kérni, nyert győzedel után isméten hasonlag 
hálákat adni. Egyébiránt fel vajának mentve minden
nemű hadi szolgálattól, ’s adótól. Ez természetesen 
igen emelé tekintetűket, ’s másokban is a’ kívánsá
got hatalmasan ébreszté, szerzetükbe léphetni. Nem 
is volt semminemű állapotú vagy sorsú kirekesztve e- 
zen jogtól, ’s akármi családból származott légyen is 
yalaki, ha a’ társaság jóváhagyását meguyerheté. an
nak kebelébe felvétetett. De nem csak a’ szerzetbe lé

petteknek érdekeit illető ezen megkülönböztetés, hanem 
a’ szülők , ’s rokonok óhajtásait is hathatósan izgató; 
mert noha az ki a’ testület tagjává lehetett, a’ legké
nyelmesebb ’s legbecsültebb életpályára lépett, a’ drui
dok hatalma még is mindenkinek kívánatossá tévé 
hogy közöttök egy fiút, atyafit vagy barátot bírjon , 
hogy ez által valami elő fordulható bajában kedvezőbb 
ítéletet reménylhessen. — Nem tudatik ugyan, e’ nagy 
hatalommal, melynek a’ történetben alig van párja, 
a’ régi nemzetek közt, a’ nép önkényt ruházta e fel 
papjait ? vagy a’ druidok azt saját erejűkből ragadták 
e magokhoz, tán mértéktelen uralkodás-vágyukat ki- 
elégiteudők ? Ez esetben részökről bizonyosan inkább 
ravaszság mint erőszak munkált..Minden esetre a’ nép 
lelkületében valami ájtatos szellem fekvék, hajlandó 
magát felsőbb erejű sugallatok által vezéreltetni, melly 
a’ saját eröbeni bizalmatlansággal párosulván azt szü- 
l é , hogy bizonyos személyek mint a’ felsőbb lények’ 
rendeletinek kiszolgáltatói kezeibe tevék le polgári 
létők’ üdvét. — Nagyon természetes, hogy némel- 
lyek, kik az isteni igazgatás szellemétől legme
legebben voltak áthatva, nyilvános véleményt buzgó- 
ságukkal még inkább ápolók, ’s maguknak egyszer
smind az előjáróságot alapítók. így történhetett, hogy 
már a’ legrégibb időben is bizonyos tekintetben a’ kor
mányzó hatalmat elnyerők. De annak olly magas fo
kát csak idők haladtával érhetők e l . ’s azon időszak
ban, midőn a’ gól népek még inkább külországokra 
terjesztők ki lételök életét, majd hóditó, ’s támadó, 
majd védő ’s határtnevelö háborúkban , vezérüket, ki
rályukat bizonyosan a’ legnagyobb tisztelettel, kö
vetkezőleg nagyobbal mint a’ druidokat , ruházák fel. 
— ’S azért a’ druid hal alom csak azon korszakban 
emelkedhetett azon olly sokáig tartandó fényes magas
ságra , midőn a’ gál-életa’ nyugottabb polgári lét kor
látái közé vonult, ’s a’ bel-szerkezet erős fentartá- 
sára egy hatalmas kormányzó kar kiváutatott. Ez idő
pontot kelle leginkább a’ druidoknak használni a’ fő
hatalom’ elfoglalására.

Ámbár a’ druidok’ ebbeli uralkodása a’ legjobb a- 
lapon feueklék, ’s a' siker is a’ legjobb volt, mert 
a’ gál népet, a’ kormányukba közvetve befolyó isteni 
hatalom’ képzelnie által fékben, ’s mintegy lánczon 
fogva tartották , mi szerint a’ belső nyugalmat fen- 
tarták , ’s az országot, a’ mennyire egyéb körűimé-
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nyék engedek, boldogítók. Mind e' mellett szörnyű 
hibát követtek el épeu az által, mire talán hatalmuk
n a k 's az országnak állandóságát akarák építni; ’s 
e’ hiba oliy nemű , melly egész szerkezetöket, ’s val
lási intézeteiket hoinálylyal lepi el. Ők a’ vallás által 
kívánók a' nemzet polgári állását megerősítui ’s biz
tosítói, 's azt el is érék; de e’ czélra olly eszközöket 
választoltak, mellyeket a’józan ész helybe nem hagj- 
hat. A' vakhit, vakbuzgóság még a’gyöngédebbek közé 
tartoznak, talán leginkább ezeknek köszönheték al
kotmányuknak olly erős ’s hosszú állását : de a’ vak 
félelem, 's a' vallás lelköletébe beszőtt,’s egész lé
nyegén mint egy főszín elömlesztett kegyetlenség 's 
vérengzés szelleme alig ha a' gálok’ gondolás mód
ját igen el nem korcsositotta; ’s minden esetre csak 
a' gálnak kebelébe belé rögzött’s a’ druidok által még 
inkább ápolt szellemi tespedés, a’ polgárt szabadság 
korában — a' római járom korában pedig az ős — ‘s 
régihez természetes erőszakos ragaszkodás egy rész
ről, más részről az idegentől: kivált vallás ügyében 
való irtózás gátolható egyedül, ne hogy épeu ezen az 
emberi természettel ellenkező körülmény a’ gólokat 
csilódásuk szeudergéséből felijessze, ’s más vallási el
vekhez folyamodni kisztesse, mi bizonyosan minden 
polgári viszonyaik' felforgatását maga után vonandot- 
ta. E' dolog, e' rút dolog alatt az ember áldozato
kat értjük, mellyekről alább bővebben szólandunk.

De e' dolognak csak két oldala lehet: vagy magok 
a’ druidok is azon meggyőződésben valónak, hogy ef
féle áldozat az istennek kedves, sőt szükséges a' leg
mélyebb hódolat’ bebizonyításául, vagy ők ugyan át- 
láták viszás természetleuségét az e’ nemű vallási tisz
teletnek , de a' csalás által a’ népet még inkább va- 
kiüli ’s rabjokká tenni iparkodtak. Az első esetben csak 
sajnálhatjuk őket, látván, milly elégtelen az emberi 
ész önalkotta vallása felsőbb világsugár nélkül, ’s milly 
rútságokra téved épen ezen gyarlósága ’s elégtelen
sége által. De ha a' másik eset lehetőségét gondoljuk, 
méltán boszankodnunk kell, hogy olly felséges tárgy 
gyáinolítására olly alávaló segédszerekhez nyúlhattak, 
hogv az isteni tisztelet’ méltóságát oliv torz elvekkel 
elcsufíthaták, ’s az emberi elme legdicsőbb szülemé
nyét, a’ vallás' fogalmát olly alávaló ’s természet 
elleni tettekkel bcmocskíthaták; ’s nagyon kétségbe 
hozhatóDiodorus állítása a' druidok philosophusi tisztük

ről, mindén ezen a‘ józan philosophiával semikép sein 
egyezhető eredményeket tekintjük , bármi dicséretest 
foglaljanak is magokban egyéb tudományaik, mint 
alább látandjuk.

A’ druidok különös-társaságokban éltek az erdők
ben ’s ligetekben, uémellyek vélekedése szerint min
dig nőtelen állapotban. Ez azonban még eléggé nincs 
bebizonyítva. A’ mi elkülöuözött lakásukat illeti, azt 
nem lehet úgy érteni, hogy soha sem léptek volna 
nyilvános társaságokba ; mert minthogy az ország - fe 
jei 's főbírói voltak, szükségkép többszer kelle a' vá
rosokban ’s nyilvános gyülekezetekben megjelenniek. 
Minden druidok egy fő alatt állának, kit nagydruid- 
uak , vagy fodraidnak neveztek. Hihető hogy ennek 
különös lakja volt, ’s a’ szerzet legtiszteltebbjei va
lónak körülötte. A’ fődruid méltóságát mindig a’ leg
nagyobb tekintetű nyeré el. Ha mimlazáltal többen vol
tak egyenlő tekiutetüek's érdemüek, a' druidok válasz
tásra keltek , ’s szavak többsége határzá el a’ dolgot- 
Néha még kardra is kelt a’ végső eldöntés. — Ezen 
fődruid elnöksége alatt éveukint mindnyájan össze
gyűltek a' druidok Chartres - nél, melly város gallia 
középpontjának tartaték, 's ott ítéltettek el a' legfon- 
tosb perek és viszálkodások mind polgári mind vallási 
ügyekben; miből láthatni, hogy a’ gyülekezet a’ leg
főbb papi itélőszék vala, mellyuek, mint már említők 
mindenki, ’s még a' királyok is engedelmeskedni tar
toztak.

( F o l y t a t á s a  k 5 v e t  k  ejt  i k. )

TÖREDÉKEK A* MAGYAR SZÍNÉSZETRŐL.

PETRICHEVICH HORVÁTH LÁZÁRTÓL.

(F o 1 y t a t  á s.)

Nem úgy áll a’ dolog nőinkkel. Ezek átalánosan 
hibásan beszélnek. Egynél a’ prosodia, másiknál a' 
természetesség a’ folytonosság, harmadiknál a' sza- 
vallás’ helyessége, ’s legnagyobb részénél e' tulajdo
nok’ mindenike hibázik. Egy bizonyos éneklés, egy 
nem tudom miféle cantálás’neme szakadott bé mo&t nem 
rég óta közikbe; ők uem beszélnek, hanem danolnak, 
nem ejtik a’ szót természetes fesztelenséggel, hanem 
erőtetett affectátióval. Pedig a’ színpadon kivül uem 
beszélnek ők a’ világért sem olly nevetségesen; sót

*
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kedvesek tudnak leírni, es szeretetre méltók négy fal 
közölt. Pamlagjaikon úgy beszélnek ők , mint nőink’ 
műveltebbjei, kedvesebbjei (kivévén a’ mindeuikének 
sajátságos kimondást). De mihelyt a’ színre lépnek, 
fájdalom, megszűnik a’ báj, a’ kedves természetesség» 
a’ tetsző fesztelenség. — A’ szókat össze vissza ha
rapják, szótagok’ utósóit irgalom nélkül elnyeldesik, 
egész phraseseket elhabarnak, pathost tesznek min
denhová, mint paprikát a’ magyar szakácsáé; midőn 
egy levelet olvasnak, azt épen úgy szavalják el, mint
ha nem volna levél, hanem ön szivükből kitörő indu
lat; midőn szenvedélyt kell festeniök, kiáltanak a’ 
helyett, hogy hangúk’ árnyéklatos színezeteivel feste
nének szenvedély-árt; szerepeiknek lelkét, aziró’ szel
lemét fel nem fogva, mindenütt gurliskodnak, akár 
illő, akár nem; szóval igen gyakran fogják — hacsak 
a’ javalás’ pályáján iparteljesen nem haladandauak — 
lelkes Vörösmartynkuak a ' gúny-ajkaiból gördített e’ 
Shakspeari szeszélyű szavait eszünkbe juttatni:

„Négy kéz - láb jár a’ természet, midőn
Ő játsza , ’s boldog és boldogtalan
Futásnak indul . * . * . * . .  !ÍC

Ezen hibás beszéd, ezen éneklő modor, ezen habar! 
fogások inkább színésznőink’ fiatalabbjaiuál, mint ko- 
rosbjaiuál feltalálhatok. Mondhatnám Thalia’ legújabb 
nemzedékének hibája ez. — Mert semKántorné, sem 
Dériné nincsenek ezen éneklésnek alája vetve, (az 
utóbbi egy kicsit,) noha az elsőnek, mint Kántornénak 
ennek pedig mint első énekesnőnknek ezen cantálási 
mania tán megbocsáthatóbb lenne. Melpomene’ nyu
galmazottja, a’ maga idejében kedvelt Székelyué sem 
emlékszem hogy illyképen vétkezett volna a’ termé
szet ellen. ’S e’ nézet okvetlen ama’ másikra vezet, 
miképen e’ tetemes hiba nem sajátja, és természetébe 
gyökerezett az újabb generátiónak sem — mint tán 
némelly természet-búvárok gondolhatnák — hanem mi 
hibás mintának helytelen utánozásában alapul. Eme’ 
hamis modort, é’ helytelen iskolát, kimondom egye
nesen , aligha nem Leudvainénak köszönhetni, kinek 
némelly dicséretes tulajdonai, elfelejtetve néha ezen 
beszédben, és szavallásbani tetemes hibáját, a' hall
gatóság’ tenyereit zajos tapsokra gerjeszték, őt ver
sekkel és virág-füzérekkel elhinték, előbb kisebb vá
rosuk’ imádott bálványává emelők, ’s utóbb , mint ma

gyar közönségnek kedvenczét minden kezdő magyar 
színésznőnek híven követendő példányául, vagyis 
mintájául kitűzték. Nem kétlem — egy perczig sem 
— miképen a’ kedvelt színésznő átlátva az örvény’ 
mélységét, mellybe magával együtt lehúzni indult a’ 
nemzeti Tha.liát, teljes iparral azon fog munkálódni, 
hogy a’ megrögzött szokások* bilincseiből kivetkezve, 
a’ művészet’ láthatárán új alakban feltünhessék, ha
sonló ama’ szép lepkéhez, melly az ő reptét biliucsező 
fogházának sötétjein áttörve, szabadon járja bé a’ vi
rágdús ligetet, aranyporos, szárnyainak tükreiben az 
égnek mindig bájos azúrját, ’s a’ földnek örökké vál
tozékony képeit mutatva.

Ha itt czélom lenne kimerítő munkát írni szülészet
ről, még sok egy és mást kellene felhoznom. Nem 
kellene akkor mást tennem, mint azon jeleseknek — 
kik e1 tárgyban nagy hatással és szerencsével fára
doztak — tanításait kivonatokban előadni. Azonban 
erre fdőm nincs. Kik mást a ’ honi nyelven kívül tud
nak, azok olvassák és tanulják meg magok. Azok
nak számára Ipedig, kik nem elég erősek idegen nyel
vekben, igen helyén volna csekély ítéletem szerint, ha 
a’ nemzeti Academia ahhoz értő tagjainak valamelyi
két megbízná, hogy néhány műgonddal írott kötetek
ből álló magyar munkában mindazt czélszerüleg ösz- 
vesíteni igyekezzék, mi csak jeles a’ színi művészet
ről angol, fraaczia és német munkákban újabb idők
ben íratott. Míg illyen katekizmussal nem birandanak 
magyar színészeink, mind addig lehetend ugyan elég 
hibát kapni mutatványaikban, ám de azokat jó lélek
kel nekik tulajdonítanunk nem. E ’ hiányt — addigis, 
mig az elhárítva nem lehet — pótolja ki szigorú, és 
semmiben és senkinek nem kedvező kritika. * )

Nem tehetem csakugyan, hogy itt egykét szóval ne 
érintsem azt i s , mit még színészetünk’ jelen állapot- 
jának mentségére sikerrel felhozni lehet ’s az ügy’ 
párttalan barátjának, kell is.

*) De mellyet olvasni, kellene ám színészeinknek. Nem le
hetvén pedig megkívánni tőlük, hogy élelmükre alig ju
tó fizetésükből hírlapokat tartsanak , ezennel bízalom- 
telljesen felszólítom a’ honi hírlapok’ érdemes szerkesz
tőit, szíveskedjenek színésznőink’ jelesbjeinek (legalább) 
hírlapuk’ egy egy példányával: színész, ki olvas , fe
lelhet meghívatásának. —  ’S ki ne akarna elősegítóje 
lenni e’ szép ügynek ?
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Ezek közé tartozik legelszőr a’ vándor b o t, mellv 
eddig nehéz sulylyal nyomta Thalia’ gyöngéd vállait. 
Vándorol a’ derék műves, ’s dauolva összejárja Euro
pa’ városait, ’s oily soká mulatva itt vagy ott, mig 
kénye, vagy czélja tartja, tanultán és készülten tér 
vissza szüléföldjére , megcsókolandó atyja’ gunyhójá- 
nak küszöbét, örökre kitűzendő hű tarisznyáját, mű
remeket készítendő, ’s végre hasznos polgárrá és mes
terré válandó. Ekkép a’ műves. De nem igy a’ mű
vész. Ót a’ vándorbot nem deríti: ’s a’ szüli nélkül 
ki- és befűzött tarisznya súlyos teherrel zsibbasztja. 
— Ő nem intézi lépteit nagy városokba, hiszen ezek 
gúnynyal nézik le a' szegény vándort, csak a’ ki
csiny zugolyoktól üdvözlettet; nem mulat ő kényére, 
vagy tanulás kedvéért amaz istenmeutsmeg színpado
kon, hanem az élet legsajgóbb, legdurvább szükségei
nek megszerzése végett, és csak addig, mig rikoltá
sai és bohózatai, mikor ő maga elueveti magát, meg
fizetik a’ mindennapi kenyeret; ő irtódzik egy jelentől 
habár az neki tapsokat hoz i s ,v de még inkább a’ jö
vőtől, mellynek horongós bizonytalansága borzadással 
tölti el az érezni tudót. Oh hányszor nem sír az ő 
szíve vérkönyeket, mig furcsálkodó nyelve vigassági 
könnyeket facsar ki a’megnevettetett hallgatók’ mosoly
gó szemeiből?.. Hol, és hogy, és mikor tanuljon egy 
illy van dor-martyr, ki alig szegezte le sátrának utósó 
fáját, már annak elsőjét felszedni kéntelen, tovább, 
és tovább, és mindig tovább vándorlandó. Nincsen 
neki megszokott küszöbe, nincsen melengető tűzhelye, 
nincs felderítő jövője, nincs temetője, szívóhajtott.— 
Illy tulajdon hónukban számüzettektől, illy nemes pá
riáktól mit lehetett nagyot várni ? . . .

Azonban ezen akadályt legyőzte már a’ haladó kor 
szelleme. Pest megye megbirkózott a’ százfejü hyd- 
rával, ’s mivel egyenesen szíve körűi kereskedett, le 
lehullangának egyenkint annak métejt lehellő torkai. 
Színészeinknek egy része elvetheté a’ vándorbotot, ’s 
leikeiket reménysugár deríti honszeretet’ és nemzeti
ség’ fényes napjából előnyomúló Most már nem chi- 
maera többé azon sejtelem, hogy eljön az idő, midőn 
magyar színészeink is al pari Ieendenek más honok 
művészeivel méltánylás, becsültetés, és mindenek fe
lett egy biztos jövendőre nézve.

Másik nagy mentségét a’ magyar színészetnek ta
lálom én azon nagy hiányban, mellyet belévágólag

imént már érintettem. Tudni-illik olly könyvek’ nél
külözésében, mellyek magokba foglalva mindazt, mit 
színművésznek okvetlen tudnia szükséges, ennek ok
tató kézi könyvül szolgálnának Erről felebb már em
lékeztein, a’ magyar Academia teendői közé számít
ván illy kézi könyvek’ létesültetését. Azonban addig

i
is, mig ez óhajtásom létesülendett, míg formális szí
nészt képező intézetünk — Conservatoriunmnk — 
alapíttathatnék, (miről sokan és sokat szólották már) 
addig-is, mondom, méltán reméllhetjük, hogy a’já
tékszíni Választottság által közelebbről megbízott szín- 
igazgató , mindenki előtt ismeretes szorgalmát és fá- 
radhatlan műgondját a’ már hála Isten megállapított 
Thaliától nem csak hogy megvonni nem fogja, sőt ide
jének, kényelmének, és szenvedélyeinek feláldozásá
val is mindent elkövetni el nem mulatand, mit csak 
hon’ díszére, nemzetünk’ csinosbitásárá, óráink kel- 
lemesítésére, és élvezeteink’ szaporitására a’ magyar 
színház által, pedig az nem kevés, eszközölni lehet.

( V é g e  k ö v e t k e z i k . )

LÁNYKÁM’ SZEME.

Mint az ég derű-borútól 
Majd sugárzik majd sötét,
Úgy harag vágj' kéj borítja 
Kék szemed’ dicső egét.

Kéje a’ gyönyörtől ittas 
Szívre zöld tavaszt derít,
De haragtelt pillanatja 
Rá halállepelt terít.

Vész után szelíd szivárvány’
Ive leng az ég körén,
’S fensugárzik báj sziliekkel 
Szebb időről a’ remény.

Nem lelek remény szivárványt 
Kék szemeddicső bús eg én ,
Nem derült fel igy  szerelmed’
Napja még a’ szív ’ ölén.

Kegjtélén! hogy illetődjél 
Nem kívánsz csak könjözönt?
Melly keserve tengerével 

egész fikort elönt!

Kék szemed remény-sugára 
Szerzi meg csak üdvömet,
’S illy  borús ha fog maradni 
Nem sokára eltemet.

SUJÁNSZKV.
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K I L E S Z  A' B ÍR Ó ?
IV.

Számok, es örökségek.
00 Itt megint a’ nagy jelentésű bélyeg! A’ végte

lenség bélyege. Mellyról a földiek többet nem mon
danak , csak azt; hogy: go annyi, mint o! vagy: nul
la. (végtelenség- semmi)---------- semmi pedig annyi,
mint - 1! — az az : 0 -  1.

Ki hinné?— Ez úgy vau! igen is, úgy van. Mert 
a’ ki az öt érzéken , ’s az úgy nevezett józan értelem 
horizonján felül hatni nem képes, — — — az oilyan- 
uak „Egygye“ még nincs; az ollyau nem tudja, mi 
légyen az „Egy*“ Mert az , a’ mi érzék és értelem
tá rd ja ,----------- mind „több egynél,“ ’s (ki hinné?)
még-is kevesebb egynél! — — — Több; mert ré
szekre lehet osztani; ’s kevesebb; mert az „Egy:“ a’ 
minden! az érzék és értelem tárdja pedig nem a’ „min
den.“ — Hogy így az érzék, ’s értelem tárdjai csupa 
„egygyek;“ de, mellyek még-sem egygyek.

Mik hát? Töredékek az „Egyből!“ Melly töredékek 
csak ,,érzéki csalódásoku által támadnak! —

Az ész azonban meg-tudja a’ csalódást. És az ér
zék, ’s értelem hazugságain „ igazítást“ tesz, vagy is 
„bölcselkedik !“ — — —

A’ philosophus tehát abban különbözik a’ számo
lóktól, hogy nála az egy Egy; amazoknál ellenben, 
annyi mintjj semmi. Mert a’ számolók az „Egygyet“ 
nem ősmerik; őszintén álitván, hogy előttük a’ philo- 
sophusok „Egygye“ annyi, mint semmi. Mert nekik 
„test“ kell, vagy-is: érzéki ’s értelmi tárdjak; mily- 
lyen; a’ pont, vonal, lap, és test vagy solidum. — 

Innen kap-fel olly nehezen a’ philosophus! — Mert 
ő ott kereskedik, hol az érzék ’s érlelem ki-kopik; 
’s a’ mindent .„egyesilni“ törekvő „ész“ vizsgálódik,
hol számok nincsenek!-------—

A’ számolók örökségei tehát nevetségesek. De ezt 
csak az „ész“ képes felfogni. Melly az „ örökségeI“ 
nem másban tartja, mint az „Egyben!“ — Melly az 
„Egynek“ látszó hat „Egynek“ nem veszi, hanem 
csak „ lövedékeknek,“ — mellyek az érzékek hazu
dósa által nyernek egyséyi - sz in t, az értelem hozzá 
járultával! — — — De az „ész“ tudja, hogy nem 
„egyek.“ — Mert „Egy“ nincs, csak „Egy.“ Melly 
számok alá nem jöhet Neve: „örökség“ vagy „ész!!!“

D i s s c r t a t i o  r a k é t a - f o r m á b a n .

co Akármibe fog az ész birtokosa, az ember, min
denütt jelét adja uralkodó hatalmának. Meg-vigyázza a’ 
törvényt, melly alá az elementumok, és természet vet
ve vannak; ’s általa mint zablán a’ lovat, úgy vezé
rel mindent! — — —

Pestnek egy sétálóján mutogatta tegnap a’ Bécsi 
mester Stuw er  hogy a’ tűz, és salétrom által pompás, 
és nagyszerű formában képes az ész disserálni. —

Ugyan-is. <3 a’ város erdőcskéjébe hívta a' két part 
népeit. Hol nékik olly csillagokat mutatott, mellyeket 
az egen „nem l á t h a t n i ’s igy a’ jól íigyelmezövel 
olly világosan meg-érteté; a’ miíly világosak voltak 
csillagai , hogy az ész tudja még szebb csillagok, és 
dicsőbb világok léteiét, mint ez a’ miénk ; ő szinte 
érzékünk, (szemünk) alá bocsátotta, hogy eszünkben 
meg-van egy „különb“ világ ideája, ’s ezt ő nekünk 
csuda-szépségű, szivet, lelket elragadó'csillagaiban 
a’ leg-íényesebben meg-mutatta! — — — Ah!, én 
gyönyörködöm azokban, még csak élek! — — —
0 értésünkre adta, hogy az ész.tudja; miket terem
tett az, a’ kihez az ember „hasonló,“ mellyek azon
ban e’ íöldi láthatáron túlvannak; de a’ Teremtővel 
rokon elme „sejti“ azokat, és le—írja; még pedig majd 
színekkel, majd szavakkal, majd hangok, ’s egyéb 
eszközök által! — — —

Alig tűnnek el a’ mondott csillagok, nagy ropogás 
csattogás és durrogások közt jő fényre a’ setéiből egy 
„korona.“ — Honunk felségének dicső jel-képe! — 
Alatta a’ négy folyam, mintegy a’ paradicsom négy 
vizeire emlékeztető! — — — A’ hármas halommal 
együtt, melly felett a’ három hires v. v. v. (veni, vidi, 
vici, azaz: jöttem, láttam, győztem) mintegy lebegni 
látszotta’ históriákban jártas előtt, ’s mellyek most 
mintegy nagy-szerű „emlékek“ állanak a’ történet
képei közt!! ! ---------- De hova bolyangasz oh to ll; —
visza! különben majd azt mondják, hogy te disse- 
rá lsz , nem pedig a’ rakéták! — —

Igen, a’ honi czimer, ’s korona mellett oldalt mind 
két részről sárkányok őrködtek , ragyogván magok- 
is, e’ honi je l-k ép ek -is! A’ két sárkány egyre szórta 
a’ rettentő tüzes bombákat közeire, és messzire! Ügy 
védték, és óvták a’ koronát! — Mintha mondták 
volna: ,,a’ fölség szent, és sérthetetlen!“ (Majcstas
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est sancta, et inviolabilis) — — — De hány érti 
„mi a’ fölség“ ? így magamban; és nehéz gondok 
fogták körül telkemet. Mert úgy látszik nekem, hogy 
addig , még az emberek ide el nem hatnak, boldog
ság a’ világon nincs. „Ajánlom magamat kedjekbe!“ 
Ezen szavak ragyogtak még a’ fény közben. ’S a’ 
Dissertationak vége lön: de fájdalom sokakra nézve 
csak puszta rakéta formában.'!! — -------

L IT E R A T Ú R A I  V IL Á G .

KUNOSS-TLL.

( F o 1 y t  a t á s.)

Képtelenség volna ugyan azt kívánni, hogy ez ön
állás az ifjúban is szintúgy meglegyen, mint egy éle— 
mült emberben; ’s hogy egy kezdő Írónak szintolly 
kitűzött ösvénye legyen a’ literatúrai világban, minő 
p. o. a’ literatura elválasztott hőseinek, vagy álta
lában tudományokkal hosszabb ideig foglalatoskodó 
köuyvbarátnak; de az minden esetre követelhető, hogy 
abban, ki másokkal pályázni akar, bizonyos iránynak,
’s legalább sarjadzó erőnek biztos nyoma legyen. Es 
ez az, mit én az ifjú irónemzedék dolgozatban fölta
lálni sejtek. Az egykorinál merészebb lélek nem igen 
köti magát holmi idétlen előképhez, hanem önmaga 
ügyekszik teremteni, ’s noha talán nem mindig ked
vező sükerrel és kielégítő alakban, de mindenkor elő
haladni akarást bizonyító ügyekezettel, mi annyival 
ohajthatóbb, igy hamar-különválik majd a’ valódiság 
az álerötül, ’s a’ hivatottság az ifjúi tűz első föllob— 
hantától, melly igen könnyen tollat ragadtat az Írás
ban gyakorlottabbacska ifjúval. A’ közéletben ugyan 
igen sokszor megtörténik, hogy az első tüzeskedés 
miatt nem nyerheti el a’ pályázó a’ dijt. De az irói vi
lágban egészen máskép vau. Itt számos a’ díj, (nem 
az arany-dijt értem) annyira, hogy minden pályázónak 
kijut, ha ugyanazon jelességgel futják is ösvényüket. 
Kezdetben mindjárt ki keli tehát tüntetni: mit várhat 
a’ közönség a’ pályára lépettül. Legalább tudja, hogy 
hányadán áll vele, 's nem var, reményi évrül évre 
híjában, mig utoljára az írónak minden önkimélése ’s 
kiméltetése mellett is csakugyan kisül, hogy a’jószivü 
közönség hiábau várt. Mert nem lehet a' közönségre j

nézve kedvetlenitőbb dolog; mint midőn valaki közép
szerű munkácskával lép föl, ’s igy folytatja egy kis 
ideig irói pályáját, mig azonközben folyvást azt ria- 
dozza egy kritikus czimbora a’ reményben élödö kö
zönségnek : „ez egy lángész, kimerithetlen eredeti kút
fő, költői király ’s a’ t. ’s a’ t. de mégeddig csupa sze
rénységből nem lépett elő ama’ mestermüvekkel, mel- 
lyek mindenható szellemének olly világos tanujelei, 
hogy csak az avatlanok tagadhatják meg tőle az örö
kösen virítandó borostyánkoszorút.“ Mondom, ezek 
mind haszontalan kürtölgetések; azért ki nem csak 
kortársai hanem az utóvilág előtt is igazságbarátnak 
ismertetni kíván ’s hírnévben akar maradni, sőt tisz
telteim: az ne áldozza löl az őszinteséget mellé
kes tekinteteknek ; ne tartson nagyitó üveget a’ kö
zönség szeme elibe ; mert előbb utóbb csakugyan észre 
fogja ez azt venni, ’s az alakosság nyomára jutván, 
annyival fürkészőbb ’s kielégithetlenebb leeud- — E’ 
tárgyban ismét csak a’ tapasztalásra utalok, melly az 
életnek legjobb, de fájdalom! néha drágán fizetett 
mestere. Mivé lettek mindazon férfiak literatúrai vi
lágunkban , kiket pártosság vagy elfogult értelmetlen
ség hajdan a’ föllegekig emelt? Mivé lettek azoknak 
annyira magasztalt müvei? A’ közönség meghoszulá 
magát. Azok jobbadán feledvék; ezek még csak köny
veik számára nempedig tartalmára tekinteni szokott 
tulajdonosok gyűjteményében (könyvtárában)lelhetők, 
így fog járni mostankorunk számos elhíresztelt lite— 
ratora, müveivel együtt (t. i. ha mellyek vannak) ; ’s 
annál hamarább fog igy járni, minél hirtelenebb emel
kedéssel juttaták őt azon polezra, hol nimbus-övedz- 
te fővel nézheti a’ szolgavilágot, mellyuek tudatlan 
gyermekei hozzá csak bámulat és rettegés közt pil
lanthatnak föl.

E’ szerencsétlenségtül csak a’ helyes bírálat ment
heti meg az irót; helyes bírálat, mondom, mellynek 
napjainkban, az egyenesen erre szánt lapokban Is 
épen semmi nyoma. Mert az nem helyes bírálat, ha 
valamelly rósz munkát egyetlen egy kifejezéssel bírá
lunk meg, ’s azt mondjuk: „Ezen munka rósz.“ Illy 
bírálat mai napokban nem elégít ki sem irót sem kö
zönséget. Mind a’ kettő szeret kétkedni abban: vall
jon igaz e hogy rósz; ’s szereti tudni ugyan miért 
rósz. Tehát neki ok, és mindig újra ok kell. Ne tar
tsuk a’ közönséget mindörökké csak gyermeknek, iró- 
társainkat pedig iskolás fiúknak , kik mesterük sza
vait szenlirás gyanánt tekintsék;’s azokban még csak 

I kétkedni se merészeljenek. Hisz minmagunknak, írók- 
j nak is több becsületünkre válik , ha férfiakhoz méltó 
I olvasmányt njujtunk a’ közönség kezébe, mintsem 
J ollyat, melly csak gyermekek számára használható, 
j Vagy azért mondjuk e őt gyermeknek, hogy nem tu

dunk férfiak számára férfiúhoz méltó munkát írni?
*( F o l y t a t á s  k ö v e t k e / ,  i k. )
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IIXR- ’S DIVATLAP.

P E S T I  H Í R E K .

1.) Budapest’ közelében , Hidegkút mellett, a’ „remetebar
langban,“ melly a’ kápolna niegett folyó hegyi patak’ olda
lán magasra emelkedő sziklák közt nyílik, a’ napokban egy 
remetére bukkantak, egy szerencsétlen hölgyre, ki magát az 
emberi társaságbul ide számüzé, ’s mint látszik nyomorú vad- 
gyümölcsön és gyökereken kívül, mellyeket bő mennyiségben 
gyűjtött már össze magának , minden más élemszertől eltiltá. 
De a’ mi őt még szembetűnőbbé ’s közfigyelemre méltóvá té
v é , az, hogy szegény szüntelen sír és kesereg, hogy minden 
megszólításra csak könyűkkel válaszol — szólni pedig egyátal 
jában nem akar, noha egyébkint szelíden viseli magát ’s ő- 
rültségnek semmi nyoma rajta. A’ szerencsétlen mintegy 40 I 
esztendős lehet, magas termetű, sovány, ’s rendkívül halvány, 
öltözete noha már igen viselt, városi viseletre mutat, de mind
eddig beszédre nem lehetvén bírni, kilétét homály födi.

2.) Sept. 2kán, a’ látványszerető budapestieket Bécs eujo- 
pahirű lángmiivésze, az ott Strauss vagy Lannerkint szeretett, 
’s hírben nálunk is jó eleve ismert Stuwer A. tűzi játékkal 
mulattatá. — A’ valódi tűzjátékot jegyes lángacsok (rakéták) 
fölbocsátása előzé, mellyek ion a’ légben részint egy, részint 
több durranásokkal pattogtak szét; részint halk suttyanással 
világító fényű csillagokká alakultak, mellyek, mint Evalamelly 
szomorfűznek alácsüggő ágai, karélyosan hullottak föld felé 
Legbánmlatosbbak voltak az illy egyes lángacsok között azok, 
mellyek főn lassú pattanás illán mint egy alkonycsillaggá ido
mulva , majdnem perczenkinti szín változtatással, mi közben, 
piros, zöld, kék, sárga, narancs, viola ’sa ’ t. ’s a’ t. legkü- 
lömbneműbb színeket cseréltek, alig észrevehető mozgással jár
ták meg félkör-idomú pályájukat. Az első nagyszerű látvány
szakasz hosszú virágfüzérek gyanánt bonyolított lángczifrá- 
zat vala, különszinű lángocskákból alakítva, közepén e’ föl- 
irattal „Megelégedésüket“; a’ második: három külön szakasz
ra vált, ’s szegélye gyanánt egymás ellenébe fordított láng
sziporkázó tömlöktül övezett motolya volt, mellynek közepe 
felé, 's végein kiilönkülön színű fény gömbök lobogtak ’s idő
iül időre durrogva szórták a’ sziporkát sebes forogtukban. A’ 
harmadik látványszakaszt, melly az előbbihez hasonlólag há
rom részre volt osztva,’s fél-fél görbe külön kereket látszék

ábrázolni, ellentételesen forogtukban,— más nem kevesbbé 
meglepő szépségű jelenet előzte meg , t. i. szökőkuthoz hason
lító lángoszlop , melly fölszökeltében arany, ezüst, rubin, 
smaragd ’s istentudja mi más tündéralmákat lövelt fö l, mely- 
lyek aztán, mint a’ szökőkút visszahalló cscpjei tündérileg 
szállottak alá a’ magaséul; még más lángacsok pedig egyes 
gomolykint röppenlek föl, ’s ott mintegy bőség tömlőjévé vál
lán hullatták földié tündéralmáikat. Negyedik látványszakasz, 
ismét lángczifrázat volt e’ föli lássál „Ajánlom magamat ke
gyeikbe“ Magyarország czimerét ábrázolva, mellvet kétfelül 
szárnyas óriási sárkányok őriztek, tátott szájjal, mellybiil, 
ismét számtalan, kiilönkülön fenygolyó lövelt elő. Ezt követé 
nyomban ágyúzás, melly szinte a’ földet is megrengeté, s 
képe volt kicsinben az ütközeti várostrom szakadatlan agyu- 
dúrrogásainak. — Szinte fölösleges mondanom, hogy Stuwer 
a’ közönség elegültségét legnagyobb mértekben megnyeré. Majd 
minden mutatványát helyeslő riadozás vagy taps követte ; mi 
annyival kedvesebb lehetett neki, mert a’ tömérdek nézőse
reget látva, előre tudhatá, hogy a’ méltányló örömriadás mö
gött, ezrekre menő jutalom várakozik reá; minden költségei 
leszámolása után is.

H O N I  H ÍR .
S z e g e d .  5S a* t .  (Folytatás.)

September’ lödikén első előadásra hirdetve volt Bellmi 
. R o me o  és J u 1 i a‘ja. Az eső azonban okozta, hogy ezt meg
tekinteni alig jött nehány néző a’ színterembe, (melly n. b. a’ 
városházbani redoute-terem). Az esőnek itt — mellesleg mond
va— igen furcsa tulajdonsága van, mert alig jő érintkezésbe 
e’ széksóval rakott földdel, azonnal olly csúszós úton útfélen 
minden, mintha kiszappanozták volna. Így a’ mai előadás el
maradt , ’s nekem semmi nem maradt hátra, mint a’ mai 
előadás’ elő nem adásáról’ mondani valamit. Köztudomás sze
rint a’ társaság szerdán estve érkezett ide ’s másnapra már, 
.Romeo és Juliac vala hirdetve! Ez minden hozzá értőkben 
igen rósz sensatiót gerjeszte. Illy nagy operákat minden ren
des színpadon többszöri próba után adnak-elő, bármennyi szőr 
ismételtetett legyen. — Nem elég az, uraim, azzal imponálni 
akarni a’ közönségnek, hogy nagy darabokkal lépünk-fel; mert 
a’ közönség’ (kisebb ugyan) de józanabb része bizonyosan a’ 
szerint teendi Ítéletét, miképen nagy műk iránt az illő figyel
met meg vagy meg nem adatni látja. E’ darabnak mára hir
detése azt jelenti csak, hogy a’ színész urak nagy figyelem
mel vannak a’ közönség iránt, mi tán nem egynek hizejegni fog; 
de midőn e’ figyelem a’ művészet’ rovására történik , hátra ak
kor a’ közönséggel, múzsáké az elsőség! E’ megjegyzésemet fi
gyelmükbe ajánlom színész imáknak, ’s tartsák szabály gya
nánt ezentúl azt: hogy nagy vagy új darabok’ elődásához min
dig figyelem, gond’ és szorgalom’ fordításával járuljanak.

( F o l y t a t á s  k ö v e t k e z i k . )

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, bérmentett levéllel, vagy személyesen is ér
tekezhetnek a’ szerkesztőségnél új világ utczáhan, dr. Reizinger házban 554ik sz. a.

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

N YOMATJK LANDER!K BETŰIVKL.
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H a r m a d ik  é v 3 A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a’ Magyarhazárn M á so d ik  fé le .

TÖREDÉKEK A’ MAGYAR SZÍNÉSZETRŐL. 

PETR IC H EV IC H  HORVÁTH LÁZÁRTÓL.

(V  é g e .)

Nagy mentséget találhatnának színészeink azon kö
rülményben is, hogy ők művelődési utazásokat nem te
hetvén ollyas mintákban szűkölkednek, mellyek után 
magokat biztosan formálhatnák, ’s mikkeli szoros is
meretség teszi voltaképpen a’ színművészeti theoriá- 
nak practicns oldalát.*} Azonban e’ mentségük, mió
ta a’ pesti német színpadon a’ külhonok legjelesb szí
nészei, sőt magának Becsnek is nagyobb művészei 
éven kint megfordulnak, nem bévehető. Sőt ha ezen 
vendégszerepezők nem is lennének, magok a’ helybeli 
németek között is jelelhetnék ki egyet kettőt, kit min
tául választani bizony nem szolgálna a’ magyar Thalia, 
kissebbségére. Hlyen a’ nők között madame Grill, 
kit, akár a’ szavallási helyességet, akár a’ szerepek’ 
lelkének helyes felfogását, akár a’ stúdiumot és gon
dolkodó műgondot a’ játékban, vagy végre a’ finom 
ízlésű és úri tónu magatartást és bájteljes maniereket 
tekintsük : minden bizonnyal szinésznék jelesbjei 
közé kell számítanunk. A’ színészek közül csak 
egyet tudok kit, jkivált társasági darabokban, sikerrel 
követendőnek lenni állítok, és az Dessoir, ki minden 
fiatalsága mellett is néha olly jelesen, ’s mindig olly 
kitűnő műgondolal játszik, hogy őt valósággal azok 
közé számlálhatandónak tenni vélek , kik sokkal jobb 
szúipadra is, mint a’ pesti, sikerrel lépnének fel. — 
Bohózatokra több derék tagokkal is bírnak ők, azon
ban ez általam érintett czél’ elérhetésére okvetlen ki- 
vántatnék színészeinknek a’ német nyelvbeni tökélyes 
jártasságok, 's meg' azon uémellyikével közös hiúság-

•J Mi nagy haszon ran a’ színészek ntaz.ásalwn, mutatják 
azt Egresi Gábor naplójábóli töredékek. Lásd lioumu- 
▼ész közelebbi 10. es Iáik darabját.

1837.

nak levetközése, mintha ők felebb állanának a' művé
szet’ lépcsőzetén hogy sem más -ajkú színészektől még 
mit tanulhatnának. Nem tehetem, hogy ne említsek itt 
két valósággal megtörtént anekdotát, ezen gyanakodó 
előlátásomat - is meg igazalandókat. Több év előtt, 
midőn az akkor még épülő kolosvári színház igazga
tósága az akkori társaság tagjainak egyikét Székelyt 
(a ’ híres Székelyné’ férjét} Becsbe küldé a’ diszitvé- 
nyek’ kifizetése és lehozatala végett, alkalma lévén a’ 
nevezett színésznek, a’ főváros’ udvari színházát mint 
mondják színről színre láthatni, hazajővén, a’ bury- 
theatrum’ mivoltáról kikérdeztetett magyar színész illy 
feleletet adott: „látám a'híres udvari színház-tagokat 
is. Megvallom mi különöst sem lelek rajtok. Az egy 
K om nak van egy két jó  mozdúlatja. Schröder szép 
figurát já tszik  ,  . .  ámde olly an mint az én Anikóm , 
ugysegéljen egy szál sincs.(£ — Egyszer meg nem 
igen rég , egy jó ismerőm, egyikét az akkor Budán lé
tező magyar társaságnak barátságosan arra figyelmez
tetvén, hogy a’nem tudom mellyik szerepben igen jele
sen játszó német színész’ modorját annak gyakrabban'! 
megszemlélése által magáévá tenni igyekezzék, nem 
soká ugyan azon szerepben fellépendő: a’ magát meg
sértve érező színészünk ezen épen olly hamis, mint 
tacitusi tömöttséggel előadott elvvel ripostirozta bará
tomnak jó indulat sugalta tanácsát: „magyar nem 
tanul, németből soha.Cí

Még egy nagy akadály arra, hogy a’ darabok színi 
praecisióval adathassanak elő, az is: hogy a’ színé
szi személyzet igen kicsiny. — Hol ugyanazon szí
nésznőknek minden , vagy legalább majd minden 'este 
jó nagy szerepekben kell fellépniük, hol ugyanazon 
egy tagnak ma Marinellit, holnap a’ ludast polgár
mestert, ’s hónapután a’ 80  évű Dánielt kell szc- 
mélyesítnie, ’s még azon íelűl daljátékban is énekel
nie: ugyau hogy lehessen ott jó lélekkel azt követel-

( 3 1 }
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ui, hogy az előadások legnagyobb praecisioval men
jenek? ho°y azokat ama’ hármoniás öszveség, azon 
félbe nem szakadt egybevágás bélyegezze, mi egye
dül teszi természetessé a’ művészetet, kézzelfoghatóvá 
a’ költést, kedvessé a’ drámát, ’s meglepővé a’ színi 
működést?. .

Ezen akadálynak elhárítója az idő lesz, rnelly a' 
nemzetnek pénzt, ’s ez által mindent, minek most 
hiányával van, szerzend. Azonban addig is jó lesz 
megjegyeznünk, hogy színészeink is mindenkép ügye- 
kezzenek tökélyülésük által tettlegesen szaporám a’ 
pénztárt, mert hiában, de e’ tárgyban csakugyan vau 
egy kis circulits, mellyet alig lehetne r/Ziosusuak mon
dani, t. i. hogy pénz csinálja a’ jó színházat, ’s vi
szont: jó színház csinálja a’ pénzt.

Érintenem kell itt még futólag azon nézetet, mit 
sokaknak ajkaikon forogni hallunk, hogy t. i. nem le
het okos embernek azt kívánni, hogy a’ uyolczvau, ki- 
lenczven, vagy legfelebb száz forintra menő fizetésű 
színész úgy játszék, mint azok, kiknek évibérök 
ezerekre megyen. Sok tekintetben igaz. Azonban nem 
úgy szellemi tekintetben, mert valódi zsenit leplezzen 
bár durva pokrócz, rést tör az magának mégis az el
lenséges elemeken keresztűr, ’s diadalma bizonyos.— 
Avvagy ki felejtette e l , hogy Shakspeare, élte' leg
szebb korában, néhány fillérért az uraságok’ lovait jár- 
tatta a’ londoni színház előtt; hogy Miliőn, csak 15 
fontot kapott Elveszett paradicsomáért, hogy a’ nagy 
Lró-szíuész Moliérenek alig volt mindennapi szüksé
geire elegendő költsége, hogy Camoens, Cervantes, 
Young, Kazinczy, és több számtalan lángelmék a' 
zsibbasztó részvétlenség’ hidege alatt is hírnevesekké 
fejlődének?.. Ki ne hallotta volna már eddig, hogy 
egy alig uéháuyaktól ismert szegény, és visszavonult 
ezüst-művésznek családja itt helyben — honunk fő
városában — a’ legszükségesebbek’ megszerzésével 
keserűen küzködik, mig utánozhatlau szépségű műre
meke a’ külföld’ legjelesb művészeit csudás bámulásra 
indítja; ők vetélkedve irigylik mitőlünk azon nagy 
művészt, kit mi könyek és vérverejték alatt megö- 
szülni engf&énk. Avvagy nem kell-e mélyen elpiral- 
nun kmindannyiszor, valamikor csak derék.Szentpéte- 
riuk nevét harsogtatják a’ külhoni hírlapok' trombitái?

Úgy van! rést tör magának a’ valódi lángelme a' 
leghidegebb részvétlenség’ dermesztő jege alól is! —

Ezekből kifolyólag nem tehetem végre, hogy ezeu 
hatalmas akadályát is a’ magyar színészet’ előhaladá- 
sának, melly t. i honunk’ nagyjainak, és kivált főbb 
rangú nőinknek részvétleuségéből keletkezett eddi- 
gelő okvetlen, mint mentségeiknek egyik főbbiket itt 
ne említsem. író kinek műveit durva kezek forgatják, 
festő, szobrász, kiknek ecsetét, vésőjét, kontár sze
mek birálgatják, színész, kit hallgatósága nem ért, 
bizony szerencsétlen szépségek, és egyaránt száuan- 
dók. Volt az az idő — sajnosán emlékszem vissza — 
midőn főbb rendű nőink, ha politikai nézetektől ve
zérlett férjeik’ unszolásai miatt, mint hirlelé minap a' 
Hírnök (propter bonum pacis) fennhéjázó nevökre Írat
ták is a’ nemzeti páholyokat, és lepcses szobalányai
kat küldözgetők , mig magok fehértollas fireuezei ka
lapok alatt mosolygó szemekkel méregeték az idegen 
ajkú színi hősnek néha csalékony idomait, tapsra e- 
melve ollykor bibortakarta szép karjaikat színészek 
sziuészuéknek, kik elbeczéztetésük rovására néha in
kább koutárkodtanak, mint szekérszíni vándor hőse
inknek akármellyike. Tudom azt az időt — (dicseked
ve mondhatom csakugyan , miképeu az hazámban, E r
délyben, olly régi hogy csak alig emlékszem rá ho
mályosan , mig a- testvér haza’ fővárosában igen is 
új) midőn honi nyelven szólani szégyen, magyar köny
veket olvasni csuda-tünemény, ’s gyermekeket hónuk’ 
nyelvén beszéltetni feleslegesnek tartatott. Hálá Isten
nek! ezen idők múlni kezdenek. Oszolni a’ nemzetle- 
nedés’ fekete fellegei. Egy szebb, egy dicsőbb nap 
kezdi szétszórni sugárait Pannónia’ halmai felett i s , 
’s nemzetiségünk’ ébredtével öuméltóságunk érzete, 
és véle Thalia is kezd ébredezni. A’ lelkes a’ kifá
radni még sem tudó honfinak páratlan kedvességű ne
je, az idegen ajkú szép Széchenyi grófné, íme mi szép 
példával megyen elő a’ honi színészet ügyének párto
lásában! Reméllnünk kell hát hogy midőn illy lelkes, 
illy bájoló képek mosolyganak le páholyainkból, lesz
nek elegen, kik azon mosolyokat hálatelve és niaga- 
sult érzések között lesznek képesek felfogni. Mágne
sűi szolsrálandanak azok a’ felsőbb körökbűli lelkesb- 
bek’ odavonzására egyfelől, mig túlfelűl hatalmas in
gerül színészeinknek művészetbeni előhaladásra. •— 
Hála nekik a’ lelkes szépeknek; köszönet és hála ne
kik mindnyájoknak az egész haza’ nevében.
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A’ RÉGI GÁLOK’ VALLÁSA.

N E Y -T Ő L .

(F  o 1 y t  a t  á s.)

VI.

A’ druidok vallási szerkezeíök, mennyire azt t. i. 
a’ néppel közleúi szükségesnek vélék £mert egyéb 
titkaikba nem hatott kivülök halandó) főleg három elv
re épültuek látszik, mellyről minden a’ nyilvánosság
ra szánt tanitmáuyaikat egyes fonalokkint kifonák. E’ 
három elvre épiték a’ földi életnek egész munkássá
gát, sőt ezen elvek’ hatáskörét még a’ túlvilágra is 
kiterjeszték ; ’s nem lehet csudálás nélkül ezen alkot
mány vizsgálatába bocsátkozni, melly olly egyszerűn 
három oszlopra építtetett, mellyeknek mindegyikén 
az életnek egy lényeges része nyugott, ’s raellynek 
ormán még egy virág nyujtá fel fejét az örökkévaló
ság légtengerébe.

Az első főczikk az istenek imádását foglalá magá
ban. ’S ím ezen egy pont mindent kifejeze, mi az em
beri lelket a’ földi dolgoktól elvonható , ’s magasabb 
szentebb tárgyakhoz emelhető, mindent mi a’ gált lé
teiének felsőbb lényektőli függésére emlékezteié, mi 
őt meggyőzé, hogy loldi javai ’s szerencséje nem sa
játjai, hanem ama hatalmasak’\njándékai; mindent, mi 
az elmének azon irányt adható, hogy mindent cseké
lyebbnek tekintsen az isteni tiszteletnél, semmi kö
telességet olly nagynak mint a’ háladás érzetét azok 
iránt, kiktől élete, sorsa, mindene függe Mind ez 
olly buzgósági szellemet ömleszte el a’ gál’ egész va
lóján . olly hódoló készséget lelkületén, ’s olly határ
talan bizodalmát a' felsőbb erők segélye iráut ása szi
vébe : hogy minden cselekedetiben magát az istenek
re bizá, azokkal* mindent , nélkülök semmit vég
bevihetni vélő. Szóval, ez egy czikk kimerite mindent 
mi vallási kötelességet szoros értelemben tárgyaza, 
's a’ vallási rendszernek legfényesb ágát tévé, melly 
a’ többinek mintegy anyja volt. Ez önkényt voná ma
ga után a’ lélek’ azon erényeit, mellyek saját boldo- 
gitását eszközük, ’s minden öngyötrő szenvedélyes há
borgásoktól megóvják, — a’ nyugalmat, béketűrést, 
reményt, ’s teljes megadást a’ felsőbb akaratba. Ezen 
egy elv olly édes érzeteket csepegtete a’ gál’ szivébe, 
olly igézőn hatott vonzalmira, gyermek kora óta, hogy

a’ férfiúban amazok szinte természetté változva csak 
egyetlen egy nagy érzetben központosítottak, melly 
mint egy testté alakulva, öntudatlan minő részekből 
olvada össze , a’ lelket kormányzó minden mozgalmi
adban — a’ vallás leghőbb érzése , — emezek pedig 
egész életen át az uralkodó elvnek intéseit mintegy 
önkénytelen ’s észrevétlenül követék, ’s ismét csak 
egy vonzalommá fortak össze, a’ szent iránti vonza
lommá. ’S így qz istenek’ imádása mint egy szaka
datlan fonal szövődött az életen, minden foglalatos
ságin ’s tettein keresztül, ’s akármihez fogott a’ gál’ 
lelke az istenek, homloka az egek felé fordúlt. — Itt 
azonban mindenki csak azokat fogja érteni; kik a’ drui
dok tanításit legtisztábban fogók fel kelkökbe ’s ott 
legbuzgóbban megőrzők; ’s ha ekkiut talán nem épen 
a’ legnagyobb résznél sikerült a’ terhes munka: leg
alább ezt akarák elérni a’ druidok.

De bármilly szép is magában a’ vallási szerkezet
nek ezen alapelve, bármilly boldogító befolyással le
hetett is az egész életreudszerre egy részről; más ol
dalról miudazáltal nagyon szűk korlátok közé szorító 
az emberi mulkáló erő működéseinek hatáskörét, sőt 
ezen erőnek szabad vagy épen öukénytes használá
sától az embert eltiltó; a’ saját nézetek ’s vélemény 
követésének jogától megfosztó, ’s a’ lélekben, min
den élet fő feltételét, az akaratnak mindenfelé tova 
száguldozását, a’ szabad mozgás elvét elfojtó, ’s még 
csak azon hitet is, hogy az ember szabadon cseleked- 
hetik, elölé, — a’ lelket a’ vak engedelemnek tétlen
ségében peshedni kényszerítve. Nem, mintha az iste
nekbe helyezett határtalan bizndalom a’ saját erőbeni 
teljes bizalmatlanságot szülte volna azon mértékben , 
hogy a’ gál tán mindent egyedül az istenekre bízna, 
’s ö hozzájárulni nem akarna munkájával, nem, mert 
ő fáradott, munkált; de csak istene védkezének ár
nyékában , ’s ez helyes; — hisz az égbe helyzeti bi- 
zodaloin nem is szülhet rosszat: hanem abbau fekvők 
a’ dolog hibája, hogy a’ druidok megszokván a’gyön
ge gyermeki lélek hajlamait idomitni, ’s fejlődése irá
nyait meghatározni , mozgalmait mintegy békóban ve
zetni, ’s bízván, hogy az illykép képzett lelken teljes 
mértékben uralkodhatnak, — magokat az istenek leg- 
titkosb akaratoknak ’s czéljaiknak jósszavaivá tevék, 
mellyuek ellenmoudani nem lehet, ’s mellynek áthá
gását bizonyos büntetés fenyegető a’ felhők’ világából.

*
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J^y mindig- csak saját czélaikra, vagy legalább az ál
tatok jóknak veitekre használók a’ nagy tömeget, mely- 
lyet jobra balra hajthattak teljes kényük szerint. Ez 
magában rossz nem lehetett, hol közügy nagy kér
déseiben az egyetértés boldogíthatott csak, mellyet 
más módon talán zabolátlan tömeg közt eszközölni le- 
hetlen maradt volna: ellenben nagyon is sokszor él
tek vissza mellékes apróbb érdekeik ápolására e1 min
dent sújtó jósszavi hatalommal, midőn a’ tanácskérő
nek olly válaszszal parancsoltak, vagy tiltottak, melly 
nekik hozhatott hasznot vagy védenczeiknek. De az 
ítéletnek engedni kellett, a’ druid szólt, ’s az ég sza
va dörgött. — Ebből világlik ki, hogy azon határtalan 
tisztelet, mellyet a’ druidok arattak, nem annyira a’ 
szereteten mint a’ félelmen alapult: mi az által még 
inkább bebizouyúl, hogy a’ természet titkos erejivel 
szövetkezteknek, varázslóknak, bűvösöknek tartat
tak. —

Kitetszik ebből, hogy az első vallási elv tulajdon
kép a\ csupán szellemi tárgyakat foglaló körébe, vagy 
is , ez volt a’ szellemi, vagy is vallási elv.

Átmegyünk most a’ vallási alkotmánynak második 
gyámoszlopára, a’ második főczikkre. Ez azon egy
szerű mondattal fejeztetett ki. „Ne tégy rosszat, ’s ke
rüld azt miuden alkalommal.“ — Milly nagy hatásköre 
vau ezen egy elvnek: milly mély bölcseség fekszik 
e' kevés szóban! ’s az emberi elmének, ha százado
kon átsülyed is okoskodásokba, lehet e ennél üd- 
vösb szüleménye, az emberi gyarló természetiéi be
folyását tekintve ? — Ezen parancs , ámbár az embert 
csak a’ rosztól eltiltani látszik, de nem egyszersmind 
a’ jónak tevésére .kötelezni vagy nógatni, még is azt 
is kifejezni elégségesen. Mert ha az embert a’ rosz
tól elzárja, az emberi természet pedig a' henye tétlen
séggel meg nem fér, hanem cselekedni, munkálni tö
rekszik , önkényt ki vau mondva, hogy az ember ter
mészeti hajlandóságát, sőt mondhatnék, ösztönét kö
vetni kénytelen lévén, azaz cselekedni, — jót cse
lekedjék. — Mondottuk felebb, hogy az első czikk az 
egész szerkezetnek főága ’s mintegy anyja volt, vagy 
is a’ más két czikknek törzsöké, mellyből ezek ki- 
sarjadzának. ’S ugyan is , ámbár a’ második főczikk 
a’ csupa józan , miuden felsőbb világi képzetekről el
zárt gondolkodásnak eredménye lehet, még is a’ gó
loknál bizonyosan azon első fő fogatából származott;

mert azon képzet, hogy vannak istenek a’ roszat meg- 
boszulók, szükségkép azon meggyőződést vonta ma
ga után , hogy a’ roszat kerülni kell.

Nem akarjuk itt azonban kétségbe hozni, hogy a’ 
druidok saját elmélkedési emelkedésüknél fogva min
den mellékes istenképzetteli összefüggés nélkül is ki
találták volna vagy kitalálták ezen igazságot: de a’ 
néppel melly semminemű okoskodásokba nem bocsát
kozott , sőt erre szellemi műveltségénél fogva az ak
kori századok’ embere teljességgel alkalmatlan volt, 
a’ néppel mondám mint ismertethetek meg világosan e’ 
közboldogságot tárgyazó pontot: mint riaszthaták e- 
rősen szént értelmét a’ tudatlannak leikébe, ha nem 
a’ vallás hathatós szózata, ’s a’ még hathatósb meny- 
nyei parancs’ szava által? Mert a’ jóra törekvő szel
lem a’ vallási indulatban rejtezik , annak mintegy e- 
gészilő részét teszi, azzal összefüggésben de nem 
viszonyosban , vágj’ is inkább attól függésben van an
nyira hogy magánosán is kifejlődhetik, de ha amaz 
kifejlődni kezd , szükségkép irányát ’s mozgalmait 
követni tartozik. Mind e’ két égi tehetség aZ ember 
lelkében szendereg, ’s a’ mint egyik vagy másik éb
red előbb, a’ szerint fejük ki a’ magasb, vagy alsóbb 
jóságra a’ lelki állapot. Ha a’ helyzet és körülmények 
kénszerítik egyedül az embert annak megismerésére, 
hogy bizonyos dolgok önmagának vagy társának ár
tanak ’s azért azokat tenni nem kell, — a’ jóra tö
rekvés fog ébredni, de ez csak tettlegi jóság lesz, 
az a z , csak a’ valóságos cselekedetre fogja kiterjesz
teni parancsoló korlátozását: a’ gondolat, a’ szándék, 
csupa akarat, szóval a’ beliudulat, melly még tetté 
nem alakul, nem fog ennek kormánya alá tartozni. 
Ellenben ha a’ vallás érzete, felsőbb lények iránti hó
dolat ébred a* lélekben , mór ekkor ez határozza meg 
a’ jóhozi vonzódást, ’s a’ rosztóíi irtózást; ezen ér
zés azt fogja szegni, hogy nem csupáu a’ cseleke
det, de a’ beliudulat is rósz lehet, ’s ekkor jóra tö
rekvés már ennek parancsszavát tartozik követni. Be
folyása van ugyan még erre az értelmi fejlettségnek 
i s , mivei ez kisebb vagy nagyobb mértékben tökélet
len lévén némelly dolgokat nem itél roszaknak, mi
ket más tökélesb értelem mint valódi roszat megvet: 
de mit ez rosznak ism er, azt a’ vallás érzete bizonyo
san kerülni parancsolja, ’s e1 mértékben fogja a’ jóra 
törekvés’ iránvzatát meghatározni.
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A’ druidok a’ csupán tettlcgi jóratörckvéssel meg 
nem elégedhettek, mivel átláták, liogy ez magánosán 
a’ népet nem bolgogíthatja , ’s hogy a’ tettlegi jóság 
sokkal erősben van biztosítva, ha még a’ beljóság 
is törvények alá van rendelve , mert bizonyos könnyű
séget szerez a’ rosznak kerülésében. De ennek meg
ismerésére az ektalan népet okoskodás, elmélkedés ál
tal nem birhaták , ’s azért a’ két elv szellemi össze
köttetését gyakorlatilag is teljcsiték , az az a’ jóra tö
rekvés elvét a’ fő elvtől, függésben létesiték. Ha már 
arról meggyőzek a‘ népet, hogy vannak felsőbb lé
nyek, mellyekct tisztelni imádni, ’s mellyek haragját 
büntetését rettegni kell, akkor azon mondatnak „az 
istenek parancsolják, hogy a’ roszat kerüld“ sikeré
ről teljesen biztosítva lehettek.

Ezen elvre építek a’ druidok a’ gál nép polgári é- 
letét, erre alapítónak minden törvényeket mellyek a’ 
polgári lét’, a’ családi viszonyok’, az élet’ üdvét tár— 
gyazák, erre épiték a’ lelki állapotnak azon művelt
ségét, mellytől a’ földi léteinek boldogsága fiigge , — 
de egyszersmind ez által is örök viszonyban tárták a’ 
föld lakóját az égiekkel, ’s a’ gál azt is tanuló meg
ismerni, hogy, ha az isteneknek tetszeni akar, nem 
elég imádkozni, áldozni, hanem jónak is kell lenni 
mind tetteiben mind szive belsejében. — Ezen máso
dik czikk tehát a’ földi élet’ a’ polgári lét’ elve, az 
erkölcsi elv.

( F o l y t a t á s a  1 í  v e t k e /. i k. )

K I L E S Z A’ B Í R Ó ?
VII

i í i v á n s á g ,  c s  a k a r a t .
C

00 Kicsoda tagadja-e!, hogy gondolat: „jól élni!* 
— őt az ő napjaiban egyszer másszor nem kisérget- 
te volna hegyen völgyön, éjjel nappal, társaságban és 
magányban?

De mit tesz hát: }>jól élni?“ Jó 1 élni látszik az em
beriségnek „nagyobb“ része. Még-is „nagyobb“ ré
sze panaszkodik. Mint lehet e z ? -----------Annyija vau
hogy ki-jöhet vele becsületesen! Még sincs egészen 
meg-elégedve. Redős homloka, komor nézése, lomha 
járása, nem csekély ,,fogyatkozásra“ mutatnak. Pedig 
kenyere, hajléka és ruhája bőven! De ö azért sziveseu

cserélne sokakkal, — meg-vallja. Mi — is oda mutat, 
hogy ő nem él „egészen“ — jól. —

Hát talán még kenyér, hajlék, és ruhán kivűl 
„egyébb-is“ kell az embernek?! Mi lehetne az? két 
ség kívül olly valami, a’ mi nélkül az ember egy ál
táljában véve, ugyan el-lehet, — de „hijányál“ nagyon 
érzi. Ez nem egyéb, mint az, a’ mi a' lelket gyönyö
rűséggel táplálja; neve „érdek!“ És egy részről a' 
butaság’ oszlásában, más részről pedig az ősméretek’ 
gyarapodásában áll. De még azok-is, kik illy „biztos“ 
és „ érdekes“ életet élnek, mint tudjuk, igen-igen sok 
„unalmas“ órákat töltenek? Nagy hijány van életük
ben! — A’ „gyermeki“ vidámság, és kellem messze 
esett tőlök; e’ két csalhatatlan jele a’ háborítatlan 
életnek!

Ezek „kétszer“ élnek-jól csak. Azért még „egé
szen“ jól nem élnek. A’ ki „háromszor“ jó életet él, 
az él e’ világon igazán jól csak! A’ többi csupán na
pot napután ű z , és a’ „földiségböl“ ki-emelve még 
nincs. (3 egy érzékeny plánta, melly járni tud; és egy 
csudálatos szajkó, mellynek nyelve fel van oldva; és 
összevissza beszél mindent; nem tudván: „ honnél“ 
és „hová?“

Ó „ész“ te tudod ezt egyedül; ’s te vagy az, a’ mi 
által „háromszor jó “ életet élhetnének az emberek, 
ha „akarnák!“

Kívánság, és akarat! Amaz vakon parancsoló, emez 
ész’ világánál vezérlő! Amazt pillanati érdek, ’s a’ 
leg-közelebbi inditó-ok ; emezt ellenben a’ „ley-ele- 
gendöbb“ alaposság, és örökké meg-álló „követke
zetesség“ intézvén. — Melly az „egész emberi nem 
öszveségénél“ vagy a’ lehető „leg-nagyobb többség
nél“ szokott lenni. Ez volt a’ bíró mindig, ez most-is 
és ez leend mindig. Ennél „csalhatlanabbat“ gon
dolni nem lehet. Mert Isten ennél „nagyobbat“ nem
teremtett. Ez által beszélvén ö m aga-is.-------Ebben
az értelemben kell venni az úgy nevezett „közvéle
ményt “ valamint azt is, hogy a’ nép’ szava Isten' 
szava! Mert többet az ember annál nem tehet, mintha 
az [„egész községet“ meg-kérdezi! — *------

És ime, íejtve a’ kérdés. Tudjuk: ki a’ Biró? Tud
juk : kit kell meg-kérdeznünk ; ’s tudjuk: kit kell meg
hallgatnunk. — Bár engednénk néki!!! -----------Bár
„akarnánk“ engedni néki!!! Bár „tudnánk akarni“ 
engedni néki!!!
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A’ község állította - fel a’ fejedelmi székeket, és 
minthogy a1 község hódolva tartja-fel azokat, mi 
„egygyesek“ tartozunk engedni a’ „községünk sze
rezte“ rendszabályoknak!-----------

Nagyobb biránk nincs, jobb biránk nincs, hatalma
sabb biránk nincs! — Egyedül az Isten! De ő ki fe
lette van „ mindeneknek“ igy akarja; és-igy van; ’s 
mihelyt máskép akarandja máskép lesz azonnal! O 
azt akarta: légyen világosság, és lön. Az ő akaratja 
pedig örökre „mindenható!!!“ -----------

T i l l .

Hé - fejezés.

„Eszeu van minden embernek. De az egyes ember 
esze csak úgy jó , ha azt a’ „község eszével“ vagy
is: annak rendszabályival egyesíti.

Egy csep viz milly hamar szikkad-fel, milly hamar 
enyészik-el „magéiban!“ Ellenben: egy nagy folyam 
habjai közt a’ teméntelen sok csep milly biztosan meg
marad ! Mert „egygyesiilt“ egymással mind. A’ melly 
közülök egyszer partra locsaut, az ugyan nem csep 
többé. „Partok közt“ kell menni a’ folyamnak, hogy 
kevély hullámival folyton folydogálhasson. Ila a’ par
tok közül fel-tolódváu , réten, mezőn széledne-el a’ 
tó vize , mintegy vékony liartyácska, — — — vége 
lenne fényes tükrének azonnal; el-fogná a’ homály 
csak hamar, és mint egy haldokló úgy tűnne-el! — 

„Partok /cöxf“Toljatok óh eszek! egyet-értve egye
sülve egymással. Térdet fejet hajtva a’ törvényeknek. 
Ezek a’ partok! Ölelő karokat a’ szeretetnek, és igaz
ságnak! Ezekből áll a’ folyam, a’ „mézzel folyó!“
-----------Imádás a’ „valónak!“ Ez a’ „forrás!“ neve:
egyesült-ész, vagy: község’-esze!!.’ -----------

Kény! Ez rontja a’ partokat, — a’ törvényt. Gyü- 
lölség, és kajánság. Ezek a’ mérgek, mellyek a’ folya
mot keserűvé tészik. A’ folyamból pedig „emberek“
élnek. Ok szenvednek iszonyú kínokat ez által! ------
— Az „önzés’ gonoszsága!“ Ez a’ méreg-keverö vi
pera ---------— a’ konkoly-hintő ördög!---------- Ezt
űzzétek, ezt irtsátok ó halandók!!! Mert innen ered
minden rósz. Ha ezt le - győztétek , ------ azonnal itt
a’ rég-várt meny-ország, az el-veszett paradicsom
mal együ tt!!!---------- — Mert:

Nincs a’ gonosz nép közt maradás; csapa
Vész ott az é let; küzd a’ rósz, és a’ jó 

Egymással; és nem tudni, mellyik 
Lesz diadalmas? erő-e, ész-e?

Itt nincs örökség, semmi nem áll soká;
A’ nagy hatalmak kétfelé válltak itt,

Úgymint „erő ,“ és „ é sz .“ Azért van 
Annyi baj, és hiba mindenekben.

Mindig hat, és nem szűn az erő soha,
Mint a’ foíyó-víz. Es valamint emez

Csendes, — de meg-gyűl, és ki-árad: 
Úgy amaz-is ; de vakon rohan, ’s tőr.

A’ víznek ész vet gátokat, és irányt .
Mellyel d/csően jóra vezérli azt.

És a’ mi káros volt, haszonra 
Változik általa egy csapással.

És ím , az ész-is, semmi magába’ még!
Bár mint világít, ’s fénye miként ragyog! 

Csak gyenge képesség: erőtlen 
Es tehetetlen az-is magában.

Ész, és erő rósz, hogy ha külön szakadt! —
Szörnyű, ha el-késvén, vak erű alá

Görbül az é sz ! — — Áldás: e r ő v e l  
É s z t  e g y e s í t e n i ,  ó halandók !!! —

SZÍVES EMLÉKEZTETÉS

A’ REGÉLŐNEK,

A’ Regélő; vagy is Honművész’ jámbor színikri- 
likáji túl akarák még is egyszer eddigi köröket hág
ni , melly legföljebb a’ sárga csizmáig, ’s a’ személy
zet’ elmondásáig terjede, ’s c’ végre hazánk’ egyik 
leglelkesebb Írójának vígjáték czím alatt zagyva éle
tünk’ mesteri korbácsolását kapák föl. Én a’ septemb. 
26d. adott Magyar Babel czirnű vígjátékot értem, 
’s bírálatát vagy is azon üres és alaptalan ömlengése
ket , mellyek bírálat’ palástja alatt a' Honmüvész’ teg
napi, az az 79d. számában állnak. Midőn a’ Regélő 
ki, vagy melly, eddig a’ jámbor nevet egész érdem
mel viselé, illyen húrokat kezd pengetni: lehetlen egy 
pár szíves emlékeztetés nélkül elhallgatnom.

Említettem úr elismeri, hogy a’ mű’ iránya: „A ha
zai nyelv’ iránti szeretet’ fellobbautása, ’s az azt meg-
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Tetőknek snjtása“, — ’s siralmas keservesekre fakad 
hogy íróink’ egy részé a' gúnyt tüze ki irányúi, ’s 
mindig egy körben („mint föld a’ tengelye körül“, mond 
elmesen ez a' lelkes kritikus) forog , t. i. azokat sújt
va, kik a’ hon’ nyelvét becsülni nem tudják, nem a- 
karják. „Ifjabb íróinktól ugyan“, mond tovább,, ’s mi 
öuszavait adjuk e' pártalan nyelvű írónak, „kiknek a’ 
a' magasabb rangúnkkal társalkodás nem adatott, a’ 
szalonok’ e s e t s z  öv é n y e i b e  ( —cabale) nem ava
tottak , a’ szellemibb társalgási11- (7//) stb. stb. nem 
ismerik, nem lehet egyebet várni. A’ szépnem nem 
is mer a’ színházba jönni, ha eredeti vígjáték adatik, 
kivévéu ha szerzője Vörösmarty, F áy , Kisfaludik, 
sőt még Csató is, mert rettegi kigúnyottatását. Sza
bályul szolgáljon az intézetnek, hogy a’ haza’ egyik 
néposztályát azért, hogy a’ másiknak tömjénezhes- 
sen , nevetség és gúny’ tárgyáúl ne tegye, olly mód
dal legalább ne mint a’ mai darabban. A' nemzetiség
nek túlságos ömledése '(? )  épen olly UNTATÓ ( ! )  
hiba, valamint vétek’ a' nemzetiségnek ellaposása 
(!!!) ’stb. s tb “

Hlyen leczkét mondani egy nemzetnek, kinek is
tenei kincsül hagyák nyelvét balsors’ annyi csapásai 
közt híven megőrzöttett, mert jól tudák, hogy egyedüli 
léte cttűl függ — gyávaság !

— Hadd maradjanak el a’ nőnem’ azon lelketlen 
tagjai, kik másolataikat látják illy megfenyített ala
kokban. Nincs nekünk rájok és az illy avatlan bí
rálóra szükségünk. De ti hazám’ lelkes iróji halad
jatok e’ pályán , íeuyitsétek a’ bűnt és lelketlenséget, 
és a’.ki mély szerelemmel érzi e’ szent ügyet, — nyel
vünk’ és nemzetiségünk és létünk’ ügyét — üdvözölve 
ölelend benneteket a’ honfi kebele : és a’ szépnem utál
ni fogja azokat, kiket ti, lelketlenség’, honnemisme- 
ret’ ’s megvetés’ példáuyiúl állíttok föl; — de az , kit 
gúnyotok’ éle érend, megrendüleud keblében, és sze
relemre gyűl a’ hon iránt! — És akkor érdemlett meg
vetés fenyitendi az illy korcsokat.

Nem akarom említui, hogy a’ Regélő példányokúi 
egyBlumot (!), Marsanot (!), ’stb. ’S illy szellemro
konait állít fö l; nem , hogy az akkor — szokás ellen 
— szerepét botráukoztatólag nem tudó Fáncsyt ma
gasztalja — hiszen ezek nála mindennapiságok, ’s íve
ket töltetnének e l, pedig én csak kis figyelmeztetést

akartam adni ismertetéséül az e’ ezéhű hazafiak’ egyik 
új társának.

Ezt most szíves einlékeztetésűl a’ Regélőnek. — 
Pest, octob. 2d. 1837.

KAZINCZY GÁBOR.

L I T E R A T Ú R A I  VI L ÁG.

K U N O S S -T JJL .

(F  o 1 y t  a t  á s.) . \

Van még egy bélyege az írói önállóságnak, melly 
azonban már némileg az írónak mint embernek is ös- 
inertető jeléül szolgál. Ez a’ nemes büszkesség, melly 
az irót ön nagyitatlan becse érzetében az alacson hi- 
zelgéstül, a’ csúszásig lealjasodástul megőrzi, ’s nem 
engedi hogy akár hódolati alkalomversek faragója, akár 
dicséreteket tele marokkal hintő literatúrai szörnyeteg
gé váljon. Mennyire különbözik újabb literatúrai vi
lágunk e’ szempontban is az előbbitül: csak az nem 
látja á t, ki literaturánk termékeit még csak 1 0 — 15 
évvel visszatekintőleg sem ismeri.

Hajdan a’ költőnek első zsengéji alkalmi versek vol 
tak. Ezekkel tömjénezett, nem a’ költészet istenasz 
szonyának, hanem a’ tele erszéuyü pártfogóknak, vagy 
a’ dicsőség fénysugarával övedzett gyámférfiaknak, 
kik őt gyenge múzsájával együtt, vagy — őt a’ mú- 
zsák gyenge fiát (illykép szerették valahogy mago
kat kifejezni) atyai gondoskodásuk alá vegyék. — 
Történt, hogy az illy finom nyájasság, vagy igaz
ibban nevezve hízelgés, — mind pénzt, mind hirt 
nevet, szerze a’ költőnek; hirt, nevet, — habár 
mulékouyt is. — Nem volt azonban példátlan do
log hogy a’ tömött erszéuyü „Moecenas“ mitsem 
ügyelt költő uram zengedezéseire , azaz , midaslü- 
lcit nem kegyeskedett hozzá lehajtani, — ’s ekkor 
nem maradt főn egyéb, mint a’ literatori gyámot ma- 
gasztalgatui, annyira , hogy utoljára csakugyan kel
lett annak is magárul valamit hinnie, ’s a’ múzsák 
kegyenczével szíves hajlandóságát viszondicséret ál
tal kitüntetnie; mi annyira ment, hogy némelly litera
tori gyám, kegyenezét majomszerelemmel öleié keh
iéhez , — azaz el — vagy megfojtott benn minden 
szellemiséget, ’s a’ nagyra juthatás minden magvait, 
így türpült el sok nagy elme a’ hízelgés észrevétle
nül sorvasztó árnyéka alatt, soha el nem érendő ama’ 
nagyságot, melly tnlajdonképi rendeltetése volt.

( F o l y t a t n i  k ö v e t k e z i k . )



646

KIR- ’S DIVATLAP.

H O N I  H Í R E K .

Alkalmam vala néhány napok előtt egy régiségre bukkani, 
mit jelen soraim — tehetségemhez képest— híven előadni nem 
késnek:

Megyénk G ö r g ő nevű falujában a’ katholicus egyház szűk 
falai közt ötödfél századok óta rejtekben szunyád egy körül 
belöl 7 láb magasságú — 3 * 1/ 2, láb szélességű — és s/ 4 láb 
vastagságú finom veresmárvány oszlop, mellyet ez előtt mint 
egy huszévvel a’ kath. lelkész az oltár előtti föld felületéről ki
emeltetve a’ kisded templomnak job oldali falába — örökem
lék okáért — gondossan berakatott.

Az oszlop ügyes művész véste pánczélos asszonyalak, melly 
képet ábrázol — fején koronával, szájában vagy fogai közt pe
dig két hallal feje fölé konyulóval. — Az alak mellébe — 
vésett — de fegyveres szem nélkül már nem olvasható betűk 
( mr i a  r g n a )  tűnnek a’ figyelmes vizsgálónak szemébe. Az 
alak alatt egy pólya vagy paizs díszéig, mellyen Magy'aror- 
szág kettős keresztje látható. A5 keresztnek felső részéből su
garakat képező vésések konyulnak alá. —- Az egész oszlopot 
goth betűkkel ezen sirirás díszíti: h ic  i a c e t  g e o r g i u s  
b u b e c k  m a g r  t a v a r n i o o r m  r e g a l i u m  q f e c i t  e- 
t r u e r e  e c c l e s i a m bt e  v g i n i s  f r a t r i b  h e r e m i t i s  
o r d n i s  s e i  p l i  p i  h e r e m i  t e  anno dni MCCCLXX1.

Görgő a’ mellette elvonuló országúitól csak nq^jáB^percz- 
nyi tánulságra fekszik. Ne kímélje az utazó idejét ’s fáradsá
gát, és térjen bizodalommal a’ lelkész udvarába, kihez ma
gát csatolva bátran szemközt állhat egy é r z é k e t l e n  m á r- 
v á n y n y a 1, olly márványnyal t.i. melly őt N a g y L a j o s u n k 
boldog korába vissza varázsolhatja! — Miután figyelemmel meg: 
vizsgáld a’ síremléket vésse híven érzékeny keblébe : hogy a’ 
magyarnak is voltának érdemes honfiai, kiknek hamvait örök 
emlék lengi körül , mit fájdalom! a’ feledékenység sötét kö
déből többnyire későn emelhetünk k i!

Bubeckről következendő mondák szállongnak a’ nép közt: 
' Bubeck ő kegyelme (úgymond egy görgői aggastyán) mint ju

hász Budára a’ királyhoz személyesen ment volna — egy ke
rek sajtot vivén magával a’ királynak ajándékban adandót — ha 
t i .  kérelme teljesítetnék, melly abból állott: engedjen szá
mára a’ király két juh kosarat (juhállást) építtetni. A’ kérel

mét sürgető juhász miután megvigasztaltatott’ hontértekor a- 
- zonnal juhkosarak helyett hét fiai számára annyi várat épit- 

tete. Az ajánkékba jutott sajt később feldaiaboltatván annak 
belsejéből tömérdek arany gördült a’ bámulok elibe. —

Hogy Bubeck nemzetség duzsgazdag lehetett annyi bizo
nyos; minthogy az általa építtetett zárdák ’s különösen pe
dig S z á d v á r  egykor dicső lakvárának siralmas cüledéki, 
egyedül ót gyászolják ! —

K u e h i e t l  M i k i é * .

S z e g e d ,  ’s ,a’ t. (Fobtatás.)
September’ 17-dikén: , M á t y á s  k i r á l y  t i t o k b a n ,  

vigdaljálék 3 felvonásban, muzsikáját irta Z o m b , a’ mis- 
kolczi nemz. játékszín’ karmestere. — Szokása volt a’ másik 
társaságnak is a’ szerző’ nevét legtöbbnyire elhagyni a’ c é 
dulákról: ezen amannál dicséretesebb társaság illyes mit nem 
fog tenni ezentúl. Halát az ember valamit, kívánja tudni: ki
től. -------Az előadás csinos kerekdedséggcl ment, i ám mzva
legalább a’ nuilt hirdetés által okozott nem jó benyomás után, 
meglepővel. Nem ösmervén még a’ társaságot, álljon ebből e- 
gész megjegyzésem a’ mai társaságra megemlítvén: hogy leg
szembetűnőbbek: Czelesztin, Mátéfi , Zsivora, Szatmárine , 
Lipcsei Klára voltak. A’ hangászat erősebbnek látszik ugyan, 
mint eddig volt; de kifejezéstelen játszása miatt dicséretet nem 
érdemel. Még ez egyet: midőn számosabb személyzet tolói 
a’ színpadra; mint nem a’ király’ kísérete, vegyék szabály 
szerint a’ színész urak, hogy illyenkor— ha t.i. nem há
tul hanem a’ színfalak’ koszában állanak-meg , — következő 
állás szükséges : a’ legelső legközelébb álljon a’ színfalhoz min
den egyes személy vonuljon a’ közép felé, mint egy nagy (V 
vagy U formán, különben ha ez , mint ma a’ nószemélyek’ 
részéről, viszásan történik, azaz: az előlálló messzebb van 
a’ színfaltól mint a’ hátrábbiak, a’ nézőkre nézve ezek akár 
ott se legyenek; ezt azon oeconomia kívánja, melly szerint, 
ha a’ dologgal ügyesen bánunk, kevés személy ly el is többet 
mutathatunk a’ színpadon mint rendetlenül sokkal.

A’ Rajzolatok’ 80dik számában a’ 035. lap első hasábjának
1 Bilik sorában : ,m i k o rc helyett olvasd : m i k e  n.

F i g y e l m e z t e t é s .  i
Egy nemes magyar úri házhoz , kerestetnek kosztba ’s tanításba kisasszonykák. Azon vidéki t. szülők, 

kik kisasszonykáikat ez úri házhoz Pestre adni szándékoznák, bérmentett levéllel, vagy személyesen is ér
tekezhetnek a’ szerkesztőségnél új világ utczában, dr. Reizinger házban 554ik sz. a.

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

NYOMATIK LANDKUKR BETŰIVEL.



1337Pest.
Oktober D B 1-®“!

Megjelen e’ divatujság 
hetenkint 2«/.er. Helyben 
félévi dija 4 fr., égés/, évi 
8 fr. Postán 5 fi és 10 fr. 
pengő.

£ & £ 2 <2>& £Í?(D 0Í
TARSAS ELET

KS

D I V A T V I L Á G B Ó L .

8 3 Jik s z á m *

Előfizethetni lij -világ 
ntczabnn H e i s i n g e r 
házban 554ik szám alatt. 
És minden cs. k. posta
hivatalnál.

H arm adik  év* A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a’ Magyarlia/.ára Második fele •

SZERELEM ÉS BOSZÚ.

AZ 1798d. 1RHONI LÁZADÁS’ IDEJÉBŐL.

(ANGÓLBUL.)

Az 1798d. irhoni lázadás előtt csak három ösvé
nyen lehetett Wicklow’ rengetegein keresztül hatni; 
egyike ezeknek éppen azon völgytorkolat volt, melly 
az Ess’ folytában elvonuló hegyek közt nyílik, a’ do- 
nardi út felől. Ez még a’ legjárhatóbb volt a’ három 
közül; mert a’ más kettő csaknem áthathatatlau vala. 
A’ szomorú catastropha 1798ban sok honfiút ’s derék 
embert tön földön futóvá; köztük két ifiu’ ember is, 
Dublinből; miud a’ kettő jeles származású ’s élete leg
szebb szakában, ltjaink eleinte Glenmalure völgyszo
rosaiba szándékoztak rejtekezni a’ donardi ösvényen 
keresztül; de megtudván, hogy azok már körül van
nak véve, jobbra tártának p’ Lugnaquilla’ tövén, a’ 
grófság’ alsó részébe, hol kettejük egyikének igen jó
módú rokonai voltak.

A’ két ifjú, noha eddigelé szoros barátok, vetély- 
farsak valának a’ szerelemben; de az elsők annál in
kább lehettek, mivel imádottjok, az irhoni lányoknak 
annyira sajátságos mesterséggel, oUy egyformán tu- 
dá tartani köztük a’ mérleget, hogy egyik sem tartá 
magát a’ másiktul megelőzöttnek. Illy sürgető szük
ségeseiben azonban, mint e’ jelen volt, határozat kelle 
’s a’ leányzó nyilván kijelenté hajlandóságát az egyik
nek, kinek már elejétől fogva titkon elsőséget ada 
szivében, ’s nagylelkű feláldozással őt futásában kö
vetni magát elhatározá.

Az elmellőzöttet bizonyos ovakodás, melly lényé
nek sajátsága volt, visszatartó valamelly férfiatlan in
dulatot elárulni illy hirtelen és váratlan csapáson. — 
Arcza elsáppadt, szemét sötét ború foglalá el, ’s mér
ges maszlagkiut cseppent szívére , ’s ha azonnal ba
rátja karja után nem nyulandot tán földre rogyott volna. 

1837.

A’ legközelebbi pillanatban azonban vísszanyeré ön
uralkodását. Nem szabad, mondá és nem lehet a’ deli 
hölgy iránti hajlandóságát roszallnia, ’s oda fog töre
kedni, hogy szerelme’ romjait tartós barátsággá épít
se föl.

A’ három együtt futott- Azon pillanattal kezdve, 
mellyben Donardot elérék ’s a’ vad rengeteg mélyébe 
nyomultak, az utveszélyei növekedtek, ’s a’ kegyelt 
szerető megátkozó szívének önző gerjedelraéit, mely- 
lyek őt egy illy bájos, illy gyengéd lényt ez út’ meg
osztására bírni csábítók. Mind a’ hárman lóháton vol
tak; azonban az ifiú hölgy paripája alkalmasint a’ gya
korlatlanabb fékvezetés következtében, fáradás’ jeleit 
kezdé magán mutatni ’s képtelen lön a’ más kettő
vel együtt haladni. Ezen körülményben a’ mellőzött 
szerető a’ legnemeslelkübb haszonkeresetlenség’ pél
dáját adá. Oda aj ón Iá ön deli paripáját szíve’ voltur- 
néjának, ’s mivel ennek lova egy férfi megbirására 
gyenge volt, gyalog teendé útját a’ Lugnaquilla ren
getegeiben.

Az ajánlat szilárdon visszautasitaték , mialatt ö 
azt egyszer is , másszor is iunepélyes komolyság
gal ismétlé. — Emlékezteté mind kettejöket, miképen 
ő gyermek ’s ifjúkorát ezen vadonokban tölté, mikép
pen minden talpallatnyi főidet ismer ’s hogy ő bizony
nyal gyalog is egylépést tarthataud velők. Hasztalan 
szólott 's egy mély sóhajtással, mint eddig a’ vezöte 
lévén, előbb ugrata.

Midőn végre a’ hegyösvény’ végét elérék ’s a’ mély 
völgytarkolatban a’ tábla hegy (Table Mountain} és 
Carnavally között, hol az Ess zuhogó hullámzással 
rohan le a’ meredek szirtokou, állának, nem maradt 
már kétség, hogy a’ hölgy paripáját mint haszonve- 
vehetlent oda kell hagyuiok. A’ mellőzött szerető ne- 
meslelkü ajánlatát újra ismétlé; de hasztalanul, most 
tehát azt tauácslá, hogy legalább lovaikat csereinek

(8 3 )
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fül , mert az övé láthatólag a’ legerősebbik vala. — 
Ebben megegyeztek; a’ rettegő leány felült kedvese 
mögé, ’s tovább folytaták a’ veszélyteljes futást.

Minél mélyebben jutottak a’ szorosba, annál söté- 
tebb lön; midőn végre egyszerre a’ napvilágról éj sö
tétbe jutni látszatának. A’ bércz-csúcsok sötét alak
jai fölöttek borzasztó óriás rémekkiut csüngöttek; a’ 
szél nyögve látszék sóhajtani a’ mint a’ szoroson vé
gig süvöltött; ’s a’ hegyi zuhatag’ robaja aggasztó- 
félelmes hangokkal verödék füleikhez.

Halálos félelemben kapaszkodék kedvesébe az iQu 
hölgy, arczát amannak köpönyegébe takarva; de erő
szakkal visszanyomá az érzelmeket, inellyek félénk 
asszonyi szívét aggaszták , szavakba önteni, nehogy 
a ’ kedvesnek úgy is elég nagy aggodalmait még na- 
gyobbitsa. Ekkor egyszerre a’ túl partról puska lö
véseket hallának, mi által meggyőződének, milly iga
zán tudósitíatának, hogy a’ ,,lázzadók“ még illy órák
ban is felüzettetnek rejtekhelyeikből.

Nehogy lovaik patkó kongásai által elárultassa- 
nak , mindenek előtt a’ Lugnaquilla mellett elterülő 
pázsitszéleknek legpuhább helyein kelle haladniok. 
— Ezek pedig az iszonyú meredekség’ párkány- 
kányáin valáuak úgy hogy szédülő ember könnyen leg
kisebb vigyáztalauság mellett róluk legiszonyúb mély
ségbe bukhatnék. — Utasaink’ vezetője azonban az 
útnak legkisebb részeit olly annyira ismeré, hogy még 
a’fák sem csalhaták meg szemét, mellyek itt ott a’ hegy
párkányon állának ’s ágaikat a ’ mélység fölé terjesz- 
ték. 0  , mint boldog barátja tudá, képes volt a’ mély
ség párkányán sebes koczogva nyargalni, ’s azért 
a’ szeretők, midőn magasan a’ mélység fölött láták 
magukat — nem tudák ’s nem is törődtek vele milly 
mélység tátong alattuk — biztosan kezdék magukat 
érezni, mi az eddigi valódi, ’s képzelt ijjedelinekután 
annyival inkább kecsegtetőbb vala.

Többszer egyszerűéi kelle borús vezetőjeknek meg
fordulni , ’s őket lépéseik gyorsításra emlékeztetni.

A’ pillantatra engedelmeskedtek; de csak hamar is
mét elfeledkezének az intésről ’s öntudatlanul késé
nek szelíd suttogásban ’s szerelmi édelgésben elme
rülve. Egyszer vezetőjük szava nyers és parancsoló 
hangja megdöbbeuté őket, de midőn ismét szelíden és 
lassan haladt előttük csalatkozni vélték magukat. —

A’hold közben felbukott; bizton követheték most ut- 
jokat, vezető nélkül is , ’s bátorságuk együtt kelt fel 
a ’ csendes fénygolyóval; melly mindig csillagzata volt 
a’ szeretőknek.

A’ mellőzött szerető e’ közben több ellenkező érzel
mek’ alig leírható harczát küzdve, lovaglóit, előttük. 
Az imádottnak eddig védője ő volt. Ő vezérletté híven 
homályon és veszélyen keresztül, mellyekkel a’ ve- 
télytárs a’ helyismeret hiányában megküzdeni minden 
esetre képtelen volt, ’s ezen nemeslelküség gyakor
latában bizonyos keser-édes vigasztalást lelt.

Midőn a’ kedves leányt a’ kegyelt szeretővel ugyan
azon egy lovon, midőn karjait a’ nyertes vetélytárs- 
ra kulcsolva , arczát annak köpönyegébe rejteni látá, 
kimondhatatlan fájdalom kapá meg szívét , mellvet 
csak az utána következett veszély szükség - esete 
győzhetett le.

Valamelly vadság volt e’ pillanatban, szaya hangjá
ban, ’s keserűség szívében; de mind ez lassankint 
lecsendesedék, ’s midőn a’ hegyre felmásztak, mond
hatnám nyugalom érzete volt keblében.

He ez nem maradhata sokáig így. Lelke érzé, még 
ezen sötét mereveuségen keresztül is a’ tört melly az 
ő megvettetett szerelme érzetét és sértett büszkeségét, 
amazok’ kölcsönös édelgése ellenében, csak még iszo
nyúbban marczonglá. Ha ők első intésére követék va
la , — talán még lecsendesítette volna némüleg zaj- 
duló keble rettentő kínjait; sőt, ha második intése 
teljesítteték, indulatja háborgásait el is fojthatta vol
na: de midőn most harmadszor kelle szemeivel ama’ 
jelenetnek tanúja lennie, ’s kétségbeesésének szent
ségét a’ boldogított szerelem’ vidám hangjai által mély- 
íyen sértve, szentségtelenítve látnia, — kétségbeesve 
oldalába vága lovának, ’s csak akkor fékezé azt, mi
dőn az állat, maga is erősen megijedve, az iszonyú 
mélységnek már csak párkányán állott.

Egy hathatós rándítással vissza helyzé állásába a’ 
bukott lovat, — de nein hagyá előbb megállni, inig 
egy pillanatot az irtózatos mélységbe nem vetett. — 
Isten tudja, milly gondolatok szegék keresztül e’ pil
lanatban lelkét, — milly alakok szállottak föl elébe 
a’ borzasztó üregből, milly hangokat hallott abból fel- 
bődülni, de agya szédülni kezdett; úgy tetszék neki, 
mintha őrülés kerülgetné — behúnyá szemeit ’s úgy
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hátrált az iszonyú látvány elől egy pár fák közé, 
mellyek a’ völgyszorost itt kürülövezék.

A’ szeretőket nem láthatá, de igen lövök’ patkó- 
kongását hallhatá, miképen lassan a’ hely felé közel
gőnek , hol ő állott, ’s hol egy pár pillanatig, min
den tagjaiban reszketve ’s a’ hideg verejtékeit hom
lokárul törülgetve veszteglett. Végre megjelentek a- 
mazok. Az ifjú félig visszahajlott, az imádottuak de
rekát és nyakát átkulcsolandó, emennek fejecskéje 
gyengéden előre hajlott; felbomlott hajfürtjei az iíjú 
térdeire omláuak, ki hév indulattal nyomá ajkait is
mét és ismét a’ lány ajkaira. E ’ képre a’ hold csak
nem napkint tiszta fénynyel világíta.

Zavarodban ijedtek föl midőn utjokat a’ másik társ 
által elzárva lelék. Arczát ennek halal-sápadság ölé; 
feje fölött, mintegy fenyegetésre vagy intésre kinyúj
tottál), az összeszoritott ököl; a’hold által megvilágo- 
sitott szem vad , természet feletti fénytől látszék csil- 
lámlani.

Bocsás meg barátom! — mond a’ boldog szerető 
— a’ völgybűi, úgy vélem, már jócskán kihaladtunk, 
's ha az útirányt kimutatod, most már mi fogunk elől 
lovagolni, ’s meggyőzni téged, hogy többé nem kés
leltetünk készakarva.

A’ mellőzött szólni ak art; de szavak helyzeti csak 
egy két fehér hab tajték fecscsent ki ajakából egy 
hangtól kisérve , melly elfojtott sikoltáshoz hasonlí
tott. —

„Merre megy az út? — kérőé ismétőleg barátja — 
mutasd meg kezeddel, ha szólni haragos vagy!“ Ez 
intett ’s a’ boldog szerető megsarkantyúzá lovát.

Midőn a’ halvány lovag mellett ellovagoltak a’ le- 
áuy’ ajkaiból egy halk sikoltás szökkent k i , mellyet 
vagy valamelly rögtöni veszélysejtés vagy csak azon 
vad kétségbeesést rajzoló kifejezés okozott, mellyet 
azon ifjú arcza ekkor mutatott, ki’ nemeslelkűségé- 
nek csak imént annyit köszöntek. Sikoltására egy 
kaczagás válaszolt, szakaszos rekedt rikácsoláshoz 
hasonló; ’s mi előtt még a’ haugot a’ vöigytorok visz- 
haugjai fólfoghaták, már a’ szerencsétlen szerelmes 
pár nyakra főre az iszonyú mélységben volt.........!

..........LORÁND.

R Ó Z Á H O Z .

III.

Rózsát tííz kebelere,
Fölébredvén az ég ;
Rózsát, ha homlokán a5 
Nap’ búcsu-csókja ég

Az ég az én szerelmem,
A’ rózsa hajnalom,
A’ rózsa alkonyaikor,
Te — édes angyalom !

IV.

Rózsa lett az én szerelmem,
Rózsa légyen én bálványom 
Mig magamról földiségem’
Porbilincseit lehányom.

5S ha letettek szűk síromba 
Fejkövem csak rózsa légyen 

/• Melly utánam híven , híven 
Hervadozzék keservében.

Szűk sírombui én kilépek ,
Fölszedem lehűlt virágát;
Egy meleg könyet sírok rá 
’S vele himzem fektem5 ágyát

GARAY.

A’ RF.GI GÁLOK’ VALLÁSA.

N E  Y - T G L .

( F o l y t a t á s . )

VII.

Ha a’ második czikk leginkább a n a  vala irányoz
va, hogy a’ gáloknak beléletöket, polgári összeköt- 
tetésöket, ’s egyeseknek egymáshozi viszonyát üdvö-. 
sen fentartsa, úgy a’ harmadik főleg a’ népnek mint egy 
testnek külnemzetekhözi állását tárgyazá. Jól érezék 
azt minden nemzetek, hogy a’ belboldogság virágzá
sára biztosság szükséges kivülrűl, mivel pedig a’ gyá
va nép csak hamar más erősebb ’s vitézebb marta
lékává lesz , a’ druidok aT hősi szellemet mindenkép 
törekvőnek nevelni. Nehogy pedig az lassaukiut e- 
nyészék, ha a’ nép a’ nyugodtabb polgári élet köré
be vonul vissza, — mint azt tapasztalhatni, hogy a’ 
vitézség erénye is tűnik, ámbár olly vitézség csak

*
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áleréuy, mellyet a’ béke elölhet, hogy tehát a1 hősi 
szellem a’ gál népben el ne aludjék, a’ lelki bátorság
ig lélekjelenlétnek minden alkalomkori ’s minden kö- 
Vülménybeni bebizonyítására tauíták a’ druidok népö- 
ket. Hogy pedig e’ tanításnak nagyobb nyomóságot 
szerezzenek ezt egy vallási elvvel kapcsolók össze , 
s ’ ez vala a’ lélek halhatatlansága.

Ők a’ lélekköltözést tauiták azon értelemben , hogy 
a’ halál után a’ lélek más testbe költözik ’s ott uj éle
tet kezd. Ezen hit következésében keveset gondoltak 
a1 halállal a’ gálok, példátlan elszántsággal, ’s meg
vetéssel mentek a’ halál elébe , a’ legnagyobb veszé
lyek közé, úgy annyira, hogy gyakran ruhátlan is 
harczoltak. Ámbár e’ tekintetben jó czélra használt e- 
zen erény, de más oldalról a’ halál megvetése a’ drui
dok zsarnoki elvét is támogató, mert ez által az em
beráldozat’ kegyetlensége palástoltaték. — Nem volt 
azonban a’ lélekköltözési taniímáuy erkölcsi buzdítás 
nélkül, hanem inkább ezen ezikk a’ második elvnek 
uj támasza volt; mert nem ígértetek közönösen min
denkinek egyenlő boldogság, hanem a1 jő magasb hely
zetű sorsot a’ rósz alábbvaló szerencsét válhatott az 
uj életben, ’s ez által uj oka volt a’ gálnak a’ roszaí 
kerülni. Más felől pedig az első elvvel is összefüggött 
e’ tanitmáuy, minthogy a’ lélek halhatatlansága, a’ 
lehető jutalmazó boldogabb sors vagy büntető szeren
csétlen állapot, ismét szükségkép az istenek hatalmát 
juttatták eszébe az embernek ’s az azok iránti hódo
latban megerősité őt. ’S ez vala a' jövő élet elve, a’ 
remény elve.

Kitetszik, hogy mind a’ három elv szoros viszonjros 
kapcsolatban álla, mintegy körben hatott mind a’ hár
ma egymásra vissza, mintegy koszorúvá fűzve lebe
gett fenn a’ gál feje fölött védő pajzskint, ’s egyszer- 
’smiudmint életének legszebb virágkoszorúja, mellyre 
ha tekintett, magasabban emelkedett lelke, szíve hőb
ben dobogott, vigasztalást,’s nyugalmat, békét ’s bol
dogságot szitt belsőjébe.

A’ lélekköltözésnek hitéből többféle nevetséges szo
kások háramlottak. így Méla említi, hogy számadó 
’s adóssági leveleket ’s könyveket raktak a’ elége
tendő megholttal a’ máglyára, hogy a’ túlvilágon hasz
nokat vehesse. Némellyek a’ megholttal együtt ön
kiüt magokat, csakhogy a’ reménllt nagyobb boldog
ságot mennél hamarább elérhessék. Sőt Valerius Max.

azt is mondja , a’ mi éppen hihetetlennek látszik szer
fölötti nevetséges volta miatt, hogy sokan pénzt köl
csönöztek, ’s visszafizetését a’ jövő életben Ígérték.

I l i i .

Említettük hogy a’ druidok voltak a’ gál nép egyet
len tudósai, mind bölcselkedési mint hittudományi te
kintetben. Ezen kivül még csillagászok és orvosok is 
valónak, ’s különösen a’ csillagászatra , ’s földleírásra 
az ifiúságot is tanítók. A’ világ nagyságáról ’s a’ dol
gok természetéről beszéltek, de az istenek hatalmá- 
róli szónoklásaikkal azon dicsekvést is összekapcso
lók, hogy az isteni akaratot minden különös cselek
ben tudják, ’s a’ jövendő eseteket előre látják. Csil
lagászatukról, különösen a’ britt druidokéról, némely- 
lyek szinte azt is regélik, hogy látcsőket ’s nagyító 
üvegeket használtak, mellyek segedelmével a’ holdat 
olly közel láták , hogy rajta hegyeket ’s kősziklákat 
különböztettek meg. Azok, kik ezt állítják , Hecatáus 
bizonyságára támaszkodnak, ki Diodorus Siculusnál 
azt írja, hogy Gálország ellenében feküdt egy sziget 
Apollónak szentelt, lakóit, kik tulajdonkép az isten
ség papjai voltak, Apollo minden tizenkileucz évben 
egyszer meglátogató. Itt egy gyönyörű liget ’s kerek 
templom álla. E ’ szigeten olly jól lehete szemlélni a' 
holdat, mintha közelebb volt volna a’ földhez. E ’ szi
geten Boreadok nevű papok uralkodónak. — De 
ebből csak az tűnik ki, hogy a’ druidok sokat is akar
tak elhitetni az alnéppel,xmit magok sem tudtak, hol
ott bizonyosan ők sem láttak többet puszta szem
mel mint más emberek, a’ látcsökrőli hir pedig sem
mikép sem bizonyúlhat be. Legfelebb is gyauíthaták, 
hogy olly nagy testben, mint a’ hold hegyek is lé
tezhetnek.

Csillagászi ismereteiket az orvoslás mesterségébe 
is ügyesen tudók szőni a’ nép elámitására. — Nagyon 
valószínű, minden más bizonyság nélkül is , hogy a’ 
druidok, a’ természet - tudományba avatkozván, ’s a’ 
dolgok mioltát vizsgálván több növényeknek hasznos 
és orvosló, mint szinte ellenkező ártalmas és mérges 
tulajdonaikat felfedezték, ’s ezek szerint azokat az 
emberek javára különbféle nyavalyákban és sebekre 
használók, ’s hogy e’ kép a’ nép orvosai is voltak; — 
valószínű az akkori korszellem fogalma szerint is , 
minthogy más népeknél is a’ papok viselék az orvosi
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tisztet, de ezenkívül bizonyítja Plinius. — Említettük, 
hogy a" cserfagyimboruak legfőbb ’s csaknem határta
lan , csudás és szent gyógverőt tulajdonítanak. — A’ 
mennyiben a’ növények’ és sokféle ereiök’ megisme
résében, ’s azoknak a’ szenvedő emberiség segéllésére 
használásában fáradoztak a’ druidok, minden esetre 
a‘ legnagyobb tiszteletet ’s dicséretet érdemlik. De ők 
csak hamar az orvoslás által is akarák tekintetöket a’ 
köznép előtt nevelni, ’s azt különbnemü titkos ’s ba
bonás szertartásokkal ’s magával a’ csillagászattal 
is egybe kapcsolák , hogy igy a’ balga emberrel miut- 
egy isteni dolgokat képzeltessenek. E ’ végből a’ csil
lagzatok állása vizsgáltaték, ha gyógyszert készítet
tek, ’s a’ legfurcsább feltételekkel járt az egész ké
szü le t,— igy például bizonyos füveket csak ez vagy 
amaz kézzel kelle leszaggatni, a’ készítő ölíényt va- 
la köteles felvenni ’s eleve megmosott de sarútlan lá
bakkal lépe munkájához. Világos ebből , hogy mind 
ez azon vélemény beoltására czélzott, hogy inkább a’ 
készítéssel járó szertartástól, mint magától a’ fűtől 
füg gne a’ titkos orvosló erő. — De ez ismét csak azt 
bizonyítja hogy az egész gál-életszerkezet a’ valláson 
épült, hogy ennek befolyása módosítá minden dolgok 
körülményeit ’s érdemét. — A’ druidok szorgoskodása 
nem csak az emberek sérveire hanem a’ hasznos házi 
állatok bajaira is kiterjedett, mint az ökrök, sertések 
nyavalyáira. De milly szép ez ismét hogy embertár
saik vagyonára is fordíták figyelmüket, olly nevetsé
ges ellentiséget képez más oldalról az, hogy gyógy- 
tudományukat még erkölcsi tekintetben is hathatós
nak akarák ismertetni, mi által t.i. a’ lélek’ állapot- 
jára , ’s annak belső indulatai idomitására befolyhatni, 
bűvös szertartásaikkal gyülölséget csillapíthatni, ba
rátságot támaszthatni, kegyet ébreszthetni ’s a ’t. el 
akarák hitetni a’ néppel. Ide tartozik Pliniusnál ta
láltató mese a’ kigyótojásról, mellyet számtalan kígyó 
habjából aiakitni házudtak, mellyel csaknem csudá
kat tenni, ’s az embereknek a’ királyok kegyelmét 
megszerezni tudni kérkedtek. — Milly sajnálandó ár
nyék oldalt képeznek illyes aljas csekélységek a’ drui- 
doknak egyébiránt sok bölcs rendelkezésihez.

IX.

Az isteni szolgálatnak személyeihez tartozának a- 
zon asszonyok kik Druidnöknek neveztettek, a’meny

nyiben t. i. jövendöltek az áldozott állatok vagy em
berek vére ’s belei szerint. Illy asszonyok felette nagy 
tiszteletben állottak a’ gáloknáí, a’ béke ’s háború 
iránti tanácskozásokban részt vettek, ’s véleményök 
gyakran elhatárzó befolyással birt. Különösen a’ leg
régibb időkben a’ legnagyobb hatalommal bírtak pol
gári ügyekben is és viszálkodásokban ők valáuak az 
ítélő bírák. — Jósoltak a’ folyók és patakok örvényei
ből ’s habjaiból., ’s a’ vizek’ zúgásából, ’s azért a’ 
német népek — (kiknél szinte léteztek a’ druidnők, 
valamint egyéb éjszaki nemzeteknél is) — őket min
dig a’ hadiseregnél tartották; ezekről különösen tudni, 
hogy öreg személyek voltak, fehérbe öltözve ’s me
zítláb , kardot tartva kezükben futának a’ hadi foglyok 
elébe, azokat irgalmatlanul torkon metszették , a’ vért 
egy edénybe gyüjték, ’s a’ szerencsétlenek’ beleiből 
’s vérükből jósoíák a’ harcz kimenetelét. A’ mi a’ né 
meteknél divatozott, azt a’ gál druid nőkről is könnyen 
feltehetni.

Házas vagy férjteíen életmódjokról kétfelé oszlik 
a’ vélemény , némellyek házasoknak , mások szüzek
nek nyilatkoztatják ő k e t,’s talán mind a’ két félnek 
igaza van, annyiban, hogy némellyek szüzek marad
tak, mások meg férjhez mentek, de még is talán a’ 
legtiszteltebbek ’s legszámosbbak szüzek valának. így 
Tacitus szerint a’ hires Velleda férjteíen vala, Domi
tian idejében pedig Gauna szinte híres volt, kit Dió 
világosan szűznek nevez. A’ Caesarnál találtató ne
vezet M atres, részint azt jelentheti, hogy valóban a- 
nyák voltak a’ druidnők , de talán főleg mint tiszte
let-névvel neveztettek így, azon anyai szorgoskodás 
miatt, mellyel a’ betegeket ápolák , meg az anyai in
tések tekintetéből, mellyekkel jóslataikat összeköték, 
midőn a’ jövendőben szerencsétlenséget vagy balese
tet közeledni láttak. E’ név: Matres, sőt romlott nyel
ven is Mátráé több latin felírásokba találtatik, sőt Ma
tres Augustae is hivatnak, mert sok helyen szinte is
tennőknek tartattak ’s istenileg tiszteltettek. Némelly 
köveken találui: M a ir , mert kelta nyelven Meijar 
szüzet jelent, ’s karabri nyelven Meirion papnőt fejez 
ki. Matronae és Dominae nevek is találtatnak a’ tisz- 
teltetésök helyéröli melléknevezettel. Mind ebből ki
tetszik hogy mind a’ két vélemény bir valószinűséggel.

Ezen druidnők vagy is szent anyák, nagyobb tiszte 
let-gerjesztésére ligetekben, berkek - ’s barlangokban,



652

hegyeken ’s források’ kútjainál elkülönözve magáno- 
nosan eltek; innét olly helyek nagyra becsültettek, 
sőt a’ későbbi korban félelmesekké lettek, minthogy 
varázsnők és boszorkányok lakhelyeinek tartattak. 
Vienne közelében vau egy sziklahely, fakadó forrás 
mellett, melly most is tündérkutnak (púit de fées) 
neveztetik. — Az éjszaki tájak’ druiduői közönsége
sen Alrum — Halrum — ’s Alyrunoknak hivattak, mert 
Hali, vagy Hel (miből a' német heilig származott) tesz 
szent, Rúna pedig jósnöt vagy titkot jelent. Mivel 
pedig ezen asszonyok sokféle csudás titkot szinlettek 
tudni, a’ babonás világ könnyen talált alkalmat az 
esztelen boszorkány-mesék’ koholására.

Látni ezekből, hogy a’ druidok ügyes eszközöket 
választának ezé íjaikra; mert hogy nem egyébre, mint 
hatalmuknak minden tekintetben ’s minden néposztály 
közt mennél gyakoribb ’s közelb érintkezések általi 
terjesztésére állíták ezen asszonyokat, mint akarat- 
jóknak jósszavait a’ nép közé, első vizsgálatra kitű
nik. Tanítmányaikat, ’s életök rendszabályait a’ drui
dáktól vevék , mert ha azok saját, minden idegen be
folyástól ment szándékuknak eredményei voltak vol
na , azon szoros összehangzást a’ druidok czélaival 
vak esetnek kellene tulajdonítni. Azon szabályokat pe
dig ez asszonyok mint észrevehettük, híven teljesiték, 
s igy a’ druidi vallás-alkotmányt erejükhöz képest 

támogatók. Nem is érthetni máskép azon elfajzást, 
mint vetkezhettek ki minden asszanyiságból , minden 
gyöngédebb érzésből annyira, hogy önkezökkel mé
szárolnának ember húst, ha csak fel nem tesszük, 
hogy a’ druidok hódolatot parancsoló ’s szent titkok 
köpönyege alá burkolt tekintetűk úgy elvakitá őket, 
hogy végre magok is kedves dolgot hívének tenni az 
isteneknek, garázda kegyetlenségükkel, ha pedig u- 
tóbb történt hogy felvilágosodtak, a’ következetesség 
kedvéért is kelle folytatni a’ pályát, vagy talán bo- 
szu félelme is tartóztató a’ visszalépéstől, melly a’ 
hütelenek ’s a’ titok semmiségét a’ világnak táu ela
vulókra bizonyára háramlandott; vagy épen a' megiz- 
lelt hír és dicsvágy’ hiúsága bird már őket a’ vakon 
imádott méltóság’ viselésére. —

(Folytatása köretkezi k.)

EGY KIRÁLYNÉ’ SZERELME.

De Villa Mediana gróf egyike volt a’ legszebb fér
fiúknak a’ spanyol udvarnál, midőn Erzsébet herczeg- 
kisasszony Francziaországból Madridba jőve, IV. Fi
lepnek felesége leendő; a’ gróf őt szépnek találta, ’s 
szerelemre gyűlt iránta. Némellyek szerint a’ királyné 
is szerété a’ grófot.

Egykor az Escorial’ templomában volt a’ királyné
val , mint annak első lovászmestere ; közeledek az 
oltárhoz, hol egy arany serlegben jó forma meunyi- 
séyü pénzt pillantván meg, kezébe vévé azt mond
ván : „Az én szerelmem örök; kinaim is azok ’s még 
iszonyúbbak mint a’ purgatoriumban szenvedő lelke- 
k é i. . . .  En tehát elveszem ez alamizsnát ; nekem in
kább való.“

Azonban semmit sem vön el onnét; csak a’ király
né előtt akart szólni, ’s neki az t, mit szenvedett, 
titkos , elbúrkolt szavakban megmondani. A' királyné 
kétségkívül erkölcsös volt, de szívvel bírt, asszonyi 
szívvel, habár királyné vala.

Nem sokára ezen eset után fényes kocsipályázás 
(coroussel) adaték, mi akkor igen szokásban volt. 
A’ gróf felette fényes öltözeiben jelent meg, arany 
kelméből, melly tetőiül talpig kisded reaí-okkal vala 
hímezve. Jelmondata vo lt: „Mis amores son reales.“ 
Melly kétértelmű mondat azt is teheté: „én szeretem 
a’ reálokat;“ de azt is: „az én szeretőm királyi!“

Úgy vélekedtek, hogy e’ merészségre csak a' ki
rályné engedelme bátoríthatta a’ grófot. — Olivarez 
herczeg, első minister, és a’ királyné’ ellensége, va
lamint a’ grófé is, mindkettejökett kémekkel figyelte- 
t é , kikutatandó , váljon egyetértésben vannak-e egy
mással ’s a’ királyt figyelmessé tévé rájok. A’ ki
rály szerelemféltő lön ’s e’ jelenettől óta csak azon 
gondolattal foglalatoskodék, mint juthat a’ titok’ nyo
mára.

Kevés idő múlva a’ gróf saját házában igen nagy 
vendégséget ada, mellyhez magát a’ királyt és király
nét is meghívó. A’ király elfogadó a’ meghívást. A’ 
gróf mindeut elkövetett ez iunepet a’ legfényesebbé 
tenni. A’ királynénak valamelly nézőjátékban egy 
némát kelle játszni, egy arany mennyezet alatt, kö
rülvéve angyaloktul, ’s mindeneknek hódolását elfo
gadni.



Éppen ezen mennyezet alatt állott, midőn az meg- 
gyúladt. A’ királyné sikoltott , ’s minden körülállók 
zavarodásba jöttek , csak a’ gróf nem , mert mindent 
5 rendelt így. Minthogy a’ királynéval egyátalában 
nem beszélhete magánosán, ezen mindenesetre vesze
delmes eszközt gondold ki. Az első „tűz“ kiáltás
nál oda ugrék a’ királynéhoz, karjaira vévé ’s egy 
hátulsó lépcsőn levivé a’ kertbe. A’ ház legalábbis 
100 ,000  tallért ért; a’ tűz egészen fölemészté, de 
a’ gróf azt, kit szeretett, karjaiban tartá ’s ez neki 
élég volt; ezen egy pillanat neki egy örökség’ bol
dogságával ért fel. 0 ugyan azt hivé, hogy e’ boldog
ságot csak az isten és ö tudja , de egy apród a’ 
királyné után ment 's mindent elbeszélt a’ mit látott, 
Olivarez herczegnek, ki meg’ a’ királylyal tudata a’ 
dolgot.........

La Villa Mediana gróf ezek után többszer megtá- 
madtaték orgyilkosok által, a’ nélkül, hogy megöl
hették volna. 0  bátor és vitéz volt, ’s azon kívül 
tudta, hogy ama’ tűz veszély óta élete egy más lény
nek boldogsága; tehát mindig vitézül védelmezte ma
gát; de végre midőn egykor palotájából este kikocsi- 
zott, egy pistoly golyóval leterítteték.
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SZÍNÉSZNEK, KIK FÉNYESEN MENTEK 
EÉIUÍÍEZ.

Alban herczegné’ halála alkalmával, ki egykor Miss 
Mellon névvel szinészué volt; egyik angollap néhány 
szinésznét számlál e l, kik valamint ő gazdag vagy 
nagy tekintetű férjeket nyertek. — A’ sort megnyitja 
Theodora császárné, ki mielőtt Justinian felesége lett, 
színésznő volt. A’ régi nevek után egészen ujjak jön
nek mint p. o.

Mademoiselle Sontag, ki liossi grófné lett.
La Sennora Sala , Fuentes grófné.
Mademoiselle L e d e r e , de la Ferte báróné.
Mademoiselle W enzel, Orloff grófné.
Miss F a rren , Derby grófné.
Miss B urton, Crurven grófné.
Miss F oote , Lady Uurrington.
Miss Monandote, amaz iszonyú gazdag Ball hit

vese Londonban.
Miss 0  Reil, Mistress Belcher.

Egy ezinésznéje a’ San Carlói játékszínnek Nápoly 
ban Signor Luchesi Pallihoz ment férjhez, Luchesi 
Palli herczeg testvéréhez, ’s igy sogorasszonyaBerri 
herczegnének.

Olaszországban egyébiránt illy házasságok nem 
I meglepők; midőn Zerbi szinésznét a’ velenczei Doge 

fia vette feleségül, mindenki igen természetesnek ta
láld e’ szövetséget.

NYILATKOZT ATÁkS.

Messze minden véleményt zavaró szándéktól , tel
jes szerénységgel bátorkodom jelenteni, hogy néhai 
Kazinczynk eredeti munkáji első kötetének bírálóját, 
(a ’ Figyelmező 8ik sz.) nem ámítá sejtelme, midőn a’ 
pontatlan correctségű Ajánlást

A J Á N L Á S .

Az életforrásnál mulattam ;
Tenger virág ny ílt partjain,
Sokan jöttek 5s szedtek miattam ,
58 képelgtek színük’ lángjain.
5S mint a’ virágok’ arczai 
A’ víznek tükrén lengédének,
Szivemben úgy lengett az ének ,
Mig felcsattantak szárnyai.

A’ szép virágok5 tengeréből 
Félénken fűzért szedtem én;
Tápláltam keblem mély köréből,
Örültem gyors serdületén,
5S mint a’ forrás hű árjai 
Zuhogva tőlem görgedének 
Velük hangzott a5 gyenge enek ,

/ 5S most hozzád hajtják habjai.

Evezz , evezz, kis dalfüzérem ,
Az időnek hullámain,
5S ha sajkámmal nyngpartom érem,
Mosolygj szűk halmom5 ágjain,
Rezgjetek lant5 5s szív5 húrjai;
Hiszem5 lángom, lánykám’ díszének 
Tanúja e5 gyöngéded ének,
’S a5 tört szív5 búcsú hangjai.

melly a’ boldogult koszorúsnak verseivel kiadatott' 
nem az övének lenni gyanitá. Büszke lévén arra hogy 
Kazinczynk élt ezen reá homályt vető versezettel, 
saját munkámnak vallom, (a ’ mit ha kivántatnék be
bizonyíthatok) és mint ollyat az egész olvasó közön
ség elő tt ezennel ünnepélyesen vissza kívánok, nehogy 
némelly rágalomkoholók egykor ha versgyűjteményem 
megjelenendene lopással vádolni kegyeskedjenek. 

Pesten October őkén 1837.
KOTACSÓCZY



654

H IR - 'S D IV A T L A P .

H O N I  H Í R E K .

Fiume, O ctober 4kén 1837.
1.) „És megint Fiume, ’s mindig csak Fiume!“ — fog

nak felsohajtani szép olvasónéim ? <— „Annak a’ T e n g e r  y- 
n e k egyéb dolga sincs , mint minket Fiumével untatni, bo- 
szontani 5 hisz olly távol vagyunk tőle , — vagy inkább az tő
lünk ; ’s nekünk a’ tenger úgy sem kell. “ — Oh, ha tudnám, 
hogy Önök drága hölgyecskék! előbbi sóhajtásukhoz ezen kis 
záradékot is függesztik, bizonyosan elhallgatnék, bár a’ sors 
nem tudom miként, úgy akarja, hogy mióta Önökkel leve
lezést kezdtem, ebben a’ mi takarékos kis városkánkban né
mi ritka tünemények jelentkeznek, mellyeket az előtt nem 
igen volt szerencsénk láthatni. — Egyébiránt pedig, ne annyira 
reám nehezteljenek, mint inkább e’ „ H i r -  és D i v a t l a p “ 
szerkesztőségére, ki untató, ’s boszontó leveleimet lapjaiban 
közölni, ’s tán épen azon okból közölni szíveskedik, hogy 
Önöket, szép kisasszonykák, a’ tengerhez szoktassa ; mert hi- 
gyék nekem, Önök is sokat, igen sokat tehetendnek abban, 
hogy tengerünk ne heverjen olly parlagon mint most, hanem 
kékes habjain zöld-piros-fejér lobogókkal pompázó hajók forr
va szállongjanak. — Oh, minő szívemelő látomány volna ez !

Lám én majd mindig illyesekról álmodozom ; de „széné
getőnek tőkén a’ szeme“ — mondja a’ magyar példabeszéd, 
’s én, ki ezt az áldott — vagy inkább áldottalan — magyar 
tengert olly sok év óta naponkint látom, ki B i n d o c c i t  
tegnap este egy sajkán , szűk vitorlával a’ magyar tengeren 
Dalmatia felé repülni szemléiéin, ne Írjak e’ tengerről ? — 
„Ne?“ — fogják mondani, „már elég.“ — Hallgatok; ’s in
kább B i n d o c c i ’ hevenyészed akademiájába vezetem szép 
olvasónéimat.

E’ tüneményt Önök kecses hölgyek, már ismérik a’ Raj
zolatokból. En tehát Bindocci’ rajzával felhagyok ,~’s csak fiu
mei akadémiájáról szólandok, mellyet tegnap előtt este a’ ten
geri kereskedési Casino’ tánczteremében adott. Számos vendég 
gyűlt össze mind a’ két nemből; a’ sok feladatott, papirda- 
rabkákra írt tárgyak’ választása sorsra bízatott, ’s a’ szép 
kezecskék, mellyekre azok’ elhatározása hagyatott a’ követ
kezőket huzák k i:

1. Mellyik nagyobb szenvedély, a’ szerelem-e, vagy a’ 
barátság ?

2. A’ statust érdeklőleg, a’ tudós érdemel-e elsőbbséget, 
vagy a’ katona ?

3. Hanibal és Bonaparte a’ havasokon.
4. Az asszonyok csintalauságai.

S z e r k e s z t i

5. Checca (Fanni) asszony’ kakasa.
6’ Lói d Byron’ búcsúja kedvesétől Ravennában; görög- 

honbani tartózkodása; ’s szomorú halála.
7. Az atya-gyilkos’ lelki furdalásai.

( V é g e  k ü  v e t k ő z i  k . )

S z e g e d ,  ’s a’ t. (Vége.)

2. September’ 17- dikén , Angelo , Padova’ zsarnoka' Hu
go után Ötvös’ fordítása szerint. A’ darab ösmeretes, szint
úgy a’ fordítás is. — Angelo Czelesztin’ kezében volt. Ezen 
vidékeken mindenfelé dicséretesen ösmert színész; mint az ed
digiek után látszik, első hőse e’ társaságnak, kinek közönsé
günk még a’ részben is hálával tartozik, minthogy e’ társa
ság az ő iparkodása által jött ide. Mai szerepe illett kezeibe 
’s a’ közönség tetszéssel fogadá. Én egy et akarok belőle meg
jegyezni ; midőn szenvedelmesen beszél, úgy látszik mintha 
keble tele volna fohászokkal, mellyek egyenkint lassan vagy 
sebesebben fakadoznak - fel belőle; ezzel ugyan annak helyén 
jó hatást lehet eszközölni; de mindenkorra nem való. Ha — 
mint látszik — játékának érzése nyomja- el ót, igyekezzék 
erőt venni magán, máskülönben — ha e’ fohászkodás keresett 
— még könnyebben fog szabadulhatni renden kívüli gyakor
lásától. —  Tisbe : Széppataki Johanna. Elégedettek voltunk az 
előadással i s ; kivévén némelly egyes szavakat , mellyekre —  
mint világosan látszik — a’ szerző sokat számolt: igy p. 0 . e- 
szavak, midőn Rudolfotól elválván kevés időre ismét vissza jő :

„ C s a k  e g y e t  j ö t t e m  m o n d a n i :  s z e r e t l e k “

egészen hatástalanul hullottak el. Hasonló történt azzal is, mi
dőn a’ második napban az alig elaludt gyertyák felől, utóbb 
az egymásmelled állott székekről rnondá megjegyzéseit.— An- 
geló neje : Szatmáriné. Hogy e’ személyesítő tetsző figyelmün
ket gerjesztő játékával, most csupán e’ megjegyzés által a- 
karjuk tudtára adni; igen hegyesen ejtegetett, e’ betűi olly 
rósz hatásúak ám, hogy azok — mert e’ hiba mindenütt egy
formán fordult-elő, különben kellemes hangját nem legkedve
sebben csöngették füleinkbe. — Hornodéi: Király. Látszott, 
szerepének leikébe bepillanta; vegye tehát ezen iparkodása’ 
jutalmául e’ megjegyzésünket: Iparkodjék máskor csöndes nyu
godt hangjainak több accentust adni. Mert csakugyan átlát
szik ez egész szerepből, hogy Hornodéit, bármi nyugodtnak 
mutassa ő is magát, boszus szenvedély vezérli tetteiben: a’ 
mint átlátszik a’ szerepéből, szintúgy át kell látszania előa
dásából i s , ’s ekkor fog aztán kitűnni, hogy a’ nyugodt kül
ső alatt szerelemtől és boszutol hevített szív dobog. — Rudol
fe: Szatmári hangját iparkodjék csengőbbé tenni , mert sze
relmes szerepében legalább — tompa hangja nem a’ legked
vesebb. E’ részben az éneklést használhatja eszközül. Játéká
ban sem vala kellő kerekdedség, nünek mi volt legyen leg
főbb oka, következő alőadásokban iparkodni fogunk felfedez
ni, valamint általában igyekezetünk’ czélja leszen ezentúl tu
dósításainkat — apróbb részletekbe bocsátkozva — a’ kedvesen 
fogadott társaságnak minél oktatóbbakká tenni.

H a u  g o l á n y i  D ö m e .

M u n k á c s y .

N\0MAT1K. LANDKKEK BETŰIVEL.
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BAKONYI KALAND A’ TENGEREN.

(UTÁNZÁSI PRÓBA.)

Partján a’ földközi tenger egyik öblének egy város
ka áll, mellynek lakosi többnyire kereskedést űznek; 
’s míg magok ifjúságuk’ fáradozásinak, vagy a’ vak 
istennő’ kegyeinek gyümölcsét kényelmesen éldelik, 
hajóik azonban, a’ két India’ kincseit keresők, ezer 
vész között szegik a’ magas tenger’ hullámait; ’s ügy
vivőik a’ szárazföldet, ’s különösen a’ közel Horvát
országot, vagy a’ téjjel-mézzel folyó Magyar-kanahant 
futják be minden irányban , hogy árukat szerezzenek, 
a’ mennyire lehet olly silány ’s olcsó áron , hogy vég
re árnak se lehessen mondani, ’s aztán úgy adhas
sák , hogy száztól legalább is ötvenet nyerjenek, ’s 
a’ termesztőnek eladott termékiért mije se maradjon. 
Mert a’ mennyire tapasztalhattam; kevés kereskedő 
van mai világbau , ki a’ juste-milieuuek nagy barátja 
volna. ’S okosan teszik; mert mellékesen legyen mond
va, az a’ Jusle-milieu nekem csak azért sem tetszik, 
mivel valahányszor rá gondolok, mindig azon magyar 
közmondás jut eszembe , melly a’ két szék közt ülőt 
arra figyelmezteti, hogy valamikép földre ne essék. 
Azért azt tartják ők : „ant Caesar, aut nihil!“

Ez kedves szavajárása a’ jelen kaland’ hősének, 
Signor Granguadagni Frumenzionak i s , ki azt va
laha uagyósági Őságy Joákim nemzetcs és vitézlő es
küit uramtól, alsó Magyarországban tartózkodta alatt 
tanulta; ’s mivel az olasz módra tgy-egy e-vel told
va: „aut-e Cesare, ante nichile“ könyvuélkül szóta- 
golni képes , még, ma is azt gondolja , hogy a’ diák 
nyelv’ isméretében Óságy Joákim esküdt uramat, ki 
azt egész tizenhárom esztendeig szakadatlanul tanul
ta , utolérte. Ezen Granguadagni — kit kérem a’ nyá
jas olvasót, a’ világszerte híres Rontó Pál’ gyönyör
ködtető históriája’ írójával a’ név’ hasonlatossága mi-

1837.

att fel ne cseréljen — ezen signor Granguadagni Fru- 
meuzio mondom , ezen városkában lakott. Ig en , én 
az általam, annyiak’ daczára is olly helyesnek ’s jól— 
tévőnek tartott névtelenség’ barátja, a’ „nyomtatta
tott ezen esztendőben“ követésre méltó példájára, hő
sünk’ lakhelyét csak ezen városkába teszem; ’s tet
temnek tüstint okát is adom.. Nem szeretnék tudni
illik , azon jólelkü matróz’ sorsára ju tn i; ki az álta
lam elbeszélendő kalandnak szemtanúja lévén, midőn 
azt egy szép holdas, de késő nyári estve, a’ kőszár
nyon körűié összegyűltek’ mulatságára elregélé, a’ 
hallottakra felbőszült ezen városbeliek’ dühe elől kény
telen volt a’ tengerbe menekedni, ’s hajójáig úszni, 
hogy meggondolatlan nyilvánosság - szeretetéért ve
szélyben forgó nyelvét szájában ’s épségben megtart
hassa. Mert azon fölül, hogy ez évre szent Lőrincz 
a’ vizet fürdésre már haszouveketetleuné tette a’ sza
badon , én úsíui is csak úgy tudok , mint az öreg fej
sze; mivel boldog emlékezetű nagybátyára, midőn Pes
ten iskoláztomban kérém, hogy úszástauulásra költ
séget küldjön, azt izené: „maradjak a’ száraz földön, 
’s tanuljak inkább jól gyalogolni, hogy majd haza jővén 
a’ távol munkások után láthassak ; ’s ha fürdeni 
akarok,menjek át Budára a’ sárosfürdőbe; ő is csak 
ott fürdött, ’s jószágocskájáu még is becsületes het
venhét évet é lt; ’s minek tanulnék ’s tudnék én töb
bet mint ő ?“ — E’ szerint tehát senkinek sincs oka 
reám neheztelni, hogy a’ város’ nevét elhallgatom; mert 
most is járnak ám ezen városi ügyvivők Magyarhon- 
bau , ’s ha valami titkos barátom nekik megsúgná, 
hogy én e’kalandot, ’s a’ helyet, hol annak hőse la
kik , egész ország’ hallottára kürtölgetem, majd] agg- 
koromban tanitatnának meg úszni; ezt pedig már most, 
őszintén megvallom, nem szeretném. Az, hogy a’ vá
ros’ nevét ki nem teszem, a’ jövő századra nézve sem
mi veszteség, mert a’ kalandnak semmi országos ér-
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deke nincs; egyébiránt történet-búváraink még ak
kor is elég embert találnak majd a’ quarneroi öböl kö
rűi, hol annak neve hagyománykint, tán még világ
pusztulás után is fenn maradand, ’s a’ kérdezőskö- 
dőkkel, négy szem közt, a’ körülfekvő helységek
ben , bizonyosan közöltetni fog.

De most veszem csak észre, hogy még mindig az 
Előszó' előszavával bíbelődöm; pedig higyék el nyájas 
olvasóim , én rövid vagy semmi Előszót sem akartam 
írn i, hogy annál több szó maradjon a’ történet szá
mára. Mivel azonban már többecskét írtam , ’s kitö- 
rűlni sajnálom, mert mit írtam derekasan megizzasz- 
tott, hadd maradjon; ’s az olvasó vegye azt, nem 
Előszó — hogy utoljára is szószaporítássá ne legyen 
— hanem Bevezetés gyanánt; ígérvén hogy történe
tem , mellyet én is a’ fenn említett matróztól hallott- 
tam , anuál hosszabb leend, minthogy abba, a’ mint 
illik , az előszót is bctudandom.

1.

Signor Granguadagni Frumenzio írioli, ’s különö
sen marauoi születés, bár Adria’ partjain látta az el
ső napfényt, tengeren mégis agg] koráig nem volt; 
a' viz iránt már kisdedsége óta némi ellenszenvet ére- 
ze : ’s azért neki a’ száraz, erősen álló föld, ’s kő
vagy fából épült lak, mindig jobban tetszett mint az 
ingó hullámokon úszkáló törékeny faházikók, miknek 
o a’ hajókat nevezni szokta. Különösen irtózik F ru
menzio a’ morgó gőzösöktől, mellyeket midőn először 
megláta , keresztet hányt magára, azok’ kigondolá
sát egyenesen Belzebub’ találós eszének tulajdonítván. 
Egyébiránt Granguadagni’ ezen ellenszenvét aranyhoz 
szító hasonszeuve akkint szokta ellensúlyozni, hogy 
mérlegbe tétetvén e’ kettő , emez bizonyosan felemelő

másik serpenyőjét. — Egy más ellenszenvet erezett 
magában Frumenzio a’ mezei, ’s általában, minden, 
m unka,’s fáradozás iránt; azért is kényelmes életet 
élni, s egyszersmind nagy ember lenni óhajtván, ser
dülő korában Rinaldini bandita-főnök vitézei’ sorába 
akart állam, mert ezeu szabad életre különös hivatást 
gondola magában észrevenni, minthogy gyermeik já 
tékaiban a; haramiást minden egyéb felett kedveié, mi
dőn is játszó pajtásait nem minden kétség nélkül bo
csátó ki kezei köíiii; ’s ha a' sors úgy nem rendelő, 
h°©y hősünk szüléiben ’s tanítóiban inkább béketürő’s

okosan engedékeny, mint durván mindent megtagadó 
’s úntalan dorgáló nevelőkre ta lá l, belőle tán idővel 
Abruzzok’ ijedelme vált volna ; de így, minekutána 
az elemi iskolákat tizenhat éves korában ügygyel- 
bajjal kltanúlta, kedves keresztanyja unszolásira, ke
reskedői ügyvivőségre szánta magát, melly élet
nemet olly szép - szabad - független - jövedelmező- 
’s egyszersmind veszélytelennek rajzola a’ bőbeszé
dű szomszédasszony is , hogy Frumenzio Rinaldiniról 
mintegy megfeledkezve, Triesztbe ment, hol alkal
mazást nyervén , egypár évi gyakorlat után principá
lisa által a’ közel tartományokba küldetett, 's igy ügy
vivői pályáját megkezdte.

Azon tartományok között, mellyeket Granguada
gni ügyvivői minémüségében beútazott, leginkább meg
tetszett neki Magyarország, hol ő a’ vele érintésbe 
jött emberek’ minden osztályával nebántsdképen tár- 
társalkodváu, mindenütt szívesen láttatott; nem csu
da tehát, ha gyomrát kedvelő hősünkből egypár év 
múlva megrögzött magyar optimista le tt , ’s lelkesülve 
mondá el az „Extra Hungáriám non est vita“ t. — 
Az országban hosszabb tartózkodása alatt — mert 
mindig úgy iutézé a’ dolgot, hogy principálisának őt 
hónapokon, sőt esztendőn át ott kelle tartania — a’ 
nyelvet is annyira sajátává tette , hogy kereskedési 
munkálatinak végzésire tolmácsra nem szorult. Fő mu
latságot azonban Granguadagninak az azon időben el- 
híresült Angyal Bandi, Zöld Marczi ’s társaik sze
reztek, kiknek kalandjait midőn előtte valaki elbe
szélő, nyelte inkább, mint hallgatta, igen nagy ha
sonlatosságot találván ezek, ’s Rinaldo - Rinaldini’ 
hős tettei között, mellyeket egykor olly nagy gyö
nyörrel ’s szenvedéllyel olvasott. Forrón vágyott An
gyal Bandival valahol találkozni. Szeged ’s Debre- 
czen között, hol a’ nélkül is legtöbb dolgai valónak, 
készakarva gyakrabban megfordult; átjárta a’ horto- 
tobágyi síkot, át Hevest is ; hasztalan, Frumenzio- 
uek nem lehetett szerencséje azokkal találkozni. Kép
zelhetjük tehát valódi szívbeli szomorúságát, midőn 
egykor Triesztből visszatérvén, ballá, hogy kedvencz 
emberei hős tetteik méltó dijáúl felmagasztaltattak. 
Elenyészvén ekkor reménye azokat valaha láthatni, 
megvette Angyal Bandi', Zöld Marczi’, ’s Barna Pista’ 
ezen esztendőben nyomatott kesergő dalait, mellyek 
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életnagyságban láthatók, ’s betéve tanulá meg azokat. 
—Végre midón principálisa számára sok évig akkint 
ügyvivősködöl*., hogy az , a’ több egyszerre jövő bal 
környülmények’ hozzá járulta által is , megbukott; 
maga pedig annyi pénzecskére ’s hitelre tett sze rt, 
mennyivel saját hasznára kereskedést kezdhetett, visz- 
szavonúlt Magyarországból, ’s megtelepedett ezen 
városkában; megházasodott, de hitvese, midőn öt 
épen egy fiúcskával vígasztala meg,elhala. Frumen- 
zio úr kedves élete párját elvesztvén, hogy gazdagon 
jutalmazó kereskedési muukálatinak magát annál sza
badabban szentelhesse, serdülő Federico-ját— ez volt 
fia’ neve— egy magyarországi barátjához küldötte, 
kinél az a’ kereskedési tudományok - ’s munkálatok
ban elméleti *s gyakorlati oktatást nyert; ’s kitől Fe
derico huszonhárom éves korában, a’ közelebb múlt
— magában olly tömérdek történendőket ’s tán ka
landunkat is rejtő *3 — Szilveszter’ éjszakán érke
zett meg atyjához.

2 .

Farsang' utolsó vasárnapja volt, *s ezen estve Gran- 
guadagni úrnál egy kis takarékos vacsora várakozott 
egy-két meghittebb barátjára. — Rizzati Pasquale, 
Frumenzionak ügyvivői pajtása, kivel azonban Fortuna 
asszony mostohácskán bánt, már egész órája, hogy 
hősünkkel cseveg. A'beszéd égy darabig a’ szép kül
sejű ’s nagyreményű Federicoról, ’s aztán Angyal- 
B andi-’s társairól folyt, kiről Signor Pasquale, ba
rátja* kedvére igen sokat tadott szólani.

„Hanem derék egy ember ám még az a’ Sobri is !“ 
szakasztá félbe Frumenzio a’pillanatnyi csendet, mely- 
lyet Pasquale’ burnót-szippautása okozott.

„Igen , Sobri derék legény“ — viszonzá Pasquale.
— „Én is hallottam róla beszélni, de nem hiszem, hogy 
Angyal-Bandinak, vagy Zöld-Marcziuak nyomába is 
juthasson?“

..Mit, nyomába? de fölül is múlta ő azt már kedves 
komám,“ — moudá neki hevűlve Frumenzio. — „Csak 
képzelje, kérem, azt a’ finom fogást, mellyel N* úr’ 
drágaságait magáévá tette; ’s aztán mikint ajándéko
zó meg a’ szegény parasztot, ki ökröt menvén vásá
rolni , pénz’ szükiben volt?“

*j Mogenficdjen sacerxő ur, de e’ gondolat nem eredeti.
A‘ UctiWwJő’ j*ey*.

„Az igaz, ez mind szép, de nekem a’ „haramia
csók,“ ’s a’ Diósz__ “

„Megengedjen drága komám“ — esék szavába Fru
menzio, — „hát nem tudja, milly édes csókot kapott 
Sobri is egy szép kisasszonykától? he, he, he! — De 
csak mondja tovább.“

„Azt akaróm mondani — folytatá Pasquale — hogy 
a’ diószegi vásárra indúlt zsidó’ kalandja nekem még 
is jobban tetszik; az menykő egy ötlet volt ám.“ ’S 
szavait végezve, redves fogait Frumenzióra vigyoritá.

„He-he-he! bizony szép kis eset volt ám még az is“ 
— mondó megelégőlve Frumenzio; — „hanem majd 
meglássuk. Annyit azonban merek mondani: halálos 
vétek, hogy ez a’ Sobri spauyolföldre nem megy; ő 
belőle válna ám még a’ derék guerilla-vezér!...“

A’ két öreg’ kedves themáját a’Federico’ karján be
lépő Palmina, ’s az ezeket megelőző Svagati Gerardo 
Palmina’ apja, zavará. A’ rövid, szíves tisztelkedések 
megtörténvén, vacsorához ültek. — Federico, a’ szép 
barna fürtű, nefelejcs-szemű ’s eperajkú Palmina’ te
kintetébe merülve, keveset hallott a' reá nézve, mos
tani helyzetében egészen érdektelen vitákról, mellyek- 
kel az öreg urak bajlódtak. A’ christino- ’s carlospárti 
hadfolyamat; Mendizabal’ ügyessége a’ pénzszerzés
ben ; a’ rongy’ árának csökkenése; az egyesült statu
sok’ bankjai által rögtön felfüggesztett fizetés ’s ebből 
az európai kereskedési munkálatokra háramlott álta- 
lányos ’s annyira érezhető tespedés, ’s más effélék 
voltak Gerardónak ma össze-vissza taglalt kedvencz 
tárgyai, de mellyekre az ön magával teljesen elfoglalt 
ifjú párnak ideje sem volt figyelni.

„ ’S hát ti mit susogtok itt olly bizodalmasan, mintha 
vőlegény ’s mátka volnátok, vagy egymást évek óta 
ismernétek?“ — riasztó fel az édesen andalgókat Fru
menzio engedékeny hangon, de mellybe némi elégü* 
letlenségi kinyomás vegyült.

Bíbor futotta el Palmina’ arczát; szemérmesen te- 
kiufe atyjára, majd ölébe szegzé szemeit, ’s asztal
kendőjével bíbelődött.

„Ifjaknak ismérkedésre egypár nap is elég;“ — vi
szonzá Gerardo a’ szólni nem tudó ifjak’ helyett, mo- 
solygva — ,,’s a’ mi nincs, még meglehet, nem de, 
Federico ?“

„Ahhoz nekem is van szavam;“ — mondó elhatá
rozott hangon Frumenzio.

*
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„Pedig nyomos!“ sohajtá atyja’ szeszélyeit, ’s gyak
ran konokságig emelkedő szilárdságát ismérveFederíco- 

„Tölts poharat, fiam; éljen Sobri 1“ — folytatá a’ 
borozás közt felhevült, ’s beszédesbbé lett Frumenzio.

Palmina’ szívét a’ szorultság’ ’s fájdalom’ egy eddig 
nem tapasztalt nemétől érzé meghatva, mellyel szo
morú előérzetek szoktak okozni; szótlau ült atyja ’s 
Federico között bús tekinteteit majd egyikre, majd má
sikra vivén. Ő szerété Federicot, ’s tőle az ifjú szív’ 
teljes tüzével viszonoztatott lángja; ’s most Frumen
zio’ szavai őt nyugtalanná tevék.

„Miattam“ — feleié a’ drágái borral teli palaczk után 
nyúlva Federico, — „éljen, míg fel nem magasztalják.“ 

,,’S pedig az is megtörténik nem s o k á r a — adá 
hozzá mosolyogva Gerardo.

Rizetti ur a’ drágáit szörbölé,’s poharába vigyorgott. 
„Hallgassatok, ti baljósoki“ — vága közbe boszú- 

san Frumenzio.
„Bizony, mint egyik levelezőm írja, nagyon sarkára 

járnak Sobri uramnak,“ — folytatá nyugott hangon, 
de nem minden iugerkedés nélkül Svagati. „A’ Ba
kony ’s Balaton’ vidéke már szűk neki; maholnap bi
zonyosan kiszorítják 5 kelmét Magyarországból. Már 
is rebesgetik, hogy a’ Varasd ’s Zágyáb közötti he
gyekben ütött tanyát, :s szándéka a’ Száván átkelni, 
’s a’ bosuyák rablókkal egyesülve e’ részeket nyug- 
talanítni; vagy partjainkon hajóra szállva, Spanyol- 
honba vitorlázni.“

„Effelől én is hallottam valamit — szóla közbe Pas- 
quale, — kell valaminek lenni a’ dologban.“

„Lehetetlen!“ — felkiáita lelkesülve Granguadag
ui, sipkáját örömében az asztalra csapván — „lehe
tetlen! Tehát még én is találkozhatom vele?“

„Örüljön csak atyám e’ ritka szerencsének — mon
da Federico — majd megsíratja még erszénye.“

„l)e az már nen*, fiam; mert hiszen erszényemet 
nem akasztom ám orrára, ’s a’ városban kiki iudja, 
hogy niucs pénzem: de nem is várom ide — folytatá 
Frumenzio — hanem elébe megyek e' nagy embernek 
a’ Gyula - havasskon, hol egykor hazám’ ostora, a’ 
nagy Attila já r t ,  íalálkozandom vele; és te — velem 
jöveudesz, Federico.“

„Atyám tréfál“  — feleié erőtetett mosolylyal Fede
rico ; ’s Palmina’ arczain ijedség' nyomai mutatkoztak; 
’* kérdezőleg pillanta Frumenzióra, ’s erről kedvesére.

„Én nem tréfálok, corpo della Iuna di Giove! ’s fiú 
te jőui fogsz.“ Mondá boszúsan Granguadagui, ’s oily 
hangon, melly szilárd akaratát elegendő'képen éreztető.

Palmina elhalványult, — reszketett;
„Ne telj leányom, — szóla bátorítólag Gerardo — 

még uincs itt Sobri.“
,,’S nem is fog erre jőui,“ tévé hozzá Federico.
„Ha nem jön ö, megyünk mi — vága közbe boszú- 

sau Frumenzio — úgy is dolgom van Pécsett, onnan 
vissza Tolnának ’s a’ Bakonynak tartandunk. Készülj 
az útra.“

Palmina’ szemei könybe borultak; Gerardo ’s Pas- 
quale hasztalan iparkodtak Granguadagnit balga fel
tétéről lebeszélni, a’ kérések csak nevelek makacssá
gát. Határozata szilárdul állt; minthogy Augyal-Ban- 
dit nem láthatta, Sobrlt, bár mijébe körüljön, látnia 
kellett. Federicouak Falmináról többé szólni sem volt 
szabad atyja előtt. Azon félénk teremtés nem való egy 
kereskedőnek, k i, ha ember akar lenni, éjjel-nappal 
készen legyen azt útra , ’s a’ vele járó alkalmatlan
ság o k -’s veszélyekre; azt’ő boldogult Agathája egé
szen más asszony volt! — Szóvál, Palmina, még ő 
él,[nenn, leende Federico’ hitvese; ’s a’ Magyarországba 
indulásra hamvazó-szerda volt határnapul kitűzve. — 
De a’ sors mást végzett

Hétfőn reggel vette Frumeuzio a’ hivatalos tudósí
tást, hogy testvére, maranoi Granguadagui Benvenuto 
Máltában meghalálozott, ’s hátra hagyott tömérdek 
vagyona a’ végiutézet nélkül elhunytnak, egyéb örö
kösök’ nem létében, reá, mint egyetlen testvérére, vá
rakozik. — A’ körülmény, hogy a’ megjelenésre kitű
zött határidőből csak húsz nap hibázott, ’s hogy a' 
nagy örökség átvételére felhatalmazni bizalmatlansá
gánál fogva senkit, még fiát sem meré, a’ magyaror
szági utat — Sobrit későbben is láthatni reménylvéu 
— jobb időre halasztá; ’s hősünk’ tengeri utazás 
iránti ellenszenvét a’ tömérdek kincs’ szomja, annak 
minél előbbi láthatása legyőzvén, az úti készületek 
Máltába megtéíeltek, hová őt Federico szinte követem- 
dó volt, több ekökuál fogva , de fókép azé rt, hogy 
Palmiuáját feledje, ’s ha a’ köruyűlmények úgy kíván
ják , a’ Máltában állítandó kereskedőház’ igazgatását, 
állandóul La-Vallettában maradandó, átvegye.

j(V i g e  k ö v e t k é z !  k. )
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A’ RÉGI GÁLOK’ VALLÁSA.

N E Y - T Ö L .

(F o 1 y t a t á s.)

X.

A’ másod osztályú rendet a’ Bárdok fogtalak el. 
Ezek is , kik tulajdonkép a1 gálok1 költői ’s dalno
kai valáuak , nagy becsben ’s tiszteletbeli állottak. 
Ezek a' nagy hősök tetteit, az emberek erényeit ’s 
vétkeit költeményekbe foglalák, ’s egy a’ ‘lanthoz ha
sonló hangszer kíséretével éneklék. Ezek voltak te
hát úgy szólván a’ szép művészetek gyakorlói ’s mű
velői. Nevük a’ bar szóból eredt, mi annyit tesz mint 
d a l; ’s még későbbi időkre a’ németeknél sőt még 
Hans Sachsuál is találni ezen kifejezést, ki az éne
ket sok helyt bar-nak nevezi. Innét azután a’ hangot, 
zajt, barrit, vagy bárdit névvel bélyegezték, ’s kü
lönösen a’ csata előtti zaj, mellyet a’ gálok pajzsok
ra fordított szájjal, igy kettős viszhangot akarván 
eszközölni, nagy kiáltásokkal tettek, isbardituak hi- 
vaték. —

A’ Rárdok tiszte vala az embereket szép dicső pél
dák előadása által az erényre buzdítni; — a’ ha
disereget követék a’ háborúba, részint, hogy szem
tanúi legyenek a’ hős tetteknek, részint, a’ köz ka
tonát énekök által vitézségre ’s lelki erőre bátorí- 
taudók. —

Diodorus szerint ítélve úgy látszik, mintha egy- 
szer’smind a’ hadi követek, ’s hírnökök tisztével bí
zattak volna meg, kik gyakran az ellenséghez kül
dettek mint gyakorlott szónokok a’ béke helyre állítá
sán munkálandók. N éha, midőn a' két félnek, t. i. 
mind saját houtársai’ műid az ellenek’ érdekeibe mé
lyebben avatva valáuak, a’ kölcsönösen egymásra há- 
ramlandó veszélyekről meggyőződvén a’ rosznak ele
jét venni akarák, midőn mind a’ két ellenhad a’ táma
dásra készen álla — : a’ bárdok a’ két had közt ter
mettek , ’s a’ csatát elháriták szinte mintha dühöngő 
vadakat volnának képesek szelídítni. Kitetszik innen, 
milly nagy hatalommal bírt a’ bölcseség a’ düh ’s ha
rag felett a’ vad barbároknál i s , milly hathatós befo
lyású volt a’ szép művészet ’s költészet bája a’ vé
rengző Mars fiaira i s ; a’ honuét is nagyon természe
tes , hogy a’ bárdok olly megkülönböztetést és tisztcl-

tetést nyelének , melly őket a’ druidokhoz legkőze- 
lébb sorozta. A’ Bárdok dalai veték meg az első ala
pot a’ történet Írásra , minthogy hires embereket, hős 
tetteiket megéuekelék; de épen ez okból lett szük
ségkép mesés az ó idők történetírása , mert a’ bárdi 
dalok nem elégedhettek meg a’ száraz valósággal, a’ 
költészet nem mozoghatott hideg feszességgel a’ csu
pán igazuak korlátái kö z t; merész repüléssel szállá 
át a’ képzemények országába, ’s később századokban 
a’ vizsgáló ész nem tudván az ismeretlen dolgokban 
meghatározni a' vonalt, hol a’ történet a’ valószínűbe 
olvada á t, ’s így sokat megtarta mi eredetére a’ me
sés költeményre emlékeztet.

Voltak azonban más nemű bárdok i s , kik koránt 
sem tartoztak ezen tiszteltek’ sorába, hanem ollyak, 
kik látván milly tetszést nyer a’ költészet, azt min
dennapi felületes mulattató tárgyakra is akarák al
kalmazni, ’s magokat azért szinte a’ költészetre, vagy 
is inkább a’ dalcsinálásra és éneklésre adák; ’s va
gyonos emberek mellé állottak élelmöket nálok kere
sendők. A’ közönséges ember ezeket is bárdoknak 
nevezé, mivel t. i. bárt az az éneket csináltak. Az e’ 
nemű bárdok a’ nagy tekintetű kelta és gál férfiakat 
a’ csatamezőre követék, 's ott leginkább a’ bajoknak 
vig ötletek ’s dalok általi elfeledtetésére szolgáltak, 
főleg pedig asztal felett, hol is közönséges mulattató 
szerepet viselve , legtöhbnyire hasonló bánásmódnak 
valáuak kitétetve, mint későbbi időkben az udvari 
bolondok, ’s csak szegény élödiket játszottak. —

E ’ szerint ismét bebizonyúl, hogy a’ gál vallási szer
kezetnek mindenütt a’ legalkalmasb támaszai voltak. 
A’ bárdok ugyan egészen függetlenek voltak a’ drui- 
dok parancsaitól; mind e’ mellett nem hihető, hogy 
a’ druidok csak egyedül ezekre nem fordították volna 
figyelmöket, hogy egyedül ezekre nem akarták vol
na kiterjeszteni mindent ölelő befolyásukat, habár ész
revétlenül is ; meg nem férhete szemes körül-ügyelé- 
sükkel, hogy szabad kényre bocsássauak olly számos 
szerzetet, minden érdek - viszony nélkül, melly ma 
holnap, ha elhatalmaskodnék, elveiknek homlok egye
nest ellene dolgozhatandnék,’s mind művöknek’s al
kotmányuknak, mind ön magoknak veszedelmes lehe- 
teudue. De szorosabb vizsgálat mellett erről nemcsak 
a’ hihetőség feltételével hanem bizonyossággal meg
győződtünk.
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Ugyan is egész tisztük rendeltetésében olly arány
lag a’ helyzethez m ért, ’s közczéllali öszszehaug- 
zás létezik, hogy lehetetlen a’ legszorosabb kölcsö
nös egyetértésből nem származnia. — A’ magános 
ájakou közelebb az együgyű pórnép’ köréhez a’ dru- 
idnők tanyáztak , ’s csudák hite által hatottak a’ mű
velődésükre bízott lelkekre, és sikerrel — : haszta
lan iparkodtak volna ezek csclfogásaikkal a’ már még 
is valamivel szellemibb nemest vagy a’ babért szom- 
juzó harczfit elkábítni ; ámbár a’ csudás iránti hó
dolat ezeknek szivébe is be vala oltva , de hol csele
kedetre kelle buzdítni, inkább a' szellemibb hatástól 
lehete várni eredményt. Azért a’ dicső erényes példák 
éléneklése határoztaték e’ czélra: ’s a’ vitézeket a’ 
táborban, a’ csatatéren, sőt a’ viadal folyta alatt is 
a' bárdok szava ébresztő szüntelen bátorságra, egy 
részről a' győzedel’ reményével, másról a’ váró bol
dogabb élettel édesgetve a’ lelket, ’s a’ veszély meg
vetésére biztatva. Uj bizonysága ez a’ druidok’ böl- 
cseségének, kik minden néposztálynak azon oktatót 
tudák adni, kinek tehetségei felfogásával legjobban 
megegyeztek, "s viszont minden oktatót azon hatás
körbe tudák helyezni, mellybeu segédszereit legna
gyobb sikerrel fejthető ki.

Nem azt teszi ez, mintha a' bárdok egyedül ez vagy 
amaz osztályhoz fordultak volna oktató dalaikkal, mert 
ezekben a’ köz ember is részesült, mint szinte a' druid- 
uők tanácsához nagyobb rangú személyek is folya
modtak , — hanem , hogy főleg mégis és gyakrabban 
a' műveltebb rendek körül forgott munkás haladások 
kereke ; mert egyébiránt az épen ellenkezett volna a’ 
druidok elvével 's a’ józan észszel is, hogy a’ szegé
nyebb sorsút nem kell erényre buzdítni.

A' druidok’ bölcsesége e’ tekintetben sem abban áll, 
hogy a’ bárdokkal lélekemelő és szívuemesitő tetteket 
adattak a’ nép elébe , niert hiszen bizonyosan a’ bár
dok saját szándékukból is azt tették volna, minthogy 
az erénynek érzése, a' szívet csak ismét erénynek köz
lésére bírhatja, hanem abban, hogy erdekök körébe 
tudák vonni a’ bárdokat, ’s e’ barátságos összekötte
tést olly nagy időkre biztosítói, mert mit nem tudna 
elcsavarni az emberi elme. ha rósz akarat, gyülölség, 
vagy más ellenséges mellék-érdek ösztönzi?_

( V i s e  k ö v e t k e z i  k. )

L I T E R A T Ú R A I  V I L Á G .

K U N O S  S-TUL.

(í^é 1 y t  a t á s.)

Nem kell egyébiránt gondolni, hogy csupán a’ ver- 
selöket szállotta légyen meg a’ tömjénezgetés undok 
mételye. A’ prosaicusok szintúgy sinlettek e’ bajban 
mert ez azon időnek korszaki nyavalyája volt. Még él 
egykét literatorunk, — ha őket egyébiránt mieinknek 
nevezni szabad, vagy igy nevezni nyereség, — ki, ha 
csak szerét ejthető dicsért és magasztalt; nem mintha 
a’ magasztalt személy ezt megérdemlette volna, vagy 
az ö meggyőződése úgy hozta volna magával; hanem 
mert 5 viszondicsértetni akart. Ila pedig ezt el nem 
érhető: megelégedett azzal, hogy az általa dicsért 's 
talán mások által is méltányosan tisztelt férfiakat ba
rátinak, vagy mi több — rokoninak uevezgetheté. — 
Van, ki ezt még máig is gyakorolja; ’s épen úgy ne
vetségessé teszi magát általa, mint az, ki szószékbe 
állana ’s azt hirdetné, hogy egyik ember teste más 
anyagbul vau gyúrva mint a’ másiké; hogy a’ termé
szet egyikbe végtelenül több magvát hintő el a’ töké- 
lyesbülésnek mint a’ másikba, hogy vannak bűvölök 's 
boszorkányok, kik valamelly föntebbi gonosz erővel 
titkos szövetségben állanak 's a’ t. ’s a’ t. Az illy em
bereknek mindig máshoz kell támaszkodniok vagy nád
paripára üluiek, hogy kitűnhessenek. ’S ki fogja mon
dani ezeknek irói önállóságuk van!?

Hátra van még, hogy az előbbiek folytában megfejt
sem kegyetenek: mi az ó-szerűílenség. Ezt álialáno- 
san egyszerre kimondani nehéz; sokkal határozottabb 
fogalmat nyújthatok, ha részletes ábrázolás után fo
gom a’ szó közjelentését kimondani, ügy vagyunk mi 
e’ szóval a’ literaturábau, mint kegyetek, hazám szé
pei, a’ divatvilágban. Kegyetek látnak valamelly ru
hát, mellynek kelméje, (Stoff) igen becses, színe vagy 
tarkasága tetsző : melly sem hosszú, sem rövid, sem 
szűk, sem bő; szóval nincs rajta valamelly igen föltűnő 
hiba; de kegyeteknek a 'ruha mégsem tetszik, ’s csak 
azért nem tetszik mert az egész nem felel meg azon 
Ízlésnek, melly kegyetekben uralkodik, — azaz ke
gyetekre nézve ó-szerü. — Hasonlókép vagyunk p. o. 
valamelly épülettel is; ha kérdenének mi baja ez épü
letnek hogy nem tetszik: alig tudnáuk arra nyomon 

\ megfelelni; de ha annak egyes részeit veuuők vizsgá
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lat alá: ki tudnák lassankint puhatolni azon hibákat, 
inellyek izlésellenick, ’s mellyek miatt aztán az egész 
épület sem tud tetszeni. Sőt — különösen mi az épü
letek ószerűségét illeti — a’ fölhozott példákban majd
nem maga az aránytalanság az, mi bennük az ó-szerü- 
séget, a’ tetszeni nem tudást okozza. Kinek is tetsz
hetnék törpe talon óriás tető, roppant házon kalitka
ablakok ’s a’ t. ’s a’ t.

A’ literatúrai világban nem lehet illy kézzelfogható 
elvet állitni föl. Ott sem hosszúság sem rövidség, sem 
magasság sem törpeség (mennyiben e’ kifejezések al
kalmazhatók} nem játszik fő szerepet. Van azonban 
ezeknek megfelelő valami, mi a’ literatúrai világban 
tetszést vagy nem-tetszést okoz; ’s ez — a’ velősség 
vagy velőtlenség. Igaz, hogy nem soknak van bíráló 
tehetsége: költői műben a’ velősséget föltalálni tudni; 
szerencse azonban, hogy azt mégis mintegy öntudat
lanul érzik, ’s e’ részben mintegy szellemi tapintatuk 
van. Milly különböző idomban mutatkozhatik pedig a’ 
velősség: tudják azok, kik illy szempontbul indulva 
ki, csak néhány jelesb írónk költeményitj olvasák is 
figyelemmel. Főkép kitünteti azonban magát a’ velös- 
ség az alapeszmében, mellyben a' költemény pontosul 
vagy mellybül az kifonatik. Ugyanis ha az alapeszme 
mélyen a’ szívbül vagy természetűül van kikapva, ha 
minden foltozástul, minden raggatástul menten egy
séggel, — hogy ne mondjam — kerekdedséggel bir; 
ha továbbá azon szavak, mellyek annak kifejezésére 
használtatnak nem czifrák, nem halmozottak nem pöf- 
feszkedők, hanem egyszerűk, az ábrázolásra épen 
elégségesek és tárgyhoz tapadók: igy bizonyára tet
szést nyerem! a’ költemény, és soha, még századok 
múlva sem fogja azt senki ó-szerünek nevezhetni.

Az épen mondott kedvező tulajdonok nagy részint 
megvannak ilju irói nemzedékünkben: az ellenük itt 
ott netalán elkövetett hibákat az okos, — nem hizelgő 
de nem is visszarettentő — kritikának kell kijegyez
nie ; én ezen állítást csak általányos értelemben ho
zom föl.

Van még végre az ó - szerűségnek egy szerfölött 
bizonyos ismertető jele, mi az ifjú irói nemzedéken 
csak igen elvétve mutatkozik; ’s ez — a’ görögök és 
romaiak hitregéinek (mythosainak} magyar költemé
nyekben! használása, 's «V bennük előforduló him- és

nőistenségeknek ’s egyéb személyeknek gondos bc- 
szövögetése dolgozataikba. Ezt én annyival inkább 
helyeslem, mert meg vagyok győződve, hogy az egyik 
megkivántatóság ahoz, hogy költeményeinkkel a’ nem
zetre, t. i. a’ néptömegre hassunk, melly egyébiránt 
bennünket görög ’s latin isteneinkkel és istennéinkkel 
soha érteni nem fog, ’s mi soha nem gyujthatandjuk 
föl ben ama’ szent szikrát, melly hazáért és emberi
ségért élni ’s halni kisztet.

Volt idő, midőn a’ még ó lábon állott iskolákbu! ki
került félmivelt olvasó minden költeményben Jupitert, 
Veuust, I.unát, Apollót ’s nem tudom mi más czifra 
neveket keresett, ’s ha ezeket megtaláló: a’ verset 
csak különben középszerű lett légyen is, égig ma
gasztaló. Volt idő, midőn a’ költők abban tetszettek 
magoknak hogy amaz istenségeket magyarul szólas- 
sák, hogy az ezekkel ismeretlen nép ámítva, nyistifi- 
calva legyen, ’s valami nagyot sejtsen ott, hol vala- 
melly hasztalan görög istenség neve állott Nem aka
rom kizárólag minden irónkrul mondani, de hiszem, 
hogy nagy része csakugyan a’ rejtélyesség kedvéért 
használó azok neveit; rejtélyességért — mondom és 
gondolatszegénység miatt; mert nem tudott amaz el
koptatott százszorosán elkölcsönzött eszme vagy kép 
helyébe más valami újat, eredetit állitni. Ennek maig- 
lan is vannak némü nyomai literaturánkban, "s kik 
idegen szavakat — mégpedig talán ritkábbakat — 
szeretnek irataikba vegyítni: bizonyosan ámitni akar
nak, vagy nem tudják a’ leirt idegen szó jelentését:, 
vagy pedig nincsenek tisztában magokkal azon eszme 
iránt, mellyet a’ különfélékép magyarázható idegen 
szóval fejeznek ki. Hogy pedig ez mindinkább múlni 
kezd annyival örvendetesb jelenet, mert látszik, hogy 
Íróink nem csak egyes néposztályra irányozzák miveló 
szándékukat, hanem az egész nagy tömeget akarják 
értelmeeitni, nemesbítni, szívben és lélekben; ’s ezek 
nevében köszönet azoknak, kik e’ nagy czélt tüzék ki 
’s kik czélszerű eszközöket választanak biztos süker 
uyerhetése végett. Illy irányt, jUy szempontot sejtek 
én az ifjabb irónemzedékuél. — Ha csalatkozom; ha 
többet sejtek mint, való: mentségemül szolgál óhaj
tásom tisztasága.

( F s l j t a t á a a  m a » k * r . )
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HÍR- ’S DIVATLAP.

H O N I  H ÍR .

F i u m e ,  ’s a’ t. (Vége.)

Az egymástól annyira különböző tárgyak felett hevenyé
ben készített, ’s többnyire éneklett költemények közt, ideák 
fellengzőse’, képek’ elevensége’ ’s mely, megrázó érzések’ jól 
talált festése’ tekintetében leginkább kitűnt: „H a n n i b a 1 
’s B o n a p a r t e  a’ ha va s o ko n;!£ itt a’ költő testestől olasz
földön— honában— volt. D e, hiába; Bindoccinak illy heve- 
nyészetét hallani, látni kell; azt voltaképen leírni, nem hi
szem hogy valaki képes volna. Nem szólok tehát a’ s z e r e -  
l e m ’s b a r á t s á g ’ s z e n v e d é l y é r ő l , “ mellyben ez utol
só győzött; nem a’ t u d o m á n y o s f é r f i  - ’s k a t o n á r ó l , “ 
mellyben amannak adatott elsőség; nem a’ szeszélyes hang- 

'zatkáról, mellybe „C h e c c  a a s s z o n y ’ k a k a s á t “ foná 
a’ hevenyész; ’s hallgatok a’ mély érzésekkel, gyönyörű ké
pekkel olly dúsan ékesített „ B y r o n - ,  ’s a t y a ö l ő  rő 1;“ 
csak „az a s s z o n y o k ’ c s i n t  a 1 a n s á g-a i t“ említem 
meg , mellyet ritka aesthetikai gyöngédséggel, meglepő köny- 
nyüséggel, bájos képekkel ’s vig szeszélylyel adott a’ hevenyész- 
költó. Ezt ha Önök, nyájas kisasszonykák, hallották volna, 
rózsapir futotta volna el kecses arczaikat, ’s eperszájacská- 
jok mosolyra fogott volna kénytelenül megnyílni, mint azon 
hölgyeké, kik jelen voltak; ők e’ themát örömest elmellő- 
zék vala, ha azok a’ hamis férfiak, kik olly igen szeretik 
ártatlan pírral elborítva látni a’ hölgyek’ arczait, örömzajjal 
nem kivánják a’ költőtől annak felvételét ; ki is engedvén 
a’ nagyobb ’s erósb számnak, nyolczas rímekben, ad nótám: 
„ J o s o n r i c c o ,  e tu s e i  b e l  la “ *) éneklé el felebb leirt 
versezetét, mellyet zajos, de illendő taps követett.

Bindocci’ akadémiájából, kinek tetszett, ’s későnek nem 
tartotta, a’ f. hónap’ elsőjén megnyitott Thalia’ templomába 
mehetett, hol C a r a n i  A l a j o s  olasz szinésztársasága Seri» 
be-nek egy vigjátékát adá, köz megelégedésre, mint haliám; 
mert megvallom , Bindoccinak lelkeniből visszarezgó hang
ja it, nem akartam olasz színészek által magamból kilármáz- 
tatni. —

—  A’ gyors közlekedés nálunk mindinkább terjed. Bizo
nyos kútfőből merítve: megsúghatom egyelőre szép olvasóné- 
imnak, hogy a’ trieszti hajógyáron jelenleg készülő négy gő
zös közűi, az ottani Lloyd-társaság’ határozata következésé-

°) »II Seuatore e la Barcajuola.“  — Donizetti „ E l i a i r  «T Á m o r é “
, cs.inii daljátékából.

S z e r k e s z t i

ben, egy7, melly az adriai partok közti közlekedésre fog hasz
náltatni, útjában a’ fiumei kikötőt is rendesen meg látoga- 
tandj .̂ Ha tehát Önök között, szép olvasónéim, találkoznának, 
kik Romába készülnek : utjokat Pestről Fiumének vegyek, mert 
igy legfelebb nyolez nap alatt Anconán keresztül Romába ju- 
tandhatnak.

T  e n g e r  y.

K Ü L H I R E K .

1. ) Egyik párisi hírlap nem régiben tréfát csinált magának 
lapjaiban, azt mondván, hogy' D u p r e z az ő szép tenor hang
ját egy olasz orvosnak köszöni, ki neki orvoságul valamclly 
bájerejű syrupot rendelt, melly aztán Duprez torkát olly méz
zel folyóvá tette. E’ tréfát egyik operaházbeli chorista való
ságnak vévé, ’s Duprezhez igen patheticus levelet ir t, melly
ben kéri ő t , hogy a’ bájerejű syrupot vele megismertetni szí
veskedjék. E’ levélben a’ többi közt igy szól a’ chorista „Ha 
kegyed velem titkát közli i s , minden aggodalmon túl lehet. 
En és háládatlan! én és kegyeddel vetélkedni akarni! Nem ! 
soha sem !— En tisztelem kegyed’ felséges t e n o r  hangját, 
’s szentül fogadom, hogy én — b a r r i t o  n-syrupot fogok 
bevenni/'

2. ) Az Orsolya apáczák’ régi kertében Amiensben nem rég 
egy nagy mosaikot találtak, mint egy 18 lábnyi mélységre 
a’ földben. A’ tábla’ szegélyzete fehér és fekete márványból 
igen Ízletesen van elrakva. Néhány emlék pénzről Ítélve, mellye- 
ket alatta találtak, ezen mozaik fölmegy egésza 261-dik évi é 
Kr. szül. után, melly időtájban Posthumus élt. ügy látszik , 
hogy valamelly fürdőhöz tartozott káva volt, valamelly e’ vi
dékbeli Villában.

3. ) Parisban a’ vétségek és tolvajságok nevezetesen szapo
rodtak legújabban; a’ kamara, melly' ezekre hetenküit csak 
két napot szánt eddig, már most csaknem naponkint kény
telen velők foglalkozni, a’ minap még egy más kamarának is 
kellett egy  napot segíteni. A’ nagyohb vétségekre nézve al
kalmasint egy második ágát kell nyitni az Assiseknek. Nagy 
fontosságú volna bizonyára, ezeu körülmény nek okait ponto
san kitudni, ’s ellenük gátlólag fellépni.

D I V A T K É P .

24. sz. Bécsi őszi viselet.

M u n k á c s y .

NYOMATUL LANDEREH BET Ül VEI,
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BAKONYI KALAND A’ TENGEREN.
(UTÁNZÁSI PRÓBA.)

( V é g  e.)

3.

Gyönyörű tavaszi hajnal volt, — midőn a’ hajó 
Frumenzio úrral ’s fiával a’ quarnerót elhagyá. Egy- 
pár mérföldnyire haladván, a’ legkedvezőbb szél tá
madott, ’s a’ szép „Peneffmeu — ez volt a’ brigautin’ 
neve — vitorláit föleresztve"nebesen szegte a’ csendes 
hullámokat. Megérkezett az éj ’s homályában úgy eltűn
tek a’ partok, hogy midőn Granguadagni hajnalhasa- 
datkor a ’ fedlezetre lépe, a’ kéklö égen kívül fölötte, 
’s a’ fekete - zöld hullámokon kívül alatta mit sem lá
tott. A’ neki olly kedves száraz föld csak negyed nap
ra jelentkezett ismét, a’ mint Penelope haladtában Ca
po di Lexica, déllé Colonne, ’s később Motta di 
Burzano  és Sparlivento az otrantói ’s calabriai par
tokon egymás után feltünedeztek. Még egyszer kelt 
a’ nap , a’ hajó Capo Vassaro szicziliai fok előtt ha
ladt el; ’s mire alkonyult a’nyugvó nap végsugaraiban 
Malta, az óhajtva várt Malta , ködpontkint emelkedők 
ki a’ méltóságos habokból. Azon éjjel azonban a’ ki
kötőbe nem jutottak, mert Folichon úr -— Penelope’ 
kapitánya — tudván, hogy Malta’ megközelítésére nagy 
vigyázat kell, kis távolságra a’ szigettől horgonyt 
vetett.

Másnap Signor Frumenzio, ha a’ tengeri nyavalya’ 
csekély gyötrelmét kivesszük, minden alkalmatlan
ság nélkül La-Vallettában, Malta’ fővárosában volt, 
’s harmad napra már dolgai után látott A’ szép örök
séget, me Ily egy derék házból, árukkal teli raktárok- 
’s SO,0 0 0  font sterlingből állott, minden hosszadalmas 
törvénykezés nélkül megkapta, ’s már most az újon 
alapítandó kercskedőház’ terve- ’s kivételével fogla~ 
latoskodott. —

1 8 3 7 .

De csakhamar felhagyott Frumenzio e’ szándéká
val. Egy kereskedőnek, kivel kalmárkodási viszony
ba lépett, álfogása, mellyet Federico — akarva,-vagy 
nem akarva, nem tudjuk — csak akkor vett észre, 
midőn azt apjának egypár száz fontja már megsínlette, 
megerősíté hősünket hitében , mellyet a’ malíai keres
kedők’ cselszövényei — , ’s felérhetetlen finom keres
kedői fogásiról táplála; ’s minthogy fia’ tapasztaltsága 
— mint véle — őt a’ szép örökségből illy képen nem 
sokára kipusztítandó vala , tanácsodnak tartá Máltát 
inkább egészen odahagyni, mintsem vagyonát ekkint 
koczkáztatni; Federiconak Palmirátoli eltávolítására 
alkalmat ’s ürügyöt otthon is találandó, parancsot 
adott a’ készületre. Házát ’s áruit pénzzé tette, hajót 
bérlett, ’s öt hétre megérkezte után , ugyan Pénelo
pén , melly új rakmánynyal az adriai kikötők’ egyi
kébe visszavitorlázott, La-Valettát, kincsesei terhel
ve, fiával együtt, odahagyta.

Szerencsésen utazott néhány napig Penelope , s 
Frumenzio úr unalmát előzendő fel—feljött a’ meleg, 
tatszobácskából a’ födlezetre fris levegőt, ’s a’ hajós
nép’ szeszélyes tréfáit élvezendő.

„Felhők emelkednek nyugatra Cheeco, — szóla egy 
délután Frumenzio a’ főárbocz kötéllépcsőjéu evet- 
kiut felfutó matrózhoz, — nem lesz-e szélvészünk ?“

„Ne tartson attól , Signor Granguadagni— viszon- 
zá a’ hősünk’ félelmét ’s ellenszenvét ismérő matróz, 
megállapodva a’ kötélen; — hisz’ azok nem is felhők; 
Ferroraccio’ vitézei raktak tüzet az Abruzzokbau , 
’s annak füstje emelkedik olly magasra, — veté hoz
zá mosolygva Checeo, ’s fölebb ugrált.

Frumenzio bámula.
„Nem kétlem, hallotta hírét, Signor Frumenzio, 

ama’ híres bandita-vezérnek, ki olly irtózatosan dúl 
’s öldököl a’ félszigeten?“ kérdé enyelgve Peppo , a’
kecmáuyos. f

( 34 )
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.,Nein uagy ember lehet biz’ ő — válaszold amaz 
megvetést jelentő arcz - ’s tagmozdulattal — csak 
hozzánk sem hatott el híre, pedig mi közel vagyunk 
a' félszigethez. Más legéuy Sobri, a’ magyar rabló, 
azt London , Paris, Európa, ’s tán egész világ isméri.“ 

„Sobri!“ — kiáltának fel egyszerre a’ közelb jött 
kapitány 's matrózok.

„Igen, S o b r i — folytató Frumenzio. — „Az ám 
ember a’ talpán, ö is haramia vezér, de nem öl, nem 
pusztít; ő em berbarát;— uagy ember!“

„Olvastam felőle valamit lapjainkban—mondá Fo- 
lichon mosolyogva — de csak röptében, Marsailleböl 
elindúltom előtt; de bizony már elfeledtem.“

„K ár, nagyon k á r!“ — szóla Grauguadagni fejét 
csóválva. „Sobri megérdemelné, hogy aranybetűkkel 
véssék nevét a’ neki gránitból emelendő emlékosz
lopra !“

’S most Frumenzio szélűben — hosszában elbeszélé 
a ’ hajósnépnek, 's a’ velők utazóknak nagy embere 
tetteit, mennyire azoknak igaz , nem-igaz újságlapi 
’s levelezési közlésekből ismeretébe juthatott, ’s pedig 
toldva, nagyítva, mint képzelni lehet

Az alatt az éj beállt; ’s hogy Checco tréfált, ’s 
nem abruzzi tűz’ füstje voltak a’ nyugati eget borított 
nehéz fellegek, a ’ következés megmutatta. Szél kez- 
de hatalmasan sivítni az árboczok’ kötelei közt, ’s az 
azokon csüggő, a’ vitorlák’ behuzásival foglalatosko-- 
dó matrózok’ naptól barnáit arczaikkal, ’s siető mun- 
kájokban magasra nyitott szemeikkel, vicsorogva mu
tatott fogaikkal, ’s szélben repkedő kuszáit fürtjeik
kel festőileg-rémiíően íünedeztek ki a’ nehéz felhő
ket megmegnyitó villámok’ fényében a’ sötét éjből; a’ 
hatalmas dörgést egyre hatalmasb követte, hullám
hegyektől hányatott a’ hajó; recsegtek az árboczok, 
nyögött az egész hajóalkat; egy szélrohanás az elő- 
árboczot toré ketté , egy másik a’ tat - árbocznak fel
ső izét sújtá a’ tengerbe, a’ kormányt dühöngő habok 
kiveték, 's az irány ’s kormány nélküli roncsolt hajó 
közel volt a’ töréshez. — Federico érzéktelennek lát
szott a’ körűié történőkre, de Frumenzio úrral más- 
kiut volt a’ dolog; ő sírt, jajgatott, haját tépte; át
kozta kincsvágyát, melly kicsalta biztos száraz földi 
lakából, ’s fogadást tőn , hogy soha többé tengerre 
nem szállaud ’s kincsei’ uagy részét, ha a’ jelen ve
szélyből szerencsésen kivergödik, szent czélokra for-

dítandja ’s t. De helyzetét, úgy mint volt, nehéz fel
adat lenne gyönge toliunknak fejteni; azért csak azt 
mondjuk el, mi ez után történt.

A’ vihar végre lecsillapult, ’s a’ vészes éjt csen
des reg váltá fel. A’ hajó, hogy az erejökből egészen 
kifogyott matrózok magokat valamennyire kipihenhes
sék , Ossero’ nyugati partján, melly biztos természeti 
kikötővel kínálkozott, horgonyt vetett. Kiszálltak úta- 
saink , ’s a' hajós nép, melly illy veszélyes jelenetek
hez hozzá szokott, olly vidámmá lön , mintha mi sem 
történt volna. Nem úgy hősünk , ki alig hivé, hogy 
a’ hullámhegyek közt tátongó sírból kiszabadult. A’ 
kapitány, minekutána a’ tengeri törvények kiváuatá- 
nak eleget tett, Grauguadagni’ felvidámitására tengeri 
pompás ebédet készítete, ’s a’ nála mindig készen le
vő burgundi ’s campániai hamar eloszlaták Frumenzio' 
borúit ’s rettegését, ’s nem sokára az Angyal Bandi, 
Barna Pista, Terroraccio-és Sobriról ingerkedő euyel- 
géssel folytatott beszédek közt, hősünk olly bőven ször- 
bölé a’ frauezia nektárt, hogy végre magáu kívül dűlt 
a’ hajó’ fölébe vont ponyva’ árnyékába, ’s mély álom
ba merült.

Egy hatalmas vállrázással párosított durva “ébredj lu 
költé fel Frumenziót, ki félig mámorosán, félig álmo
san felülve ’s szemeit dörzsölve, kérdé alig érthetö- 
leg, „hol vagyok?“

.,A’ Bakonyban!“ felele a’ nem gyengéd ébresztő. 
„Add elő pénzedet!“

„A’ Bakonyban?“ ismétlé bámulva Frumenzio. ,,’S 
mint jutottam én ide?“

„Nekem arra semmi gondom — feleié az álomhá
borító — „Add ide pénzedet, vagy tüstént ezer da
rabra zúzom farkasaimmal koponyádat.“ rS övéből egy 
kétcsövű pisztolyt vonván k i , Frumenzio’ fejének 
irányzó azt.

,,’S ugyan ki lehet az ú r , hogy így parancsolgat 
velem?“ — kérdé a’ már jobban magához térő Fru
menzio.

„Nem szokásom ugyan illy nyomorúkkal szót ’s időt 
vesztegetni; de hogy tudd legalább kivel van dolgod, 
én Répa M arczi, Sobri’ vitéze vagyok;“ feleié döly- 
fösen. — Most Füttyentésére, mellyet tizszerezve han
goztattak vissza az erdő sziklái’, három hozzá hason
ló szegény-legény lépe hősünk elébe.
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„Mi baj?“ — keidé egyik az újon jöttek közül, en
gedékeny hangon, ki iránt a’ többiek némi tiszteletet 
látszottak mutatni.

„Nem nagy; — válaszolá az ébresztő, — egy se- 
bonnaira akadtam , ’s pénzét kérem , de eddig sem
mire sem tudtam vele menni “

„Sobri’ vitézei nem szoktak illy durván pénzt köve
telni,“ szóla a’ vezér.

„Tehát Sobri úrhoz van szerencsém? — kérdé fel
kelőben Frumenzio, de térdei megtagadák a’ szolgá
latot , ’s ő visszarogyott, — örülök , örvendek — mor- 
mogá tovább — oh, ig .. en . . .ö r . .ű l . . .  ö k ... .

„No ’s hát, csak ide a’ pénzzel, kedves Grangua
dagni uram! tudja, hogy itt a’ Bakony körül sok a’ 
szegény ember, tegyünk jót velők, ’s osszuk ki kö
zöttük, mi az úrnak fölöslege.“

„Nekem nincs pénzem; ’s fölösleges épen nincs;“ 
dünnyögé Frumenzio.

„Ha szép szó nem használ, az már más. Tudjuk, 
hogy a’ napokban Máltából nagy mennyiségű pénzt 
hozott, elő vele; ’s ha tagadja Frumenzio u r, már 
akkor megbocsásson , ha máskint bánunk vele. — Le
gények, szaporán! vezessétek őt a’ farkas-völgybe; 
három golyó röpüljön agyába egyszerre, értitek?“ — 
’S ezt mondván, földre üté puskáját, melly elsülvén, 
durranásával Granguadagni’ mámorát annyira elosz
lató, hogy ijedtében talpra ugrott, ’s zsebeit kutatva 
esdeklő hangon szóla:

„Nagyságos Sobri uram , — bizony nincs nálam 
pénz.“ —

A’ vezér inte, ’s kettő szorosan kitapogatá Fru
menzio’ zsebeit ’s ruháit, de mit sem leltek nála.

„Ha most nem adhat, írja alá hát hamarjában ezen 
utasítványt, melly házánál lesz kifizetendő; de szen
tül, pontosan, mert Sobrival nem tanácsos tréfálni;“ 
szóla Sobri1 egy iratot húzván ki belzsebéből, ’s Fru- 
inenzionak nyújtó; egyik legénye tintát, tollat tarta 
elébe: de kereskedőnk olvasni akard elébb az utasít
ványt , ’s pápaszemét kérésé.

„Hamar, ham ar! nekünk nincs vesztegetni való 
időnk, — vagy tüstént főbe lövöm az u ra t, mert már 
magamat is elhagy a’ be'ketürés.“

„ íro k , írok mór — monda reszkető hangon Gran
guadagni, — csak ne heveskedjék Sobri ur; írok, no; 
’s nevét a’ papírra mázoló, ’s utáua két tanú.

„Igen jól van, Frumenzio u r ; hanem szavát tartsa, 
mert Sobri rettenetesen szokta a’ szószegőket bün
tetni , ’s közel lesz , inig nem teljesíti, mire magát 
ezennel kötelezi. Most igyuk meg az áldomást ezen 
Tokaiból.“

„Tokaiból?“ kérdé meglepetve Granguadagni.
„Abból ám.“ ’S az egyik legény tarisznyájából pa- 

laczkot ’s pohárkát vona ki, ’s megtöltve ezt, hősünk
nek nyújtó „tessék!“ — mondván — „Frumenzio ur 
úgy is,, régen nem ivott már magyar bort?“

Hősünk még el nem enyészett mámorát a’jó nedv
vel derekasan neveié, ’s midőn Sobri ’s társai neki 
„isten hozzádot“ mondának, emlékezetül egy palaczk 
Tokait kére magának, melly kérése legott teljesítetett 
is. — Alma’ zavarói most szerencse kívánás közt odább 
állának, ’s Frumenzióök előbbi álmánál mélyebbe sü- 
lyede inkább, mint merűle.

Midőn ismét felébredt ezen városkában, előbbi la
kában és saját ágyában leié magát. Tökéletesen visz- 
szanyervén eszméletét, nem csak Sobrivali találko
zását, de egész maltai útát ’s a’ szörnyű szélvészt 
hajlandó vala álomnak tartani; de a’ szoba’ közepén 
álló kerekes diófa-asztalon volt a’ tokai, ’s mellette 
egy pohárka, mellyen Sobri’ neve mesterkézzel metsz
ve vala látható; körülvéve a’Máltából hozott péuzzacs- 
kókban ’s szekrénykékben. Felkelt, ’s a’ bort meg- 
izlelé, valóságos nektár volt, ’s a’ pénz, mellyet az 
asztalra üríte, gazdag öröksége, — Belépő Federico 
Palminával, ’s egy írást nyújta át atyjának; ez felbon
tó, olvasó. Az utasítváuy volt az, mellynek erejével 
magát, Sobri Jósef ’s Répa Marczi tanúk előtt arra 
kötelező, hogy fiának Palminávali egybekelésére atyai 
megegyezését, ’s menyének moringképen 5 0  ezer 
pengő forintot ad. — Bámulva néző őket egy da
rabig , végre még is rájok adá atyai áldását, mert 
Sobrit közel hivő , ’s ez a’ szószegőket rettenete
sen bünteti. Federico ’s Palmina boldog házaspár 
lőnek. A’ tokait a’ nászüunepen ürítők ki, ’s Gran
guadagni nem is gyanító, hogy az egész jelenetet Va
lentino Svagati, Palmina’ testvére, kivel Federico La- 
Vallettában megismerkedvén, saját ’s húga’ szomorú 
helyzetét közlötte, Folichon kapitány- ’s egypár ma
trózzal a’ szigetről hozott gályákkal erdőalakra átvál
toztatott Penelope’ fedlezetén esti szürkületkor eszköz- 
lötte. — A’ környűlmény, hogy Sobri czimboráival a'
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Gyula-havasok közt tanyáz, ’s a’ quarnerói szigeteket 
is meglátogatja, valóságkint hiteti el Frumenzióval 
Sobrivali találkozását, ki ennek következéseben a’ 
pécsi úttal felhagyott, ’s csak azt sajnálja, hogy An- 
gyal-Bandi ’s Zöld-Marczival is nem lehetett szeren
cséje találkozni.

TENGERY.

R Ó Z S A ’ S Z E R E L M E .

Eped szerelme’
Hő lángitiíl 
A’ rózsa, arcza 
El el pirúl.

is égi titoknak tartaték — (inert az istenekkel! köze
lebbi közlekedés csak a’ druidok’ sajátja volt) — ré
szint mivel a’ druidok határtalan méltóságuknál fog
va mindennek, mi a’ vallás dolgaihoz tartozék, tekin
tetet indának szerezni, jól érezvén; hogy mind az is
mét reájok is visszasugárzik. — Strabo ezeket a’ la
tin Vates nevén nevezi, másoknál pedig Euhages és 
Evhagis nevezet találtatik. Ennek jelentéséről sok a’ 
vélemény, sok a’ kétség; legvalószínűbb az: hogy 
eva és gissen szavakból tétetett össze, mellyek el
seje vallás, törvény, utóbbi pedig jósolni, a’ jöven
dőt megmondani, je len t, ’s e’ szerint, már a’ neve
zet is kimerítené tisztüket, t.i. vallás vagy törvény 
szerint jósolni.

Égből a’ harmat 
Susogva száll 
’S kitárja keblét 
A’ rózsaszál:

Dobog szivén szú 
És csókra csók ,
Szerelmi érzet------
Ők boldogok! i

De ah ! szerelmük 
Csak pillanat, '
Körül lebeg már 
A’ méh csapat.

Örömtelen áli 
A’ dúlt kebel — 
A’ rózsa égbe 
Sóhajt emel.

BADACSONYI.

A ’ RÉGI GÁLOK’ VALLÁSA.

N E Y-TŐL.
(V t  g e.)

XI.

A’ harmadik paposztályt tevék a’jósok, kik az ál
dozatot leölék, ’s beleiből jósoltak, azonkívül a’ ma
darak énekéből ’s reptéböl, felhők járásából ’s a’ t. 
Ezek ugyan a’ druidoknak mint az áldozatnáli elnö
köknek csak mintegy szolgái voltak, de még is nagy 
tekintetben állottak, részint, mivel az alrendíí jóslat

XII.

Elértünk vegre ezen ponthoz , hol a’ gál vallás tö
kéletlensége , ’s gyarló emberkéz faragta eredete leg
inkább szembe szökik. Bármi szépet rejtsenek is a1 
druidok elvei, bármint lehessen is a’ szerkezet’ hijá- 
nyait, mint gyöngeségeket, emberi hibákat, mente
getni : egy tekintet ezen egyetlen czikre, ezen egyet
len szertartásra minden kímélést megvon ítéletünk
től. Ezzel a’ gyalázat pecsétjét nyomák a’ druidok mü ; 
vökre, de fájdalom , azon sötét időkben épen ez va- 
la azon pecsét, mellv oldhatlan hatalommal zárá sú
lya alá a’ titkok titkát; a’ hazugságot, a’ csalást. 
Borzadoz az ember, ha e’ szót kiejti: embereket ál
doztak ! de még inkább borzadoz, ’s egy kiséreti 
iszony villan át lelkén, ha halk hangon susogva, fél
ve, nehogy hangja a’ közelben egy szörnyeteget ijesz- 
szen fel százados álmából, ha mondom remegve, halk 
hangon rekeszti hozzá, ,,’s mind ezzel az isteneknek 
kedveskedtek I“ Jéghideg szorítja össze szivemet — 
de a’ szó kiömlött ajkaim közül, — a’ legrettenetesb, 
mire az emberi ész tévedhete borzadályai éjjelében, 
ki van mondva l —

Igen is a’ druidok embereket áldoztak.
Voltak kik ezen szokást egyenesen Abrahamtúl aka- 

rák származtatni, mivel ez teljes készséggel indult 
saját fiát az istennek feláldozni. De ha feltesszük is , 
hogy a’ gálok egyenesen Abrahamtól szakadtak, 's 
valami csuda által azon eseményt emlékeztetőkben fen- 
tartották volna, ([a’ mi már magában is nem valószí
nű , mert alig tárták őszökben ezen esetet mások azo
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kon kívül, kik Abraham házához legközelebb állottak 
’s családját utódjait képezek, míg Mózes sokkal ké
sőbben Írásával azt ismét ismeretessé tévé) — még 
eem találhattak abba fel emberáldozatot; mert Izsák nem 
áldoztatott fel; hanem hires ember lett Canaanban.

Meg kell tehát vallanunk , hogy a’ gálok az em
beráldozatok tekintetében a’ legrútabb bálványozok 
valának. ’S e’ hiba már nem a’ népé, mihelyt tudjuk 
a’ druidok határtalan hatalmát, hanem az egész ter
hével a’ vallás szolgáira esik vissza, kik azt majdnem 
isteni tekintetökkel bizonyosan meggátolhatok, elfojt- 
haták, megtilthatok, ha akarták volna. ’S hihetőleg 
tovább mint más nemzeteknél, divatozott nálok e’ vé
res szokás , mert más népek a’ müveltebbségben elö- 
haladván irtóztak isteneiknek embereket áldozni: hol
ott a’ gálok azt nem csak midőn a' rómaiak meghó- 
doltaták hazájokat, hanem midőn már a’ frankok bír
ták az országot, a’ kereszténységre tért frankok,'— 
is űzték titkon, ’s egész a’ hatodik század’ közepéig 
találtatnak ennek nyomai.

A' mi ezen áldozatokat illeti, csak a’ mennyire né
ha ligeteiken kívül történtek, mondhatni rólok vala
mit, mert a’ mi azokban történt, mindig titok maradt, 
mivel senkit szemlélésükre nem bocsátottak, a’ drui
dok pedig felvett elvüknél fogva semmit Írásba nem 
foglaltak.

A’ nyilván tartott áldozatokra nézve Caesar és PIu- 
tarchus adnak némi tudósítást. Ezek szerint tehát—: 
ha valami nevezetes vagy kedvelt ember súlyosan 
megbetegedett, vagy az ütközetben, vagy egyéb kö
rülmények által jött tetemes veszélybe, — úgy azon
nal egy embert áldoztak , vagy legalább fogadást tő
nek egyet áldozaudni, ha amaz megszabaduland, mert 
azt hivék, hogy ember’ élete csak más emberélet ál
tal válthatik meg, ’s hogy a’ halhatatlan istenek más
sal nem engeszteltethetnek. Milly ocsmány tévedés! 
Tartattak azonkívül nyilvános áldozatok az egész nép 
javáért. — Ha a’ druidok csak illykép tudák a’ népet 
vallási érzetekre gerjeszteni, jobb volt volna semmi 
isteneket hinni, mint ollyakat, mellyek az emberi vé
ren találhaták gyönyörűségeket, ’s csak ezen áldo
zatot fogadhaták mint a’ legtökéletesbet.

A’ végrehajtási módról bizonyosat nem tudni; né
melyek szerint roppant bálványképeket csináltak, ’s 
az áldozottak elégtek. Mások, mint Strabo, állítják,

hogy tömérdek széna kazlok gyújtattak, mellyckre 
emberek és marha valának hányva. — Azon körülmény 
hogy haramiák, tolvajok, gyilkosok, vagy más vét
kekben bűnösök e’kép kivégeztettek mutatja, hogy a’ 
druidok a’ rendőrségre is hatalmasan ügyeltek, ’s itt 
még egy uj hivatalban , mint a’ bűnösök hóhérjai is, 
jelennek meg. E ’ tekintetben azt vitaták , hogy ezen 
büntetési mód az isteneknek ledkedvesebb. Jól tudák 
ők, hogy valami nagyobb hatalmú bűnösnek elitélteté
se könnyen veszedelmes mozgást okozhatna családja 
tagjai, barátjai között; ’s azért a‘ közbéke és belcsend 
feutartására ezen dolgokba is ügyesen tudák az iste
neket keverni, ez által olly tekintetet szerzendök az 
Ítéletnek, mellynek senki ellenszegülni nem merészel
ne. ’S ha ez csak igy volna, nem lehetne okunk a’ 
gálokat embertelenségről, kegyetlenségről vádolni, 
mert csak más nemű büntető vesztést pótolna , de tud
va van, hogy bűnösök hiányában ártatlanoknak keíle 
áldoztatni.

Egyébiránt az egyes áldozatok vagy nyíllal lövet
tek agyon ’s úgy égettettek meg, vagy keresztre fe
szítettek, melly aztán meggyújtatott. Ezen éktelenség 
martalékévá lettek többnyire a’ hadifoglyok is. —Azon 
időkben, midőn a’rómaiak a’ gáltartonányokat lassan- 
kint elfoglalók, a’ druidok a’ hatalomnak legnagyobb 
fokán állottak. Ekkor történt, hogy a’ római császá
rok kemény tilalmakat adtak az emberáldozatok ellen; 
de nem mintha a’ szokás éktelensége bírta volna őket 
ezen határozatra, hanem mivel észrevevék, hogy a’ 
druidok az idegen járomnak ellenségei, a’ gál népet 
felakarják lázasztani; törekedtek tehát minden módon 
a’ gálpapok’ tekintetét elnyomni ’s a’ többi közt az ál
dozatok eltiltásával is. Első vala Augustus császár, 
Tiberius pedig és Claudius egészen elenyészteték; ezt 
mindazáltal csak nyilvánosságukról kell érteni, mert 
hogy illy tilalmak nem voltak átalános foganatúak, ki
tetszik, mivel még a’ hatodik században is, mint mon
dók , visszamaradtak nyomai. Nem üldözték ugyan a' 
rómaiak, nem nyomák el erővel a’ gál vallást, az em- 
beráldozatokat mindazáltal a’ lehetőségig gátolák, a 
honnan is annyira megritkultak ’s a’ nyilvánosság bé- 
lycgét annyira elveszték, hogy a’ harmadik század
ban is utóbb előfordulók már csak rejtekbeu, titokban 
történtek, ’s azért nemzeti köz szokásnak'ez időkben, 
már nem tartathatnak.
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Más nemű áldozatok uyujtattak állatokból, ’s egyéb 
dolgokból, u. m. termesztményekből, házi eszközök- 
böl. Külö lös neme az áldozatnak vala az, mellyet Gre
gorius Turoueusis említ, hogy egy szentnek tartott 
hegyi tóba a’ nép bizonyos időkben posztót, vásznat, 
bőröket, kenyeret, sajtot, viaszt ’s egyébféléket vetett 
áldozatul a’ tóban lakozó istenségnek, melly alkalom
mal három napi bojt tartaték.

Az áldozatok helyei a’ ligetek, a’ szent cser-erdők 
hegyek és berkek valáuak. Később a’ római szokás 
követvén templomokat is építettek a’ gálok, menyek
ben néha az istenek’ képszobrai is felállítattak, ’s azok
ban végezék vallási szertartásaikat. A’ szabad ég alatt 
is találtattak egyes képszobrok, mint Diana szobra, 
melly töméntelen nagyságúnak mondatik, ’s a’ mai 
Luxemburg’ vidékén tisztelteték. Az áldozatok helyein 
iszonyú nagyságú kövek találtatnak, ’s néha olly tá
jakon, hol körülbelül nincs kőbánya, ngy hogy a’nép 
istenféle szellemeknek tulajdouitá oda hozatásukat. — 
Azonban mi czélra voltak légyen illy kttvek, bizonyo
san nem tudhatni. A’ templomok közül némellyekigen 
szépek és pompásak valának, mint például a’ híres 
Vasso-nak nevezett clermonti templom , mellynek fa
lai 30  lábuyi szélesek, ’s külső oldalukon faragott kő
ből rakva, belől pedig szép apró simított kövekkel ki
rakva, fenn raárványnyal befoglalva, ’s rakvány-mun- 
kával valának ékítve ; a’ talaj is márvány, a’ fedél czin 
volt. Kétség marad mindazáltal, nem inkább az Au- 
vergneben korán letelepedett rómaiak’ építménye le- 
gyen-e ? mert ezeknek bejötté után a’ gál vallás nem 
vala többé az uralkodó, ’s igy alig pompázhatott an
nyira a’ gálnép. — Augustus császárnak is építettek 
a’ gálok templomot, mellynek oltárába hatvan gáltör- 
zsök nevei vésettek be, ez által hódolatukat a’ csá
szár iránt akarván bebizouyítni; miből kitetszik, hogy 
Augustus nem bánhatott keményen velők ’s vallásuk 
ellen , mert gyűlöletes bánásmód soha sem szül gyön
géd szolid érzetü önkénytes hódolást.

A’ gálok polgári törvényei is a’ vallási elvek szel
lemét követék, mert a’ druidok mindent oda tudtak 
idomítni, — bogy fáradozásaikkal ellenkezetbeu ne 
álljon.

Ha ezen egész rajzot figyelemmel tekintjük át, leg
inkább két dolog tűnik szeminkbe. Először, hogy az

emberi elme a’ valódi istenséghez méltó fogalmakat^ 
mellyek egész kiterjedésökre nézve közelítsenek a 
tiszta világözöuhez, teremteni elégségtelen; legfölebb 
is töredékek lesznek elmeszüleményi, mellyekből itt 
amott pislog elő egy gyönge égi szikra, — ’s midőn 
leginkább erőködik vallás ügyében a’ legnagyobbat 
legbölcsebbet szülni, ’s mintegy ön magát felülmúlni, 
agyagi gyarlóságát megtagadni akaró, akkor a’ leg
fonákabb tulságokra téved, mert a’ túlfeszített elme a’ 
nagy tárgyat meg nem bírja, ’s épen midőn legdicsőb
bet akar alkotni, osmányságba sülyed, melly azt is 
elhomályítja, mit előbb szépet müveit. — Másodszor, 
hogy bármint törekedjék is az ember valami állandót 
alkotni, nem képes semmit örök időre felállítni. Min
den mit emberi kéz csinál, bár milly sokáig álljon is 
ellent a’ viharoknak, végre leromboltatik, ledől, — 
el enyészik.

A’ C S Ó K T 0  L V A J.

Virágbokor mögött 
Ült a’ leánysereg ;
Egy csellel gondolám 
Őket lephetni meg.

Mikint tolvaj szokott 
Kóvályogni éjjelen:
Kőjükbe ugy szőkém —
Orozva, csöndesen.

5S midőn pillantatnk 
Boszüsan szállá rám.
Már őket akkoron 
En rendre csókolám.

De hallni kelle most 
E’ csalfa sereget,
Mint szólta szitkait,
Mint űze engemet!

Ah olly jól tettetik 
A’ lányok magukat.
Hogy ők nem szeretik 
A’ félti csókokat!

[BKRt/.HAVj



V Á L A S Z
K O V A C S Ó C Z I ’ N Y I L A T K O Z Á S Á R A .

A1 Rajzolatok' 82d., számában, Kovacsóezy nyilat
kozást tőn, hogy a' Kazinczy Ferencz’ versei közt meg
jelent, ’s már Sebedéitől idegennek sejtett Ajánlás 
mint „igen hasonlatlau a1 boldogult* egve'b müveihez, 
mellyeket világos gondolatfolyam, ’s kifejezés’ cor- 
reetsége bélyegeznek,“ * ) az ö (Kovacsóezy’} mun
kája. Azonban mivel nyilatkozásának e’ szavaiban: 
„büszke lévén, hogy Kazinczynk élt ezen reá homályt 
vető versezettel,“ Kovacsóezy azt látszik hinni, mintha 
e’ verset maga Kazinczy is önmüvének akarta volna 
vétetni, ’s így őt — világos szavakkal — meglopni: 
kénytetem a’ következők’ elmondására. Mielőtt Schedel 
feljebb közlőit gyanúját elmondd, hallára nagybátyám’ 
legrokonabb lelkű barátjától, Szemeretől, kire ezen
nel az ő megegyezésével hivatkozom: Kazinczy látat- 
ván ve le ’s másokkal 1829d. Kovacsóezy’ verseinek 
kötetét, mellyeket ez neki Ítélés végett külde meg, első 
helyen álla ott a’ szóban forgó Ajánlás. — Kábaság 
volna tehát képzelni, hogy azt magáénak akarta volna 
vétetni, ha nem említjük is, a’ mit Schedel, sőt maga 
Kovacsóezy is szerény volt elismerni, hogy verse nem 
csak hasonlatlau Kazinczy’ egyéb müveihez, de azokra 
homályt vet. Miután tehát az említett Ajánlás a’ bol
dogult’ életében, tudtomra legalább, neve alatt soha 
meg nem jelent, ’s így vele Kazinczy soha nem é lt, 
halála után munkái közt tévedésből történt fölvételét j  
egyedül a’ kiadóknak lehet és kell tulajdonítui. A’ mit 
kimagyarázui annak nem nehéz, a’ ki tudja , hogy a’ 
boldogult barátai’ ’s ismerősei’ íoltünőbb müveinek má
solatait papirosai közt szokta tartani, ’s így az isme
retlen Ajánlás övének könnyen vétethetek.

Birtokában lévén e’ kidőlt bajnok’ írásai’ nagy ré
szének, e’ sorokkal emlékének tartozám, mellyet még 
egy Horvát Endre is avatlau kezekkel* sértegetni büu- 
telenűl merészkedett.

De Kovacsóezy köszönetét érdemel nyilatkozásáért, 
de nem, hogy a’ puszta tévedést így fedé föl.

Pesten, O ctober 12kén 1837.
KAZINCZY GÁBOR.

*) Schedel’ szavai K.’ verseinek lelkes bírálatában. L. a’ 
Figyelmező’ 8d. számát.
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H ÍR L A PI F U R C SA SÁ G .

October’ lOd. a’ Figyelmező’ 15d. számában va- 
lahára megjelent ,Felvilágosítás a’ dráma — kül
döttség’ ügyében,‘ több igazságbarát’ septemb. 3diki 

i válaszára, mindössze 2971 betűt foglal magában, 
mellyet a’ drámaküldöttség’ némelly tagjai 37, mond 
harminezhét nap alatt Írtak. Egy szorgalmas számító 
kiveté, hogy a’ drámaküldöttség’ némelly tagjai e’ sze
rint minden tizenhét minutum alatt 1, mondd egy, betűt 
írtak, egy óra és 8 m. alatt négyet, ’s így naponkint 
mintegy száz betűt, vagy kél ’s negyed sort. A’ drá- 
mabiróság’ némelly tagjai ugyan csak jól fölfogták 
Horáczuak nem eléggé ajánlható tauítását: ,Nouum 
prematur in annum4 — Különösnek látszhatik itt egy- 
szer’smind sokaknak azon körülmény is , hogy a’ né
melly tagok’ aláirrásával ellátott Felvilágosításnak 
szerzője, egy soha meg nem hazudtolható autogra- 
phnm szerint, dr. Schedel Ferencz, ki azt előbb : 
,egyik drámabiró‘ aláírással akará közleni, mit azon
ban Bajza Jósef, hit. ügyv. táblabiró ’s játékszíni igaz
gató ur helyben nem hagyván, az első aláirás kitö
röltetett, ’s helyette a’ ,némelly tagoké• következett. 
Jgy van ez írva a’ titoknoki szoba’ kéziratai között, 
hol kiki láthatja, kinek azt a’ hosszú utazásból vísz- 
szatérő Schedel (más fővel-e? nem tudni), - megmu
tatni akarja. — Kérjük szépen dr. Schedel urat, hogy 
meg ne(haragadjék, ha ezután lassú írónak nevezzük 
mert 17 minutum alatt egy betűt írni, ez még is 
csak szörnyű lassúság. — Und dadrum keene Feeiíd- 
seliaft nicht.

I
Egy olvasó.

A’ H A Z A .

Minden öröm mi az életnek fölserken óléból 
Haljon-el és kebled sir legyen-üdvet öló! 

Hogyha hazád járom nem nyomja, ha hajnali fényei 
Ég a’ szabadságnak csillaga tiszta egén.

Nincs okod a’ sorsnak kezekét átkozni, anyádtól 
Nem fosztott meg — ölén virrad ezernyi öröm.

SUJÁNSZKT
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It ’S DIVATLAP.

K Ü L H I R E  K.

1. ) A’ „Messager“ következő bibliographiai vázlatát közli 
esy  érdekes őrültnek. Azon férfiú, kit délután 5 órakor ’s 
éjjel 10 és 11 között rendesen a’ Boulevardokon a" des Va
rietes színház előtt láthatni, egykor jobb napokat látott, no
ha jelenleg a’ legszomorúbb állapotban teng, ’s magát joggal 
nevezi „a5 rongyszedők’ philosophusának.“ Az egy szép, ter
metes ember, nemes magatartású; noha rongyokba van öl
tözve ’s vállain egy zsákot visz, mindenfélével rakva, mit ne
ki a’ szerencse ad, ’s miből eltáplálja magát, mert méltósá
ga alatt lenni mondja a’ targonczát tolni vagy napszámért 
dolgozni. Ifjú korában több Yaudeville-t ir t , de soha nevét 
nem tudatta. Még most is több czikkelyt ír egyik másik ki
sebb hírlapba, mellyek mind fölvétetnek, de szegyei értök 
fizetést elfogadni. Szeret fiatal drámaírókhoz intő leveleket 
írni, őket kezdett pályájokrui elriasztandó, midőn saját szo
morú tapasztalásából példájával bebizonyítja nekik, hogy a’ 
legjobb esetben semmi, a’ legrosszabikbban pedig .,crises de 
nerfs“ a’ jutalmok. Azt mondják róla, hogy szabád bejárása 
volna több színházba, de ó megvetéssel megy el mellettük, 
’s „csalás’ gyárainak“ nevezi azokat. Egy nyomorú kunyhóbein 
él Menilmontant és Belleville között, ’s ebédjét, ha egy darab 
fekete kenyeret ’s darabka húst annak nevezhetni, a’ mezők
re sétálván költi el. Minden segedelmet szilárdon eltilt magá
tul ’s legboldogabbnak mondja lenni magát akkor, ha az iszo 
nyú főváros közepette egyedül van és szabadon él. Őrültségé
nek okát egy fiatal szinészné’ hirtelenségének tulajdonítják, 
kit a’ szerencsétlen ezelőtt 14 évvel szenvedélyes lángolással 
szeretett.

2. )  A’ leggazdagabb leány Európában jelenleg Miss Angela 
Burdett a’ hires tory-tagnak az alsóházlan, Sir Francis Bur- 
dettnek legifjabb leánya, Coutts bankir’ unokája. Olvasóink 
korábbi lapjaink egyikébül tudni fogják, hogy St. Albans her- 
czegné, ki egykor mint Miss Mellon a’ londoni színpadon 
tragikai szerepet játszott, megholt. Ezen Miss Mellon’ első 
férjé Coutts gazdag bankir volt, és St. Albans herczeg csak 
ennek halála után Tette őt feleségül. Két nappal halála előtt 
ágyához hivatá St. Albans herczeget, ’s kijelenté neki, ha 
a’ herczeg Burdett Angélát vagy Coutts’ akármelly más hú
gai feleségül veendi, őt egyedüli örökösének teszi, t. i. rop
pant birtoka csaknem egészen első férjétől maradt reá. A’ 
herczeg ezt nem akarta, ’s Miss Mellon egyedüli örökösévé 
a’ nevezett Burdett Angélát tette. Az özvegy herczeg, St. .Al
ban» , csak 70,000 taller évi fizetést húz, melly halála után

hasonlag Angélára megy által, ki e’ szerint több mint t í z 
m i l l i ó  t a l l é r t  kap. Ezen roppant gazdagságát a’ herczeg- 
nének könnyen megfoghatni, ha meggondoljuk, hogy jövedel
méből évenkint 250:000 tallért tett félre ,s igy Coutts után 
birt javát csaknem megkettózteté. Miss Angela Burdett, ki 
jelenleg 25 éves, e5 szerint bátran leggazdagabb leánynak 
mondathatik Európában.

3. ) Egy londoni könyvkereskedő a’ napokban végezé be az 
uj testamentomnak (angol nyelven) kiadását f e h é r  f é n y -  
m á z o s  p a p i r o s o n ,  e g é s z e n  a r a n y  b e t ű k k e l ’ Ez 
az első igy’ ’s illy nagy rétben nyomtatott könyv. Egy pél
dány, londoni első művészek által bekötve, 130 tallér.

4. ) Függő vashidak, 1822ben még Francziaországban nem 
is léteztek , jelenleg nyolezvan három vagyon.

0.) Pontos felszámolás szerint nagy brittaniában évenkint
bérmentetlen l e v é l ...................... 88,600.000
bérmentett „    7.400,000
h í r l a p ...........................................  30,00ti,000

egészben véve tehát 126 millió levél ‘s ujságlap küldöztetik szét.

6. ) Néhány nappal ezelőtt, mond egy utazó, Dóiéiban a’ 
legborzasztóbb látványnak valék tanúja, t. i. egy repülni, vagy 
inkább egy bérez hosszan La kötélen eilóbálódni akarásnak. —  
Azon férfiú, ki ezt tenni vakmerőködött, megypiros dolmány- 
kát ’s fehér ezombruhát viselt, melly viselet illy rendkívüli 
helj zetben, felette nagy hatást csinált. Az ember bátran leu
grott felül a’ bérczröl , de alig volt egy pár ölnyire len, mi
dőn mintegy megmeredve a’ két fehér iobogócskát, mellyeket 
kezeiben tarta; elejté. A’ legborzasztóbb helyzetben lebegett 
itt, mint gondolhatni ’s csak nagy ; fáradsággal hozatott vis
sza egy kötél segedelmével, mellyet a’ fen állók közül né- 
hányan neki levetének. Ennek ellenére sem veszté el embe
rünk bátorságát- ’s próbáját másnap ismédé , mell}- ekkor 
szerencsesén sikerült. A kötél, melly őt tariá, csak két hü— 
velyknyi vastagságú volt. A’ két Iobogócskát ezúttal vakme- 
rényének egész ideje alatt kezeiben tattá; nézője számos volt.

7. ) Nem régiben egy ember Londonban egy 30,000 font 
sterlinget érő váltó levelet berámáztatott ’s szobijában kép 
gyanánt akasztá föl. Csak örökösei által vétetett az le és vál
tatott pénzzé. Egy másik váltűlevelűek még furcsább körülmény 
által jutottak nyomára, mellyból a’ banknak nem csekély nye
resége volt. Bizonyos házban, — Londonban, egykor este több 
nemes és más urak között vita támadt egy bizonyos helvnek 
értelméről a’ bibliában. Egyik a’ társaságbul, ki a’ helyet fel- 
hozá, egy esetleg ott jelen volt diaconusra hivatkozók. A’ pap, 
ki életéből nagyobb részt szentelt a’ világ’ örömemek műit 
a’ biblia stúdiumának, azt monda hogy illy mondat a’ bibli
ában elő sem jő. Ez uj vitára szolgáltatott alkalmat, ’s az. 
ki a’ dolgot megpendítető, tűzzel vitatá , hogy ha neki bib
liát adnak kezébe, a’ kérdéses helyet azonnal felütendő. A’ 
biblia elhozaték, mellyet a iiáz tulajdonos’ anyja naponkint 
olvasott, de melly halála óta több imádságos könyvek között 
olvasatlamü hevert; midőn a’ könyvet kinyiták égy 250,000 
tallérról szóló váltólevelet leltek benne a’ londoni bankhoz.

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

NTOVATÍK „ANDKRWt BETLITEL.
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Mikor először jöttem világra, olly gyönyörű gyer
mek valók, hogy a’ bába kezeit összecsapva fölkiálta: 
„Boldog Isten! be irtóztató rút kölök.“ — Mikor má
sodszor jövök világra, olly csinos legény voltam, hogy 
a’ leányok már tíz lépésről hallhatólag sugdosák egy
másnak: „nézd, nézd kérlek, milly rettenetes majom
kép!“ — Mikor végre harmadszor, már nem én jöttem 
a’ világra, hanem a’ világ jöft rám, ak k o r-------meg
házasodtam.

Most már becses olvasóim születésem’ rövid törté
netét tudják. Az semmit sem tesz, hogy születési tör
ténetem becses olvasóimat éppen nem érdekli, mert 
megbocsáthatják nekem azon kis hibámat, hogy szü
lettem. Másik kis hibám az, hogy a’ nagy-váradi is
kolában születtem; ’s e’ szerint mindjárt születésem
nél fogva iskolás gyermek lévén, noha sokat tanultam 
mégis semmit sem tudok. De e’ hibámat is megbocsát
hatják becses olvasóim, mert hiszen mindent tudni nem 
lehet, valamit tudni pedig éppen annyit ér, mintha 
semmit sem tudna az ember. —

Az embernek legnagyobb baja e’ világon a z , hogy 
születik; legjobb dolga van pedig e’ világon annak ki 
nem születik. Az illy boldog ember, ki nem születik, 
leheveredik a’ paradicsomnak valamelly tüudérvidék 
környezte gyepágyára ’s csak úgy távoléul neveti e’ 
szegény világ’ dús bajait.. *

1837.

Mikor én születtem, nagyon jól emlékezem, hogy 
a’nap éppen vacatiót tartott; a’ hold pedig éppen szar
vas lévén, egy fölleg mögé bújt, és két hátulsó lábá
val füleit vakarta; mikor pedig másnap nyolczadfél 
órakor a’ nap iskolába jö tt, csak elcsudálkozott hogy 
már én akkor ríttam ’s mai napig is azt hiszi, hogy 
a’ mint világra jövök, tudniillik a’ nagy-váradi iskolá
ban, professorom tüstint inegvirgáztatott.

Bizonyosan nem tudom, de ha emlékezetem nem 
csal, azt hiszem, a’ „bak“ jegy alatt születtem, ’s igy 
nyugodt lélekismérettel elmondhatom, hogy a’ termé
szet bakot lőtt mikor én a’ világra jöttem. — Szegény 
apám, ki mindig nagyon örvendett mikor a’ természet 
bakot lőtt ’s neki egy fia születők, e’ nevezetes napot 
igyjegyzé föl: „Anno 802 die 2Sa Mártii, hóra ter- 
tia matutina, natus est mihi filius Ioanues, sub signo 
Capricorni. Deo gratias!“ A zaz ,— mivel tisztelt ol- 
vasónéim diákul nem tudnak,— tehát magyarul mint
egy illyformám születtem: „802ben martius’ 28dik 
napján, reggeli három órakor született fiam Jáuos, a’ 
bakjegy alatt. Istennek hála I“ — Magana is azt mon
dom, hála Istennek, hogy a’ bakjegy alatt születtem, 
mert ha történetből a’ kosjegy alatt születők, e’ gonosz 
világ gyapjúmat már rég lenyirbálta volna.

Apámuak egy tehene, neve pedig e’ jámbor tehén
nek , ha még el nem feledtem, „kriska“ volt. A’ mi 
jó kriskáuk éppen egypár nappal születésem előtt, azaz 
1802diki martius 26kán ellett egy borjut. Ezen borjú, 
ah, milly édesen emlékezem rá! midőn néhány nappal 
születésem után először meglátott, olly kedvesen mo- 
solygarám, mintha édes testvérek lettünk volna; bőgött 
is hozzám e’ kedves borjú egypár szót, de akkor még aT 
tudós világban a’ borjubőgés ismeretlen volt, ’s igy ma
gam is, mint már akkoriban egypiczi kis újságíró, eJ 
borjubőgést nem értettem. Hová lett utóbb e’ uálamuál 
csak egypár nappal idősebb borjú, azt nem tudom.

C85)
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Ha ni:ír az ember e’ világra születik és meg nem 
ha!, mit csináljon egyebei, mint mit már annyi ember 
csinált? Este fekügyék le ; reggel keljen föl; délben 
egyék , ha van mit; alkonyaikor pedig, vagy esti ha
rangozásra , rágjon az ember valamit, ha nincs más, 
rágja meg az ember egész napi tetteit, és fogadom, 
mennél többek voltak azok, annál ékesebb marad. 
— De mit tehetünk róla, hogy kevés ember szok
ta tetteit megrágni , pedig ez olly étel, melly a’ be
teget is épületesen gyógyítja, ha különben o'lly gyom
ra van , hogy jót rosszat egyiránt, miket ö m aga, 
vagy miket a’ világ tálalt elébe, jól meg tud emészteni.

Mikor a' világra jöttem , a’ pap , ki beavatott az 
örökkévalóság’ szent titkába, azt kérdé tőlem : „ellene 
mondasz e az ördögnek, és az ő incselkedéseinek?“ 
és fogadám hogy „igen!“ mert ki hitte volna akkor? 
hogy olly nehéz az incselkedéseknek ellenállni? most 
is egy légy incselkedik velem ’s ha nem kellene írnom, 
hogy megfoghatnám, bizony kidobnám szobámból. —

Milly gyönyörű gyermek valék, azt becses olvasóim 
a’ bába’ szájából tudják. A’ bábának rám kimondott 
Ítélete még csak tűrhető volt volna, hanem a’ tőszom
szédságban az asszonyok már azt beszélék , hogy 
anyámnak egy majomfia született; a’ harmadik, ne
gyedik szomszédság pedig éppenségesen azt hirlelé? 
hogy képemmel hátamhoz fordítva születtem. Azonban 
a’ keresztségi lakomán az egész szomszédság jelen 
volt, 's a’ bábát sem véve ki, mindnyájan dicsértek, 
hogy egy kedves , gyönyörű gyermek vagyok. Mind
ezekből már most kiokosodhatnak becses olvasóim, 
hogy azt higyék, mi valósággal igaz volt.

Gyermekségem leirhatlan édesen folyt; szerettem 
a? tejeskását, 's ezért a’ legelső lény, melly hozzám 
hőkeblü ragaszkodással viselteték, a’ macska volt; én 
és ez engem olly kimondhatatlanul szerető macska, 
elválhatlanok valáuk. Midőn reggelenkint tejeskásá
mat a’ zsámolyra tevék, én és a’ macska mellé ültünk 
és elégedetten költöttük el a’ kölcsönös szerelem ezuk - 
rozta tejeskását. — A’ tejeskása’ szép ideje elmúlt, 
a' macska naponkint hidegülni kezde irántam, és most 
először álltam a’ világban egyedül, elhagyatva a1 leg
kedvesebb macskától, melly valaha a' leghőbben sze
retett. —

Nem sokára tarisznyát akasztottak nyakamba 's is
kolába küldtek. — Valóban, miudeu gyermeket tarisz

nyával kellene iskolába küldeni; mert az ember nem 
tudja, hosszas tanulása’ gyümölcsei után is öregsé
gében, milly hasznát veendheti a' tarisznyának. — 
Most m ár, serdülő korom’ szebb napjaiban, hűséges 
kutyánk — „Hercules“ — osztotta-meg kenyeremet 
velem. Ha ebéd után, tarisznyámba, könyveim közé 
egy falatka kenyeret csúsztattam, Hercules híven ki- 
sért el az iskolába, lefeküdt az ajtó elébe, megvárta 
mig iskolából kijövék és ismét hazakisért. De Hercu
les, nem sokára elvégezte földi tarisznyakisérö pályá
ját, ő megszűnt lenni, ’s én másodszor álltam a’ vi
lágban egyedül,ciszakasztatva a’ leghűségesebb állat
tól. hűségesebbtől mint ember, ki a’ neki nyújtott fa
lat kenyeremért, soha meg nem ugatott.

Evek múltak, és a’ serdülő gyermek’ érzelmei, az 
ifjúság’ tündérképcitől átderengett korányon, sarja- 
dozui kezdének. Iskolai könyvemet kezembe vevéu, 
gyakran tévedeztem egyedül réteken, mezőkön, a’ 
nagy mindenható Istennek aranyos nappal és ezüst 
csillagokkal hímzett örökbölcseségü könyve alatt. — 
Xem kötött még semmi a' földhöz. Volt idő, hogy az 
Isten’ mosolygó ege alatt térdeimre hullottam ’s lel
kem, tán öntudallanul i s , egy jobb világba vonzott. 
De a’ föld’ fia valék 's a’ földi szenvedések’ nagy útja 
állott előttem, kisajtolandó a’ lélekből mindazon ke
serveket, mellyeket az örökkévalóságban throuoló ki
rályok’ királya adó gyanánt vetett ránk.

E’ keservek közt az iskolai nyirfavessző Ián még 
a’ legtűrhetőbb volt, de ömledezui kezdett a’ szív ér
zelmeinek zuhataga ; eltűntek a’ íöldi paradicsomba 
ringató gyermekkornak szép napjai, soha többé fel 
nem üdülendők ! — Keresztanyám meghalt ’s e’ gyász- 
rejtő napon ez egy csapás nem volt elég, hanem felül 
rá, még professorom is megcsapatott; mert hiszik vafa 
az időben, hogy a’ gyermeknek használ a’ virgás.

Kettős fájdalom’ súlya alatt indultam iskola után 
keresztanyám’ temetésére; olt valék, ’s kereszta
nyámmal együtt örökre cl lön temetve nyugalmam. — 
Ott álltam a’ koporsófőnél az atyafiság között szótla
nul, könytelenűl; keresztapám minduntalan rángatott 
’s egyre mormogá: „te átkozott csóka mért nem sírsz! 
tüstént sírj, majd garast kapsz;“ — de hasztalan, 
könyűimet ez nap az iskolában kisajtolák ’s érzelmi
men most egy sokkal ünnepélyesebb látvány ural
kodott. —
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Szemközt az atyafisággal ’s igy velem is, állott két 
lányka , időre, öltözetre , arczra, termetre ’e a' leg- 
kisscbb kicsinységig mindenre, elválaszthatlanul ha
sonló. E’ két lánykába, tapadtak szemeim, 's szivem 
egyszerre olly nagyot ásított, mintha tizenuégyévi 
hosszas szunyadozása után valaki e’ szavakkal verte 
volna fel: Heus, heus Furcifer! ébredj föl, ideje már 
iskolába menni.

Ah, szegény szív! miért kelle neked, mindjárt mi- 
uimista korodban, egyben kettőt, és kettőben mégis 
csak egyet szeretned!

( F o l y t a t á s «  k ö v e t k e  z i k.)

ÜTI RAJZOK.
Z K M P  L K X’ S A B A Ü J ’ V 1 D K K I R Ó L-

Szabadon pihegheték egyszer! ezt elgondolva, min
den nézeteim arra czélozvák, hogy ezen szabadnapok’ 
elfolyta a la tt, magamnak legnagyobb éldeletet ’s kéjt 
szerezhessek. És ezek, hol találhatók inkább mint az 
utazásban. Ream nézve ennek hármas hasznát átal- 
látám; gondolván, a’ rideg falak’ niagáuyi között is 
az édes emlékezet’ szárnyain kéjteli pillanatait utazá
somnak őrzendőm; másik hasznát utazásomnak abban 
hiszem lenni, hogy azzal csekély tapasztalásimat bő- 
vitendem, ’s a’ harmadikat, hogy bő tárgyakat találok 
rajzolásra. — Mert megvallom k. 01. hogy eddig is 
sokat rajzolgattain, de meg nem foghatám mi lehete 
oka : hogy rajzolataim Kegyetek’ szemei elébe nem ke
rültek (pedig a’ Rajzolatokba küldöttem) vagy ha ke
rült is a’ számtalanok közül egy kettő, fájdalommal 
kelle tapasztalnom, hogy a’ köztetszés’ század részét 
sem nyérc meg. — De eszemen vagyok már! Ilogy is 
kerülhettek volna rajzolataim Kegyetek’ szemei elébe? 
mikor azok, olly penészesek valának, mint csendes 
lakom’ tisztes, penészes ábrázatja, 's megvallom az éji 
Lagoly’ huhogása néha annyira megborzasztott, hogy 
még velőm is reszkető bennem, illyenkor pedig mint
hogy kezem is reszkete, toliam olly szabados vala, 
hogy rajzolatiinat össze mázolta, ’s így a' rajzolatból 
mázolat kerekedvén, Munkácsy ur azt, fidibus-nak 
okosan elhasználó.

Megengednek úgy hiszem k. 01. kitérésemért, mert 
megvallom magam is két nap alatt sok be- ’s kitérések

utánjuthaték kitűzött helyemre. — Második nap vígan 
’s fönt lövellő a’ nap sugarait, midőn fölérheténk az 
Olasziu túl lévő dombra, -honnan baloldalról hegy- 
lánczczal, jobb oldalról a’Bogrod hullámaitól övedzett 
Sáros-Patak tornyai szép nézetet adónak’, különösen 
gyönyörködteti a’ szemet a’ református templom’ bá
doggal födezett tornya, mclly vakító fénynyel játszik 
az utas’ szemeiben. Petrahót elhagyván, mindjárt elé
rők a’ gyümölcsös kerteket, mellyek mellett elhalad
ván csak hamar a’ városba értünk. Fő gondunk vala 
a’ vendégfogadó fölkeresése, hol nyugalmat ’s utasí
tást a’ város’ nevezetességeiről reménylettünk kapni. 
De minden íáradozásaink után olly helyre jútánk mely- 
lyek a’ legrondább falukban is számtalanul találhatók. 
— És a’ nagy városban! Két uradalom herczeg’ vá
rosában két rongyos korcsma?! hová ha magad nem 
viszesz enni, hasad requiemet kiált. — Csodálkozásra 
méltó dolog!! — Nem a’ legkényelmesebb helyünk 
lévén, csak hamar elhagyóm azt, ’s a’ város neveze
tességei megtekintésére menék. Legelőször is a' Her- 
czegi-lak tünék szemembe, melly az olly nagy birtokü 
Rákóczy Ferencz vára’ romaiból épüle föl, ’s a’jövő 
éven egészen pompás alakban készen álland, büszkén 
égbe meredezo még főn lévő hajdani tornyával. A’ vár
nak hajdan három tornya vala, mellyek, kivevőn egyet, 
most is fönn állanak. A' lak’ diszét nem kissé emeli 
annak pompás fekvése. — Mellyuek keleti részen a’ 
szőke Bodrog kaczérkodva hullámzik e l , ’s maga a’ 
lak csinos kerttel ’s jobb oldalán sánczcznl körített. 
Nyugati részen csak most idomitott terjedelmes angol 
kert terül el az országúiig, melly a’kert mellett visz a’ 
városba. A’lak’belseje pompásan, herczegi módon ren
dezőit, diszeskedik szép könyvtárral, ’s Rákóczy Fér. 
idejéből főn maradt ajtóval. — A’herczegi-lak’ meg
tekintése után a’ reformatum Collegiumba menék, hol 
a’ csinos könyvtárt annak felügyelői a’ legnagyobb 
szívességgel inegmutogaták. •—A’könyvek’ száma kö
rülijeiéi huszonnégy ezerre számittatik’s folyton szám
talanokkal szaporittatik, legközelebb, gr. Teleki Jósef 
Fő-Curator nagy beesü könyvekkel vala szives meg
ajándékozni e’ könyvtárt. Benne számtalan 14 szá- 
zádbéli kéziratok is találhatók. A’benne uralkodó rend 
ritka helyen találtatik. Kívülről a’ Collegiumon még 
sok készíteni való van, de mit eddig a’ serény ada
kozás eszküzlütt, utóbb >s eszküzlcndő. — Áldás a ’
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hazafiakra! kik fölemelkedvén a' százados sötétségből 
mindenütt világosságot terjeszteni adakozó kézzel, ha
zafiul szívvel ’s erős akarattal törekednek. Maga a’ 
város nagy kiterjedésű, ’s nagyon rendetlen, a’ hazák 
össze vissza szorvák benne, mellyek 6 — 7t kivéve 
czondrán néznek ki. Ha kevés eső esik azonnal el
mondhatja az ember:

Végig menteni Patak városában
Ks bokáig jártam a’ nagy sárban

’s hihető hogy nevét is a’ sár bőségétől kapá. Tudatom 
még a’ t. 0 . hogy Patak városa 1834ik esztendőben 
nyilatkoztaid ki kiváltsági szándékát , mellyet is a’ 
birtokos herczeg elfogadott, ’s szerződés követke
zeiében 3 0 0 ,0 0 0  ezret tartoznak fizetni a’ birtokos
nak pengőben , mellyböl is azonnal százezerét tartoz
tak lefizetni, a’ hátra lévő summát pedig 6 esztendő 
alatt, melly föltételt a’ város nem teljesítvén, előbbeni 
birtokosa kezébe jutáiul. A’ lakosok, száma 6 — 7 
ezerre megy.

Patakról szándékom vaia elráudulni Telki-Bánj’á- 
ra ; ’s utón valék. Újhelyi elhagyván, bús andalgásba 
merültem, ’s bus sejtések keletkezének lelkemben ; 
mintha egy olly ember’ nyugvó hamvait kellene üdvöz- 
lenem, kinek emléke lelkemben szent ereklye. Egy 
órai utunk után , andalgásomból fölébredék ’s szeme
im egy kis falu’ szélén fákkal körített félromba dűlt 
lakon állának meg, ’s kévés szünet után hogy kocsi
som felele kérdésemre a’ lak mellett valánk. — Es előt
tem ála ledult virágaiban „Széphalom“! Melletted egy
kori dicsőséged , és ten magad rom, egy ország’ mi- 
liardnyi részecskéje! és romáidon virula föl egy nem
zedék újonnan oltott hasoulíthatlan kellemü virága. 
Szép virág ! kertészed leeujtottan aszik, mig Te mil
liók’ mellére tűzve hasadó hajnalkiut nyilongsz, ’s 
mig élend a’ magyar, nem sorvadsz le örökre. — Szent 
mcgilletődéssel, könyben ázott szemmel zarándokos- 
kodám a’ sirhoz, mellynek hideg hantjai takarják a’ 
honért ’s boldogságáért hőn lángoló szivet. ’S e’ pusz
ta , ez elhagyatott helyen nyugszanak „Kazincziuk’“ 
hamvai. Ki a’ honnak erején fölül áldozék ; ki pazar 
kezekkel hinté napokon és hosszú éjeken át virado- 
zásival szerzett keresméuyit mindenénél jobban sze
retett édes hona nyelvének virultáért. — Keserv kö- 
nvükbeu hányszor nem uszának szemei, ha szeretett 
magzatit szemlélvén a’ kétes jövőn futtatá elméjét. Es

ő egyszerű sírban nyugszik, ’s csak kő kereszt je
leli hol nyugszanak a’ porhadásra méltatlan hamvak. 
— Csend ’s béke malaszt veletek szent hamvak, ’s 
te puszta lak, ’s bár

ltom vagy most de azért hír csillagod el nem enyészend.
IVlig magyar él neved is fönmarad ajkaikon.

igy sohajték föl, ’s szomorú érzéssel telve hagyám 
el az elfelejlhetellen „Széphalmot,“ még azon egy óhaj
tásommal , ’s reményemmel: hogy kevés idő múlva a’ 
hozzá méltók mellett álland Ferenczink által készült 
emlék szobor. Csak e’ vidék emelheté magas röpték
re Kazincziuk lelkét.

Esteli imádságra harangozának midőn kocsisom pat
togva hajtott be Telki-Bányára, hol szándékom vala 
megtekinteni a’ porczellán gyárat ’s a’ fürdőt. Este 
lévén semmi’ megtekintésére nem meheték; ’s azt más 
napra halasztám. De mig estei a’ mit nem is remény- 
lettem a’ gyár igazgatójával (Heisl} vala szerencsém 
találkozni, ki is miután szándékom hallaná remény
séggel bocsátott el magától. — Alig ébredék föl más 
nap, midőn már szállásomon vala egy, a’ porczellán 
gyár’ szolgái közűi, ki az igazgatótól küldeték hoz
zám : hogy a’ porczellán kiszedése a’ kemenezébol ép
pen most lesz, azért ha kívánom látni siessek. Eu a’ 
legnagyobb sietséggel ott termettem ’s a’ kiszedésen 
jelen valék. Az égetés kétszer vagy háromszor is tör
ténik; először a’ puszta arra használható agyagból 
készült edények , másodszor a’ szélein festettek 's 
mázoltak, tétetnek a’ kemenezébe ’s harmadszor az 
aranyozottak ’s mázra olajjal föstettek égettetnek. En 
kimondhatatlanul ürülék, hogy hazánkban már ez is 
létesült, és pedig olly sikerrel hogy e z , a’ bécsi por- 
czellánual vetekedik. — A’ gyár hat esztendeje hogy 
készülni kezdett ’s az óta mindig mindig nagyobb re
ménységgel biztatja tulajdonosát £a’ S. Pataki her- 
czeget.} Az épület két emeletű és L idomú, belől mind 
a’ két végén dolgozószobák vannak, mind az első, 
mind a’ második emeletben , 2 0 — 30  ember szünte
len munkálkodik a’ gyárnál. A’ második emeletben van 
nég a’ föstő szoba ’s a’ nyomó - gépely, hol a’ leg
szebb föstett, aranyozott ’s tájképekkel diszeskedő por
czellán edények láthatók. Erőségére fmom^csöngésére 
ninden honit fölül halad. Nagy kereskedési ág nyitta- 
lott ez által honunkban, ’s hány millió forint nem ván
dorol ki idegen határokra. — Hála a’ jótevőnek! ki
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most is saját költségén utaztatja a’ feltalálónak fiát, 
(Hüttner ,) Német- Porosz- ’s Fraucziaországokban, 
hogy bő tapasztalási kincsekkel terhelten térjen édes 
szülő földe hatóidra, ki is a’ télen végzendi be uta
zását. Reményijük tőle, hogy e' hasznos gyárat mig 
nagyobb tökélyre viendi. A’ gyárban van a’ lerakó 
hely is, hol a’ vevők mindenkor kész édényeket ta
lálhatnak illő áron. A’ gyár’ közelében van a' törő 
malom is; hol hét kerek szüntelen töri a’ porczellán 
készítésre alkalmatos földet.

Ki a" komoly vizsgálatot elunta a' gyárnál, egyet 
gondol, vagy kettőt ugrik (azaz vagy 52őt lépj azon
nal vig társalkodók’ körébe juthat. Kik részint egész- j 
ségök vissza nyeriseért, részint mulatságból az itteni 
Fürdőbe sereglenek. Magam is azokat követvén, egyet 
gondoltam, kettőt ugrottam ’s azonnal a’ fürdőben va
lók , hol nyájas társalkodóuékra ’s társalkodókra ta 
láltam kikkel egvpár napot vígan tölték e l , még az 
sem jutván eszembe, minek szüntelen szemem előtt 
kellett vala lebegnie , hogy: miirden farsangnak van 
egy böjtje. Ha semmi vigalomra nem találna is itt az 
ember, maga a’ fürdő regényes fekvése elég lenne azt 
kieligítcni. A’ fürdő két részről hegyekkel körül vett 
völgyben fekszik, mellyek egész a’ lengyel határokig 
terjednek el, ’s rajtuk a' százados tölgyek ’s bükkök 
rnosolyva nézik az idők viharait. A’ jobb oldalon el
nyúló hegyek’ egyike, mclly a’ fürdőhöz közel van, 
minden reggel gyönyör leli p llanattal ajándékozza 
meg tisztelőit. Ennek tetejéről látható a’ csudalkozás- 
ra ragadó nap’ löljötte, melly jelenednél meghatóbbat 
még nem láték ügy  tűnik föl mintegy üdv körözte ki
rályné, kiről a’ harmat’ csöppjeiben szállnak le az üdv 
’s a’ jótétemények’ sugarai. Kinek arcza ezer áldást 
áraszt, ’s jelenléte édes vidámságra ébreszti alattva
lóit. Mig a’ nap magasabbra emelkedék én terdeimre 
hullva áldám a’ mindenek’ alkotóját, kinek föladására 
serkent mi szemeinkkel látható. — Itt a’ természet’ 
temploma, ’s benne imádása hallatszik az Alkotónak! 
Ide jérték meleg szivek, táutorithatlan imádói az Ur
nák! itt emelkedhettek föl napon, csillagokon túl az 
imádasra méltóhoz! — És ti hideg szivek! kiket a’ 
künmohosult falak belső czifrázata meg nem indít) 
jertek találtok itt tárgyakat, melly sziveteket fölme- 
legiti ’s lelketeket forró buzgalommal tölteudi el! — 
Magamon kívül ragadtatva hagvám el a’ helyet olly

buzgalommal, mellvet eddig csak igen ritkán érzet
tem. ’S azon kívánat támoda bennem vajha mindennap 
igy láthatnám a’ nap’ följöttét, ’s első sugarai elöm- 
lesiben áldhatnám az Urat. — A’ völgy szüntelen zöl
dellő füvei szövött, mellynek közepén kis csermelye 
kígyózva futja végig a’ völgyet. Szélein kék nefe
lejtsek virulnak. Az uj fürdő ház a' jövő évben ké
szen állatid, melly minden kényelemmel ajánlandja 
magát. Vize vasas és elég erős. —

Itt elmulatván kiszabott időmet, még egy utam vala 
teendő a’ kékedi fürdőbe, melly egy óra járásra fek
szik Telki-Bányától. — Megint fürdő kérdezik tán k.

I 01. biz’ az, még pedig olly fürdő, hol sovárgó szivem 
vágyait ismét kieligithetőnek reményiem. Telki-B á
nyáról az ut Kékedig szünteleni halmok’, hegyecskék’ 
’s völgyek vegyületébül szerkezeti, mellyeken fel és 
le menet, éppen úgy, mint kisiskolás gyermek ko
romban most eminens, ’s kevés időre hol első hol má
sodik classisban lelém föl magamat, érők el Kékedet, 
melly regényes fekvésével egészen bámulatba hozza 
az embert, körötte magas hegyláuezok százados töl
gyekkel 's bükökkel az égbe mereszkedtekkel nyúlnak 
el ’s maga a’ fördő a’ Telki-Bánya fürdő völgyéhez 
hasonlóan fekszik. A’ falutól a’ fürdőbe fiatal farsor 
közt kanyarodott ut visz, ’s nem sokára egyszerre föl
tűnnek a’ csinos épületek, mellyek lakóul csalogatják 
a’ vendégeket, mig más részről a’ fürdő házak egész 
kényelemmel ajánlják magukat. A’ Fürdő házak mö
gött áll szinte regényes alakban a’ kút, melly gyönge 
morajjal buzogtatja erős vasas vizét, mellyet apró 
leánykák egész szívességgel osztogatnak a’ kúthoz 
sereglett vendégeknek. A’ kúton fölül a’ fürdő köze
lében lévő erdőben gyönyörű séta helyek vaunak ki
nyesve, mellyeken a’ nyár’ forró hevében is hüs ár
nyak alatt megelégedéssel sétálgathat az ember, vagy 
az egyszerű faszékeken pihentetheti lankadt tagjait. 
Az erdő belsejének baloldalán ezüst hullámaiban csil
log föl egy kis tavacska, melly két részre oszolva egy 
szigetet képez, hol a’ délutáni mulatságokra sereg
lenek össze. Édes volt itt hallanom milty bájosan hang
zanak a’ magyar szavak Kassa’ lelkes leányinak aj
kaikról, ’s azon édes kívánat ébrede föl bennem, vajha 
minden Szittya leánynak magyar szóra nyílnék meg 
ajka. A’ mondottakon fölül még egy gyönyörrel kínál 
Kéked mindenkit, ki meglátogatja az uraság kertében
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lévő halas-tavat ’s ugró-kutat, melly két Öluyi ma
gasságra szökteti vizét, hová a’ fürdői vendégeknek 
szabad menetelük vau, hol vitorlás naszádokkal vár
nak reájok a’ hajósok, ’s perczek múlva számtalanon 
láthatók mint lebegnek a’ viz’ sima tükre fölött. — A’ 
számos látogatók közül legtöbb Kassaiak je le u n e k -  

meg. Számos táuczvigalmak is tartattnak itten, inely- 
lyekre a’ közel lévő fürdők’ vendégei is megjelennek. 
Én September elején vettem búcsút a’ fürdőtől 's cgy- 
szer'smind az utazástól is, és édes emlékkel tértem 
vissza a’ komoly arczu falak’ magányi közé, itt ismét 
egy hosszú időt töltendő.

TÁRNÁ VÖLGYI.

LÁNYKA FÁJDALMA.

Lánykám égi szemed könvbe miért borul ?
Ah e’ néma fohász és epedó mosoly 

Lelkem melyike hatnak 
Oh szóij lányka mi háborít!

hant Iáhod alatt szent nekem oh ifjú!
Ne kérd hát mi szememből könyökét sajtói 

Ah csak ő vaia eltem 
5S most itt porlad —- ah ez husit !;<

BADACSONYI.

A’ FÁK’ NÖVEKEDÉSE,
AZ Á L L A T O K ’ S KÜLÖNÖS KN AZ E M B E R E K É I V E L  

ÖS S Z E H A S O N L Í T V A .

ismereteink’ legnagyobb része csak hasonló 's kü
lönböző dolgoknak egymás közti hasonlításából áll; 
gyakran megesik . hogy a’ hasonlók’ összehasonlítá
sában a’ különbözéseket, ’s a’ különbözők’ ellenzeté- 
ben a hasonlatokat egészen elnézzük; ’s Ítéletünk 
egyoldalú lesz és hibás. így többszer téteték szó, a’ 
fák , legkivált a’ gyümölcsfák’ növekedésének hason
latosságáról az emberek ’s állatokéival, de a’ kü
lönbözésről nem. Jelen czikkelyembeu a’ fák’ növe
kedésének csak történeti eléadását czélozom; a’ phy- 
siologi magyarázatot, mint nem e’ lapok’ körébe tar
tozót, elhagyva.

Ha a’ la’ gyümölcse , vagy közönségesben magva, 
fö'dbe tétetik, belőle m ás, azonnemű fa nővekedend. 
A gyümölcsfa felnövekedésére, nemének különbsé

ge szerint 1 0 —15 év szükséges. A’ növés igy tör
ténik : a‘ földbe tett m ag, kétféle növekedésének kö
zép — vagy választó pontját teszi; f e j , vagy főág nő, 
melly évenkint hosszabbodik, ’s aztán elágosodik. A’ 
hoszú főág a’ törzs’ szárat (Schaft) teszi, ’s elá- 
gasodása a’ koronát. Oldalt a’ fö -v agy. szivgyök hajt, 
de azounal elágasodik. Mind a’ földben lévő szívgyök, 
mind a’ szár, mind a’ később magasra terjedt korona 
kétségkép’ nő növekedik: hoszabb és vastagabb lesz. 
Minden hoszítás ránövés által történik, az az, azon 
növés , melly a’ fának szárán, gyökein és koronáján 
már van, többé hosszabb nem lesz, de minden későbbi 
uűvet, minden hosszulás felülnövés lesz; úgy hogy 
egy év’ növése mindig felül jön a' múlt évire. Ar mag
ból első évben kinőtt ág mindig legalsó részét teszi 
a' fa’ szárának, ’s magasra nem nő soha. Bár miily 
nagy a’ fa, a’ más év’ növekedése mindig ráuövend, 
’s így mindig, míg a’ fa él. — A’ mit a’ korona’ és 
szár’ növekedéséről mondánk, az egészen alkalmaz
ható a’ gyökök’ hosszú növésére.

A’ mint a' fa' minden részeinek, hosszúra való nö
vése: felülnövés: úgy a’ vastagságbani növekedése 
ránövés az elébb nőitekre. Mert a’ héj és faközt tap- 
lóuemü valami van , melly közönségesen szijács/iéj- 
nak (Splint) neveztetik. Ez évről évre siirüdik , mig 
fává nem változik ; — ép’ ugv nő ismét uj szijácshéj. 
így lesz a’ fa általmérőjében % vagy 1/t ujjal éven
kint nagyobb , azaz vastagabb. A’ fává változott szi- 
jács az öregebb fán gyürüforma neveteket hágy, mely- 
lyek a’ fa éveinek neveztetnek. Azt hiszik, hogy éven
kint egy illy gyűrű nő a' fa körül; de ez állítást gya
koribb észrevételek ’s vizsgálatok igen kétségessé te
szik , mert megvan mutatva, hogy a’ fáknak egy n jár 
alatt, ideértve a’ tavaszt is, szabály szerint két nő — 
és csiraszakak vannak, ’s ezeken kívül télben is vas
tagodnak. —

Ha a’ fák’ növekedésének feljebb említett nemét 
az állatok, ’s különösen az emberekéivel összehason
lítjuk, nagy különbséget lelünk köztök. Az emberi 
test igen különböző ’s külön féle részekre oszlott egész 
bár, minden részek együtt a' kimért arányban nőnek.

De minden résznek önmagában van mintegy közép
pontja , mellyből minden oldalok felé nagyobbodik az 
az nő. Ez a’ növés tehát nem csak úgy történik mint 
a’ fáknál, az az külső felül — ’s ránövés által; de
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mivel min den tag ismét különbféle testi részekből áll, 
az utolsók tehát nem mivelődnek ki egészen egymás 
közt, ’s a’ kimért arányban növekednek.

így a’ fák ’s emberi test’ növekedésének különb
ségét érintők annyira, hogy azt minden gondolkodó 
olvasó tovább rnivelheti. Bár csak egy tudós, a’ szük
séges ismereteket tapasztalás által növesztő, elhatá
rozná magát, teljes tökélyben eléadni a’ fák növeke
désének történeti részét, ’s különféle szakait, ’s eb
ből aztán a’ fák’ termesztésének szabályait, legfőkép 
növekedésűk a la tt, de mindig összehasonlítva az em
beri vagy más életmüves testtel. Hogy isméretekben 
"s technikában olly parányit haladunk, annak alapja 
kétségbe nem liozhatólag az , hogy a’ tudományok’ 
minden részeiben a’ tiszta történetit ’s statisztikait 
olly igen elmulasztjuk.

SZÉPSÉG’ ÉS SZERELEM’ IDEÁLAI.
AZ ARABOKNÁL,  P E R S Á K N A L  ÉS TÖR ÖKÖKN É L .

Asia’ c’ hámm népének, kit századoktól óta köz 
vallás, nyelv, hadak 's kereskedés erősen egybefű- 
ze, még literaturájában lélekmiveltségében, ’s költé
szete’ mithosaiban is, több mint egy központ van. A’ 
lovagvilág’ dalnokai több Ízben megdallák nagy Ká
roly tetteit ’s a’ kerékasztalt ^Tafelrunde): úgy e’ 
három nemzet’ vagy is inkább a' kelet' kültőji is, mind
nyájan egy anyagot választónak regényes költemé
nyeik' tárgyául. Szám nélkül éneklék meg a’ szép
séget és szerelmet, különböző lelki vagy érzéki je
lentések a la tt, ’s történeti vágysz. írási személyek, 
vagy a’ szép és termékeny természet’ képeiben. A’ 
kelet’ költőinek szépség - ideálaik többnyire ezek :

Asra azaz a’ virágzó ; a' persa költők Flórája, a’ 
legrégibb persa regények’ költőitől megéneklett, de 
ismét elmúló, ’s azért nem tökéletesen bevégzett kép, 
a’ fejlő szépség’ első bimbaját jelentő, mellynek az 
ifjú Wamtk imádattal hódol.

Sokkal biztosb vonalokkal rajzolvák a’ korán által 
idvezített képek. B alk is , bölcs királynéja tfafianak, 
ki a' legbölcsebb királyt észszel meggyőzni reményié, 
* bár elszégyenul, de a’ kecseinek hódolót lábainál 
látja; 's az egypti Jussuf. az ifjú mennyei szépségé
nek ideáljai, ki még a’ világ teremtése élőit a' leen

dő nők keblét kiolthatatlan szerelemre gyulasztá; — 
Suleicha , Potifar’ npje , jelképe az asszonyi áhítat’ 
hosszú tűrés után'égi szerelemrei átváltozásnak.

Eleitől óta tiszta és szellemi az égő sivatagok’ gyer
mekeinek szerelme , azaz Medsc/imm’, vagy a’ dü
höngő, ’s Leila' vagy az éji szemöld’ szerelme, de 
ez Medschnunnál, midőn Leilát családi körülmények 
arra kényszerítik , hogy kezét másnak nyújtsa , düh
hé változik , — ’s ő valódi orlando furiosója a’ pusz
táknak. E’ hires gyakran megéneklett pár’ kora a’ 
két elsőbb sz. Írási, ’s két persa történet közzé esik.

Azon hét’ szépségeknek egyike , kiknek Behram 
persa fejdelem ép’annyi számú és színű palotákat épi— 
tete, látható az orosz herczegnő Turendocht' * ) tör
ténetében. Gozzi és Schiller szerint Turandocht egy 
varázs szépségű ’s vérszomju hölgy vala , ki rejté- 
nyeit megfejteni nem tudó kérőinek fejeit a’ palota 
tornácza elébe függeszteté ijjedelmiil; ’s végre még 
is meggyőzőjét vagy jegyesét meglelé.

Európában nem ismeretes annyira Sch irin , a’ szép
ség’ erényeinek legtisztább tüköré, ’s legmagasb fo
ka a’ női tökélyeknek, több persa költemények’ ösz- 
szevetése által.# * ) Ő a’ kelet ’s kivált a’ persák előtt, 
ideálja a’ szépségnek, ’s ifjúságnak. Élte regényes 
lön a’ boldog, ’s élvező szerelem’ urával ’s férjével, 
a’ nagy Chosru Partvis király’ szerelme , ’s végre 
a’ szobrász’ Ferhad’ boldogtalan szenvedélye által. 
ki ideálját művészet által akará örökitni.

Schirinnél még magasb fokon, nem a’ földön, de 
fennebb körökben ragyog Anachiel, női védszelleme 
a’ reg’ csillagának , ki a’ nap’ sugaritól ölelve játszik 
a’ lyra’ húrain, ’s accordai szerint változnak a’ csil
lagok’ pályái, annak dijául, hogy a’ nagyobb hatalmú, 
de elbukott szellemek’ líarut' cs M arul ' — a’ viz’ és 
szelek’ nemtőji’ — cselei meg nem döntheték; sőt a' 
harmónia’ varázsa által magasb körökbe menté ma
gát, hol mint védszelleme a’ világ’ harmóniájának, a’ 
legtisztább szerelem’ diadalát ü li, míg Harut és Ma
riit, mint rósz daemunok az ítélet’ napjáig Iáuczokon. 
vannak.
__________■- S í  ERÉNYI GYULA.

*) Turandocht’ történetet a’ persa eredeti szerint 1. Ham
mer : Geschichte der schönen Künste Persiens. Wien 
1816. 1. 116.

**) Schiriii, persa regényes költenie'ny, kijött Lipcsében. 
1800. Episodaihan az. említett sz. írási anyagok külön 
kivivék, de Medschnun’ dühe azon egy Ferhadával. Leila 
es Medschnun’ történetét persa eredetiből francziára 
"s ebből ««metre Hartmann fordi'tá.
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l i m -  ’S  D I V A T L A P .

P E S T I  H Í R E K .

1. ) Emmerling, a’ pesti redoute - terem’ bérlője, ismét fé
nyes tánczmulatságot fog adni, november 5kén , mind a’ két 
teremben.

2. ) A’ napokban ismét egy ifiú ember holt testét fogták 
ki Dunánk’ hullámaiból, csinos zöld kapáiban, fekete czonib- 
ruháhan, nagy bokorra kötött selyem nyakkendővel, ’s at- 
lacz mellényben; a’ szerencsétlen minden zsebeit tele rakta kö
vekkel, ’s két kezeire zsineget hogy alkalmasint úszó lévén, 
ki ne úszhasson , ha ne talán a’ halál félelme arra ösztönöz
né. Az ifiú ember mintegy 25 éves lehet, ’s ollyas valami bol
tos legény formájú. Midőn meglelék arcza egészen összevolt 
zúzva ’ß felpüffedve.

K Ü L H I R E K .

1.) Banafro környékén a’ nápolyi királyságban valamelly 
hégyormozaton egy kapuczinus kolostor áll. Lakója négy szer
zetes vala, kik jótékonyságuk és jámborságuk által a’ vidék
beli pórnép előtt nagy tiszteletben állottak. Egész nap lehete 
nálok a’ harangok’ zúgását és a’ zsoltárok’ zengedezését hal
lani, ’s a’ hányszor az ember templomukba lépett, mindig az 
oltár előtt térdelni látá őket.

F. é. augusztus’ elején történt, hogy egy carmelita - szer
zetes egy öszvérhajcsárral e’ kolostor előtt elhaladt. Az állat 
mellyen a’ szent férfiú iilt, ezen felül jócska pénzmennyiséget 
vitt hátán. A’ szerzetes azonban kantárszárát állatjának nya
kába veté ’s gondolatokba merült, midőn azokbul egyszerre 
vállaira kapott erősütés felriasztá. Ijedve fordult meg a’ szer
zetes ’s ime két ember, közönséges póri ruházatban, ót 
megragadva tartja, mialatt más kettő nem éppen messzéről 
puskát szegezett mellének.

Az öszvérhajcsár futásnak eredt, de minthogy nem üzeték, 
egy fa megett elrejtő magát. A’ szerzetes megkorholá táma
dóit , hogy még a’ papot sem hagyják bántatlanul; de ezek 
kaczajt ütének fölötte ’s pénzét elsajátiták; egyszersmind ke
zeit hátra kötözvén a’ kolostorba vezeték’ ’s a’ hajcsár sze
mei elől eltűntek a’ fák között.

Másnap a’ szerzetes bátyja, egy vászonkereskedő Nápoly
ban, levelet kapott, mellyben megkéretik, hogy holnap négy 
óráig 500 scudi váltságpénzt küldjön a’ Banroi kolostor előtti 
térre, vagy öcsét soha többé életben meg nem látja.

A’ kereskedő barátjaival tanácskozók ’s a’ dolgot egyszer’ 
smind a’ törvényhatósággal közli, minek következésében egy 
csapat katonával a’ kijelelt helyre siet. Négy óra elmúlt már 
mire oda érkezett, a’ helyen négy férfiút talált ’s öcscsének 
holt testét. Legott segítséget kiáltott ’s katonái előrohanván, 
a’ négy embert bekerítik és elfogák. — Négy úton álló volt, 
ki a’ népet szerzetes ruhában jámborságával ’s áhitatoskodá- 
sával elámitá. —

2. ) Philadelphiában nem rég meginditák amaz óriási hajót, 
mellynek neve „Pensylvania”, ’s melly 3,000 tonna terhet 
(mintegy 60,000 mázsa) v isz , és 28 lábnyi mélyen jár a’ 
vízben. Csak maga horgonya 11,097 fontot nyom.

3. ) Angolországban valamelly készületet találtak fel, melly
nek segedelmével egy gyenge, vagy beteges személyt a’ leg
kisebb megrázatás nélkül földszintről vagy valamelly kertbül 
a’ legfelsőbb emeletbe vihetni.

4. ) Gyakran lehete már hallani panaszképen említetni, hogy az 
amerikai szövetséges statusokban kevés a’ férjhezmenő leány, 
’s mégis a’ legújabb felszámolás szerint magában Newjorkban 
72,000 eladó leány találtatik , kik közül 40,000 a’ 18d. évet 
már meghaladta.

4.) Londonban van egy eczetgyár, mellyben két iszonyú 
nagy edény szüntelen töltve tartatik; ezek egyike 56,709 
a’ másik 59,109 akós; mind a’ kettő tehát sokkal nagyobb 
mint a’ hires heidelbergi nagy hordó.

6.) Közepette a’ politikái zavargásoknak egy szomorú eset 
közfigyelmet gerjesztett maga iránt a’ minap Madridban. 
Egy év óta bizonyos Buse János német festő tartózkodók ott, 
a’ braunschweigi hercz.eg számára az ottani Museumban ta
láltató remek festvényt Raphaeltől lemásolandó. Midőn a’ mű
vész munkájával készen volt , melly több műismerő Ítélete 
szerint nincs tökélyek’ hiányával, ó a’ másolatot az eredeti
hez olly hasonlatnak találá, hogy kétségbeeséséhen öngyil
koságra vetemedék. — Egy illy öngyilkosság bizonyára kevés 
utánzóra lelend. <

m o .v a t ík  landekkr b e t ű i v e l .

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y .
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M U N K Á C S I T Ó L .

( F o l y t a t á  s.)

Ha becses olvasóim kitalálták az egyalaku két lány 
közül tulajdonkép mellyikbe szerettem, annak igen 
nagyon örveudek ; mert megmentenek olly szívtitok 
felfedezésétől, mellyről igaz vallomást tán magam 
sem tudnék tenni.

Egy pár hónapja múlt már, hogy keresztanyám el
temettetek, ’s hogy szívem egy ismeretlen fájdalom’ 
édesen kínzó keserveit é rzé; mert nem láthatóm is
mét az egy alakú két lányt ’s csak képük lebegett 
szünetlen előttem.

A’ szerelem egy szenvedő ige, melly sóhajt kivan; 
sóhajtani a’ szerelemben zajgó szív’ első érzelmeivel 
csak könnyű, de kiért sóhajthattam volna? hiszen az 
angyali két lány közül sem egyik’ sem másik’ nevét 
nem tudám ; pedig bármilly ismerhctlenül hasonlítónak 
is egymáshoz, de külön nevük lehete.

Egypár napig csak elsohajtottam illy módon: „ah!1,4 
és „ah!“ Az első „ah-t“ tudniillik (az egyikért, má
sodikat a’ másikért,) mind a’ kettőt pedig mind a’ ket
tőért'; de ez ah! és ah! sóhaj név nélkül csak hamar 
igen üresen hangzott.

Van a’ szerelemnek egy varázsihletésü sugallata , 
’s c’ varázsihletésü sugallattól eibájoltatva , nem so
kára reggelenkint már így sohajték : ,.ah , Ealália!“ 
esténkint pedig igy: „ah, Ottilia!“ hogy ha pedig be
cses olvasóim tán azt gondolnák, hogy azon két an-

1837.

gyali lény közül, kiket én egy alakban szerettem, az 
egyiket Euláliának, a’ másikat pedig OttiMának hív
ták , nagyon csalatkoznak, mert emberségemre merem 
állítani, hogy ez egész sóhajtásból, nevestül együtt, 
egy betű sem igaz.

Eulália volt Ottilia és Ottilia volt Eulália, annyi 
bizonyos; de ki volt tulajdoukép Oítili - Eulália, vagy 
Euláli-Ottilia, — azt még magam sem tudtam. Szeren
csémre ez összebonyolitott szerelem éppen azon időbe 
esett, mikor Zöld Marczi a’ debreczeni erdőkben ha- 
ramiáskodott. Monda szerint, Zöld Marczi gyakran 
beráudult Nagy-Váradra is , és ez idő tájban hir sze
rint, a’ legszebb leányt kellett elrabolnia. Egy gaz
dag bojár, úgy regélte a’ nép, halálbul beleszeretett 
a’ legszebb kisasszonyba, de reménye nem lehetvén 
a’ kisasszonyt nőül kaphatni, Zöld Marezihoz folya
modott ; ezer császári vertaranyat olvasott markába, 
díjul, ha számára a’ kisasszonyt elrabolja.

Ki füsti le a’ szerető szívnek minden perezben várt 
veszteségén remegő kínait? mert hogy a’ bojár Zöld 
Marczival, a’ két angyali lénynek egyikét akará el- 
raboltatni az előttem kétséget nem szenvedett, sőt mi
vel mind a’ kettő, ismerhetlenül ugyanazon egy volt, 
mind a’ kettőre ugyanazon sors várhata. Megszaba- 
ditni a’ rabló’ szeutségtelen kezei közül szívem’ bál- 
ványit, vagy érettük meghalni, lelkem’ vágya volt. 
És lelkemnek e’ vágyával ezer képekbe alakítva téve- 

! deztem ismét réteken, mezőkön, egyedüli fegyverem- 
iskolai könyvemmel.

Egy szenderedni készülő gyönyörű májusi alkonyat 
volt; — a’ természet édes andalgással mosolygott a’ 
holnap júniusra derülendő nap’ végsugaraira $ e’ bú
csúzó májusi nap’ nyugatát köszöntő keleti hegyek kö
zül, csupán az ősz bihari havas nem vette le hóbul 
szövött fehér hálósipkáját, ott állott a’ sötétlő alko
nyaiban ridegül és mogorván, mint egy tekintetében

(8 6 )
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-elsötétült aggastyán, kín minden viszontagság! ez élet
nek keresztül romboltak, ’s egykedvüleg tekinté a’ bú
csúzó uapot,egykedvűlegküszöntendö majdan a’kelötis.

Délutáni leczkémet a’ mezőn már megtanultam , ’s 
igy biztosítva érzem magam’, hogy holnap az iskolá
ban verést nem kapok. Éppen indulóban valék haza
felé, mert fejem tele volt ugyan, hanem gyomromraI 
érzéni, hogy egy iskolai modorban jól elvert rosté
lyos után nagyon éhezett, és igen szomjuhozá a’ böl
csek italát, a ’ vizet. — Mondom, induló félben valék, 
midőn a’ vadaskert felől nyil- sebességgel vágtatott 
délczeg paripáján egy úri lovag a’ Rhédey-kert felé. 
Egy pillanat1 szüleménye volt ’s előttem nyargalt el 
a’ lovag ; és oh, csuda ! e’ lovag nem más mint maga 
a’ megtestesült haramia — Zöld Marczi vala. —

Tehát a’ rablás’ napja?! e’ gondolat villant agya
mon keresztül a’ haramia’ láttára; Ottilia vagy Eulá- 
l ia , vagy tán mindketten a’ Rhédey kertben sétálnak 
*s ez alkonyat a’ rablást tán örökre borítandó lepel. 
Alig villant e’ gondolat agyamon keresztül ’s villan at
káit magam is a1 Rhédey kertben termék.

Éppen a’ vendégház mellett folydogáló Pecze pal
lóján akarék keresztül menni, midőn a’ vendégház 
előtt a’ terebélyes fák alá helyzett asztalok’ egyike 
mellett Euláliát és Ottiliát egy asszonyság’, hihetőleg 
édes anyjok’ társaságában megpillantottam, és oh, 
irtózat! már ekkor a’ haramia, Zöld Marczi, élénk 
beszélgetésbe merülve , figyelmüket mindinkább ger
jesztőn állt asztaluk mellett. E ’ látványra hült vérrel 
vonultam vissza, egy a’ pallón inneni szomorúfűz alá, 
mellynek lehajtott lombjaitól borítottan észrevétlenül 
vártam a’ történendőket.

Illy hosszas Idő után szerelem’ ’s félelemnek ennyi 
kínai között, egy a’ szerelemben olly egészen ujoncz 
szívnek, műit az enyém volt, a’ viszonlátás szomorú, 
csüggesztő vala; és uramfia! a’ vakmerő haramia, 
éppen a’ városban szárnyaló hírről, a ’ leányrablásról 
beszélt: „Oh, édes kisasszonyok, úgymond a  ’ rabló, 
minden csinos lányka a’ városban azt hiszi magáról, 
hogy ő a’ legszebb, ’s e’ pillanatban, tán egypár száz 
lányka gondolja magában: ha Zöld Marczinak a’ leg
szebb lányt kell elrabolnia, agy bizonyosan más nem 
lehet mint én, — De Ottilia és Eulália kisasszonyok“  
. . . . . .  itt a’ lombok közt csörtető esti szél a ’haramia’
szavait elkapá.

— — Tehát szerelmem titkos ihletésű sejtése nem
c s a l t , ....... Ottilia és Eulália neve annak kit imádok?
— De mi mozog ott a’ sötétben a’ fogadó túlszárnyal! 
’s mindinkább közelít az asztalhoz? — hála egeknek, 
semmi veszély, — a’ fogadós: egy tele tál ráütött csir
két tesz az asztalra ’s ismét eltávozik ; — ah Ottilia! 
ah, Eulália! ’s e’ perezben kínosan érzém, hogy ret
tenetesen éhezem ; de a’ nagy lelkek szenvedni tanul
tak, ’s mik egy rántott csirkének pillanatnyi örömei 
a’ szerelem’ üdvözítő éldetetéhöz képest? A’ rántott 
csirke’ ízletes szaga, hatalmas erővel vonzott haza 
felé, a’ szerelem tartóztata, ’s a’ szerelem — győzött.

E’ pillanatban egy haramia síp’ hasító hangja halla
ték ) „mi az^?!“ fölkiáltának egyszerre Ottilia, Eulalia ’s 
az asszonyság. „Semmi, mond nyugodtan Zöld Marczi, 
a’ fogadóst akarám kiáltani.’s tévedésből füttyentet- 
tem neki,“ ’s most a’ fogadóst kiáltá Úgy tetszett, 
nem csendesítő le a’ nőket e’ nyugasztalás. Ottilia , 
Eulália ’s az asszonyság láthatólag remegtek. Alig 
múlt néhány perez, nem messze tőlem, lassú suhogást 
hallottam, visszatekintők, ’s oh, rémület! az iszonya
tos bojár néhány lépésnyire állt hozzám, ’s úgy tet
szett a’ palló felé közelít.

„Ütött a’ szabadítás’ órája; most vagy sohasem!“ 
igy olvasám ezt valahol, tán „Vanda krakói herczeg 
a s s z o n y b a n 's igy hangzék vissza lelkemben.

Kígyókint csúsztam bokrokon keresztül a’ palló 
a lá , mig a’ bojár a’ pallóhoz érhetett. Alig pillantó meg 
Zöld Marczi a’ pallóhoz közeledő bojárt, ’s diadal
mashangon kiáltá: „Kisasszonyaim vége a’ tréfának, 
.amott a’ bojár, egyike a’ kisasszonyoknak az ő pré
dája, másika az enyim; mert hallják, és reszkesse
nek! én Zöld Marczi vagyok!“

r

Es most fölpattant Zöld Marczi délczeg paripájára, 
„Ottilia, Eulalia! szerelmetes gyermekim!“ kiáltott az 
elrémült anya, a’ bojár pedig a’ pallóra lépett; de 
nem tehete három lépést a ’ pallón, óriási erővel ra- 
gadám meg ballábát, félre rántottam, ’s a’ bojár ha- 
uyathomlok zuhant a’ Peczébe.

E ’ pillanatban fegyvercsörtetés hallaték ’s e’ pilla
natban kiugrottam a’ vendégház elébe ’s teletorokkal 
kiáltám: „katonaság, katonaság! a’ kertet egy egész 
ezred kerítette körül, Zöld Marczit űzik !“  E ’ perez
ben akará Zöld Marczi az elréműlt lányok’ egyikét 
lovára ragadni, de a’ (szónál, hogy űzetik, feledé pré
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dáját, ’s nyilsebesen ugratott a’ Peczén keresztül ’s 
éji sötétben czikázó viliámkint tűnt el.

------ Es most hálásan borult Eulália és Ottilia keb
lemre, ’s az első szerelem mennyei érzete, égi bol
dogság’ üdvével árasztá el keblemet.........

„Jani, Jani, Jankó! —, kiáltá Jóska bátyám, kelj-föl 
menjünk vadászni. — „Istenem, hát mind ez csak álom 
volt?“ sohajtám midőn Jóska bátyám ránczigálására 
folserkenék: „ah, Ottilia! ah, Eulália!“ Jóska bátyám 
éppen puskáját tisztogatta. Jóska bátyámnak nem volt 
kutyája ’s engem szokott magával vinni ha vadászni 
ment. „Ah, Jóska, Jóska, sohajtám, csak most az 
egyszer'ne költöttéi volna fel.“ „Mi bajod te fiú? kér
dő Jóska bátyám, tán bizony tejeskásával álmodtál ?“

— — Es szótlan valék és szomorú, mert legelső 
földi boldogságom álom volt; álom, hogy olly üdvezí- 
tőnek rémlett boldogságunk, az örökálomig kecseg
tessen e’ földön.

Jóska bátyám’ vadásztarisznyáját nyakamba füg- 
gesztém és mentünk. Sírtam volna keservemben, de 
a ’ sors nem adott könyűket a’ mélyen érző szívnek, 
magába fojtja az vérkönyűit ’s e’ vérkönyűket e’ fáj
dalmasakat, nem hagyja harmatcsöpp gyanánt kicsal
ni a’ csalékony szemtül.

Jóska bátyám kilencz verebet ’s egy kakukot lőtt: 
mert mit lőhet ott az ember egyebet, hol már mindent 
ellőttek előle. A’ kakuk olt maradt a’ csatatéren, a’ 
verebeket pedig tarisznyára szedtem. Déltájban indul
tába valánk hazafelé, midőn az országúton Jóska bá
tyám egy hintát megállított, és oh, bámulat! a’ hin
tóbán Eulália ült és Ottilia, Misa testvérükkel, ki 
Jóska bátyámmal járt iskolában, ’s most beszéd köz
ben kijött végre a’ nagy titok. Ottilia és Eulália nem 
volt más, mint Julcsa kisasszony és Borcsa kiszasz^- 
szony. Első hallásra ama’ regényes nevek helyett igen 
furcsán hangzott fülembe a’ Julcsa ’s Borcsa név, de 
mit tehete róla a’ szegény szenvedő szív, hogy bálvá
nya Julcsának és Borosának hivaték.

Jóska bátyára a’ tarisznya mellé nyakamba veté 
még puskáját is, haza parancsolt, maga pedig kocsi
ba ült ’s nem sokára eltűnt szemeim elől a’ kocsi, rö
vid boldogságomat, mert most már valóban láthatóm 
szivem bálványait, álom gyanánt ismét magával röpítő.

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k . )

KIRÁNDULÁS PESTRŐL.

E G Y  S Z E S Z É L Y E S  N Y Á K - Ő S Z I  U T A Z Á S .

G A R A Y-TÓL.

I .

Úti készületek.
Hozzám! ti szép urak ’s asszonyságok!! 
Nézzük magunknak meg a’ világot; 
Rétekre, hegyekre leszek vezértek , 
Mutatok óriásokat ’s törpéket.

E n g e l  A r n o l d .

Részemről, nyájas olvasóm, mindig azt szeretem 
hinni, hogy jobb egy lombozat’ hősében, vagy a’ kau- 
dalló’ barátságos melegénél valamelly ,,Neueste Rei-  
sebibliothekeu békés lapjaiból magának tapasztalato
kat gyűjteni; — mint Gröiilandból elíagyott orrt haza 
hozni, vagy talán az njvilág’ egyik sivatagján vala
melly éhetetlen Eskimó-csoportnak pecsenyéül szol
gálni. De mind hiába! Ha az ember, ngy négy falai 
közé zárkózva, fejét egyszer tele olvasta utazásokkal; 
ha az iró olly csábitó, ékes színekkel varázsolja elébe 
az ígéret’ földét, ha, például, olvassa: mikép’az éjszak
amerikai lég olly egészséges, hogy benne még a’ tüdő 
sorvas is szabadon vesz lélekzetet; ba a’ szívemelő 
Sehweszot Teli Vt7?nosával, méltóságos hegyeivel, re- 

j gényes kilátásaival, szabad levegőjével, ’s mit legelőbb 
kell vala említenem, csókolásig naiv alpesi leánykái
val, menyecskéivel mintegy varázs-lámpában látja lel-' 
ke előtt ellebegni; ha a’ Szajna melléki lelkes népet 
az elfogulatlanság’ végső fokát elérni ’s fen az égben 
Jupiter Olympiosz’ kezébül a’ kormányt kiragadni látja, 
mondom, illyenkor meg nem állhatja a’ keresztény em- 
bér, hogy Éva nagjunamajakint az alma után ne nyúl- • 
jón. Ebhez egy sebes postakocsi, a’ kocsiban társaság, 
holdvilágos e s t . . . .  ’e milly szép az utazás! milly bol
dog az utazó!

De itt eszembe juta, hogy tervem’kivitele erszényem
mel nem áll párvonalban, ’a bár mint törém is számo
lási tehetségemet, köztük az egyenlítést ki nem vihe- 
tém. Vigasztaltam, azonban magamat közönséges ma
gyar orvosságunkkal, a’ , jámbor óhajtással,“ hogy mi
helyt a’ „vakeset“ — e’ szónál minden kalapos olva
sóimat kérem, hogy kalapot] emeljenek — Fortuna 
kisasszony’ síkos keréken a’ a’ bécsi két ház' lőtte-
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riáját zsebembe gördíti :*) utazásomat el nem múlatom; 
és utazni fogok — utazni, — tapasztalni, — irui, — 
cs tudja! mit nemi

Mivel, azonban, megtörténhetnék — mert péltlák 
titán igen könnyén indul az ember — hogy, ha nagyur 
leendettem, nemcsak olasz, tyrol, cseh, morva, sőt még 
tótországot is bejárnám; ’s igy „honkivül“ eleget ta
pasztalván, „itthon“ már nem méltóztatnám utazni: 
azért tehát abban állapodám-meg, hogy — az isten
ért meg ne ijedjen nyájas olvasóm, — hogy csak itt
hon utazandorn, ’s ha toliamat a’ „vándor szellem,“ 
hogy profán szóval ne éljek, beárnyékolja: a’ kis fe
kete nemzedék, mellyet papirosomra ugrálva teremt, 
rövid idő alatt, úgy meg fog szaporodni, mint hajdan 
Aegyptomban Israel’ fijai, csak hogy azutáu, mint e’ 
szakállos nép, a’ vörös tengert szerencsésen ’s meg 
nem csonkulva átuszhassa.

Ennyi bevezetésül gondolám, elég; de talán sok is. 
Az írónak leginkább bevezetésével kell gazdálkodnia; 
mert nincs unalmasabb teremtmény a’ világon, mint a’ 
sokat fecsegő vezető; már akár be- akár felvezető le
gyen; én az illyet mindig Átvezetni szeretném, mert 
kiigazítani őt csak corrector dolga lehet. A’ mi enge- 
met illet, szépen kérem correctoromat, hogy hibáimat 
— vagy jobban szólván szedőm’ hibáit, minél töké- 
Iyesebben kiigazítsa.

II.

G o n d o l a t o k  e g y  k ö l tő *  s z ü l ő f ö l d e n .

Földbe száll, mi tőle sarjadt;
De az érdem ’ szép jutalma 
Innen szebb malaszttal ébred;
’S a’ jelen megőszül bár,
Itt megiljul a’ világ.

K i s f a l u d y  K á r o l y .

Nyájas olvasóném most valamelly hős lombozat’ ár
nyékában időzve, vagy divánja’ rugós párnájára dűlve 
forgatja a’ Rajzolatokat bársony ujjaival.... szép sze
mei a’ feszes katona sorba állitott-garmondokon gon
datlan szédelegnek. . . .  eperajkacskája hosszat ásit.. . .  
kis , göndör fejecskéje lehajlik... ’s elalszik. — Nem, 
nem ! nagysád a’ világért sem alhatik itt békével! av-

Már meg van nyerve, ’s igy iró nr az óhajtással elkésett.
A' beíü**«cl« jegyzéke

vagy nem hallja-e szegény forspontosom’ kiabálásait, 
ki nyomorú , ’s alig váuszorgó, kis macska-lovait ’s 
az istenadta rósz kövezetei amúgy magyarosan áldja?
’s ha mind ezt nem, kell-e hát mindjárt elálmosod- 
niok e’ csillagszemeknek, mihelyt magyar eredeti 
munkát látnak?

Alig csókolá fel a’ hajnal bíbor ajkaival földünket 
álmából, midőn Pest’ népetlen utczáin zörömböle már 
kocsim. — Csak a’ toronyőr ’s egykét ásitozó utcza- 
seprő mutatott kivülöttüuk életre; miudeu a’ legmé
lyebb álomban feküdt. Negyed óra múlva a’ hidon ke
resztül a’ fehérvári úton valánk; ez országút miudeukor 
érdemismerést és dicsértet érdemel: miut valamelly föl
di tejut szalad végig völgyen, hegyen, ugaron és ve
tésen ’s e’ mellett (mi fő dolog) még az a’ jó oldala 
van, hogy az ember rajta oldalszurást nem kap.

E’ fehérvári útban láttuk Síikor ót, melly a’ köz be
széd ,rigmusa4 szerint a’ hegy’ oldalába kukorodott ’s 
valóban a’ kis mosdatlan házikók olly büszkén tekin
tenek le a’ dombiul, mint szemét halomrul a’ tyúkok’ 
hőse. —

Egészen ellenkező hatást tesz az emberre N yék; 
mint valamelly egyszerű falusi leányka, szemérmesen 
emeli íöl fejét e’ kisded helység ’s a’ rajta legelő sze
mek’ pillantásait vagy nem érti, vagy eléggé szerény 
magára nem érteni. Á’ nyári nap legnagyobb pompá
jában mosolyga, az ég’ elláthatatlau boltozata tiszta 
és felhőtlen volt, miut az imádkozó ártatlanság’ mo
solygó arcza; az egész természet mintegy innepelni 
látszott, noha éppen nem volt is vasárnap, ’s mi las
san koczogva vonulunk keresztül a’ csendes helysé
gen, mind a’ két oldalról nyájas pórlakok, mint vala
melly innepies elfogadásra felállított idvezló sereg, 
állván; de az innepies sereg közt sok mindennapi kön
töst is láttam.

Ki nem tudja, hogy ezen kisded helység literatu- 
ráukban olly nevezetessé lön? ki utazó’ lelkét nem 
emeli itt azon gondolat, hogy ez volt bölcsője egyik 
legnagyobb költőnknek, Vörösmarfynuk ’s mégis! millv 
felette silány, mi tehetetlen a’ toll e’félék’ leírásában •

Elrejtve szem ’s világtól 
All a’ kicsinké ház,
Körében és kivűle 
Nagy némaság tanyáz;
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Nem tudja mennyi elme,
Nem tudja hány kebel 
Mulat naponta rajta 
IIŐ terjedelmivel.

Eljo a’ szende szép hold,
Benéz az ablakon,
Mikiut ha aggva kérdné:
„Az ifjú hol vagyon ?“

A1 megdalott virágok,
A ‘ tűnőfellegek,
A  kis patak mind kérdik;
„Hová lett a’ gyerek ?“

Bélnek szelíd völgyébül 
Eljo a’ szép leány:
„Buját, baját kisírni 
Itt rejtezik talán !!‘s

/
De rejtve szem ’s világtól 
All a’ kicsinké ház,
Körében és kívüle 
Nagy némaság tanyáz.

A’ gyermek ifjúvá lett,
Az ifjú férfivá;
A’ férfi szép“ hazában

• " t
Tündöklő csillaggá.

’S hazára süt vila'ga,
Egész nemzet felett,
Ilősérül eldalolván 
A’ legszebb éneket. —

Fehérvár ismeretesb, hogy sem itt boszasan elbe
széljem, a’ mit talán már többszer és jobban hallott az 
olvasó. Méltóságosan borongnak őszfalai fölött a’ szent 
hajdan’ annyi tiszteletre gerjesztő képei ’s mintegy til
tani látszanak a’ jelenről szólaui, inclly nekik becsü
letükre nehezen válnék. Méltán megemlítendő azon
ban , hogy a’ régi hires székes városnak máig is de
rék magyar lakosai vannak, kik, noha közel laknak 
Budához, még sem tanulták el azoktól utczáik ne
veit vendég-nyelven írni.

De meglepő az, hogy az ut egészen a’ városig, 
és azontúl is mindenütt csinált, és jó ; csak a’ székes 
város’ határában vau elmellőzve.

Polgárdi és Battyán falúk az egyetértést és össze
tartás’ jelképét festék élőmbe. E’ két falu, annyira 
közeledett egymáshoz (dia elveikben is akképen-e, nem 
tudom) hogy azokat egészen egynek lehetne tartani.— 
Vajha volna ez képe a’ két hazának is? Tanulná 
meg már végtére a’ magyar hogy a’ testvéri egyesü
lésnél«’ teremtőnek szebb, méltóbb és boldogitóbb gyer
meke nincs. Oh bizonyára legnagyobb diadalma a’ te
remtésnek az, — mond egy német iró — midőn ro
kon a’ rokont úgy érti, hogy egyik a’ másikon, mint 
valamelly jól ismert hangeszközön az accordokat tisz
tán veszi; ekkor müvének az istenség maga is tapsol 
’s az egész ég lebocsátkozik a’ kellemes öszhangot 
megfigyelni.

Kajéirt elérvén az ég mind inkább beborului, a’ fel
legek’ ölében tanyázó villámok mint fürge hajadonok a' 
morgó aggdada melletti örökös ülést megunván, czik- 
kázni kezűének. De mellyik nagynéne nézi békével az 
életre való fiatalság já té k a it....’s ime! a’ fellegek ős
anyja is mindinkább mormogni ’s dörömbölni kezde...* 
a’ fürge czikkázók pajkos kedvükben annál inkább fut
kostak, vihogtak sisegtek.... ’s mi lett vége? Az ős 
anya a’ pajkos fiatalság felett sopánkodva szivszaggató 
bánatában könyekre fakadt, sirt, záporozott, dörgött 
és pattogott ’s én szegény földi halandó, ki az egész 
tréfában legkisebb részt sem vettem, utoljára is én 
bűnhődtem — tététől talpig keresztül ázván, mint a 
sajtóbúi kikerült iv. Nem volt mit tenni, mint Kajáron 
túl egy csárda szalma tetője alá rejteznem ’s a’ Fü
reden remélt kényelmes ágyat egy istenadta zsúppal 
felcserélnem.

Utánam még egy csapat bucsújáró jelent meg, mind 
a’ két nemből, kik a’ körül belül fekvő falukból Szent 
István’ innepét ülni Budán voltak, ’s most haza tér
vén a’ zápor őket ide kéntelenité. Engem mindig va
lamelly kedvetlen ’s boszantó érzés fog-el valahány
szor illy kóbor csapat tűnik szemeimbe. Kétséget nem 
szenvedés azért annak hosszas megmutatásával ol
vasómat ném is akarom fárasztaui, hogy a' gyakori 
>s kivált távolabb helyekre intézett bucsújárás a’ 
közjóra nézve sokkal károsabb mint hasznos; ’s sza
bad mondanom, még a’ nép’ erkölcseire is káros be
folyású. A’ legnagyobb dolog’ idején földét, szőlejét 
hagyja cl a’ pór, heteket tölt kóborlásában, ’s mert a 
dologra re s t, ahitatoskodással akarja kipótolni, mit
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tíz körmének kell vala megtenni. Századunk érdemei
re legyen azonban mondva, hogy a1 mit Ilik József 
olly dicséretesen kezdett, jelen kormányunk alatt is 
gyéritettnek jó formán az illy bucsújárások. — Ezek, 
végképpi eltilt áfását , nem csak a1 közjó, tiszta mo
rál és valódi humanitás, hanem szelíd szerkezetű hit
vallásunk'is méltán óhajtja m ár—  Tartsa meg min
den helység a’ maga innepeit, de vándor kóborlásai
val, kicsapongásaival egymást ne botránkoztassa!

( F e l y t a t á a a  k ö v t t k e i i  k. )

AZ ABLAKON KIVETETT HÁZ.

A’ császárság ideje alatt franczia honban egykor 
négy korsár kapitány volt együtt Kainaret városkában, 
főleg tetteik elöszámlálásával mulatók. Az egyik, Re- 
velle , minden előhozott tréfákat és bohózatokat he
lyeseknek talált, de nyilatkoztató, hogy egy gondolat-
ja van, melly ha létesittetik, mindent felülhaladna, mi/
eddig mondatott; ö t i. igen vágynék valamellv há
zat az ablakon kivetni.

„No azon legkönnyebben segíthetni — mond Stop 
kapitány — az itteni biró azt beszélé nekem , hogy 
amaz ócska házat, melly éppen a’ kikötő előtt áll, el 
akarja adui. Menjünk oda, és lássuk ha e’ kunyhót, 
mielőtt beesteledik, az első emelet’ közép ablakán ki
vethetjük-e?“

Egy másik, ellenvetésül felhozó, hogy még előbb 
a’ házat megkell venniük, de Stop úgy vélekedők, 
hogy azután is ki lehetne azt fizetni, habár a’ tréfa 
kissé sokba kerülendne is nekik.

Mondák és úgy tevének; a’ négy kapitány fölke- 
rekedék az üresen álló ház ostromára. A’ tető csak 
hamar levéteték ’s az ablakon kihányatott; azután a’ 
kőfalakra került a’ sor. Az egész város kifutott a’ ki
kötőbe e’ lármára; maga a’ biró is megjelent, ki csak 
azon Ígéret által vala lecsendesíthető; hogy házát meg
fizetik neki, csak azt engedje meg, hogy az ablakon 
kivethessék, t. i. a’ házat. A’ négy romboló még ezen 
alkudozás alatt sem szűnt m eg, hanem egymás után 
repült majd egy gerenda, majd egy kőhalmaz az abla
kon ki, mellyet a’ ház’ homokfalán, bántatlanul ha- 
gyának. — Két óra múlva semmi sem volt már a’ 
házbul, mint az említett ablak, a’ darab fallal, naelly- 
ben állt.

Miután romboló kedvöket igy betölték, elmentek a’ 
bíróhoz, megfizetők neki házát, ’s mindenki 4 0 0 0  fran
kot adott neki azon föltétel alatt, hogy azon helyen 
soha többé házat ne épilessen, de az ablak örökre ott 
maradjon, illy fölirással: „itt egy ház vettetett ki e- 
zen ablakon négy korsar-kapitány által, december 31 
kén.“ A’ biró megegyezett, ’s az utazó Kamaretban 
az ablakot máig is láthatja.

AZ AMERIKAI HÖLGYEK.

Az amerikai szépek, mond Francis Grund „Az 
Amerikaiak“ czimü jeles munkájában, nagyobb részint 
gyengéd és sugár testalkotásúak , felette kerekded, 
arányos formájúnk , de kevésbé húsosak ’s zömökek 
mint legnagyobb része az' európai hölgyeknek. Arcz 
bőrük, melly a’ déli vidékben a’ spanyolhoz hason
lít, éjszak felé még fehérebb és virágzóbb mint az an
gol hölgyeké, ’s mig fiatalok a’ nagyobb részt szép
nek mondhatni. A’ világos értelemnek valamelly sa
játságos kifejezése ’s egy le'nem irható sóvár búsko
molyság arczaiknak sajátságos kellemet ad , mellynek 
hasonmását sehol fel nem találni. De ezen bájokra egy 
kora halál várakozik. Huszonnégy éves korukban ész
revehető már a’ formák bizonyos lohadása ’s ha har- 
mincz éven túl vannak, mindenütt a’ hervadás’ nyo
mai látszanak már.

Az amerikai hölgy gyermekének anyja, dajkája, 
tanitónéja, barátnéja és tanácsadója egyiránt. A ’ ne
velésnek csaknem egész mezeje az ő vállain nyug
szik. ’S alig ment férjhez egy amerikai hölgy, azon
nal visszavonja magát a’ zajos világtól, ’s ha egyszer 
anya lett, az egész világra nézve megszűnt lenni. Ek
kor minden gondját házára ’s gyermekeire fordítja. 
Vannak Amerikában asszonyok , kik komolyan fogla
latoskodnak mathematicával ’s az ó nyelvek’ tanulá
sával, csakhogy azzal gyermekeik mivelését előse
gítsék, ’s éu ismertem ifjakat, kik az egyetemi isko
lába léptek annélkűl, hogy egyéb előkészület tel él
tek volna, mint az anyai tanitássaí. De ezen túlfeszí
tett erőködés által a’ nagyobb részuek gyengéd egész
sége aláásatik, ’s ők gyermekeiknek valóban szépsé
get és ifjúságot áldoznak. Föllépnek ugyan még egy
szer mint tisztes matrónák , midőn gyermekeiket a’ 
társas életbevezetik, de csak mint néma tanúi gyer
mekeik’ diadalmának.
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Komoly studiumjok okozza, hogy kevés tudomá
nyos tárgy jöhet elő beszédben, melly egy amerikai 
nőt zavarba hozhat, ’s még kevésbé ismertebb angol 
ivók, kiknek írásaival meg nem barátkoztak tisztes- 
tességes mesteremberek’ feleségei és leányai.

Európaiak gyakran megjegyzék az amerikai hői 
gyekről, hogy nagyobbrészint ugyan szépek és csi
nosak volnának, de hogy általábav véve kevés phan- 
tasiával bírnának, ’s külsejükben inkább szobrokhoz 
mint élő lényekhez hasonlítanának A’ többségnél, igaz, 
hogy feltalálni egy az indulatok és szenvedélyek fe
letti nyugodt uralkodást, mellyet ők az asszonyi mél
tóság és kellem’ clválhatlau megkívántatóságának tar
tanak; de ebből semmikép sem folyik még az, hogy ők 
phantasia’ és érzés’ hiával vannak. Szemeik ugyan ke
vesebb kifejezéssel bírnak abban, mit a’ spanyol és 
olasznők szerelemnek mondanak , de több értelmes- 
ség és jóság sugárzik ki belőlük, ’s azon számos Eu
rópai , ki ott évenkint megházasodik, bizonyítja , hogy 
az amerikai hölgyek képesek szerelemre és tartós ba
rátságra kötelezni a’ férfi keblet.

Mi az amerikai hölgyek erkölcsiségét és erényessé
gét illeti, elég legyen mondani, hogy nem állnak eb
ben az angolnék után, kik Európában általánosan a’ 
legjobb feleségek’s anyáknak tartatnak. A’ legkisebb 
gyanú egy hölgy erkölcsére Amerikában valamint An- 
golhonbau elégséges őt a’ társaságból kirckeszteni. 
Azért nincs egy ország is , hol a’ rágalom iskolája , 
még a’ magasabb rendeknél is, olly ritka, mint a’ szö
vetséges tartományokban, vagy hol e’ szó „csclszö- 
vény“ olly kévéssé ismertetnék. Még igen jól emléke
zem egy fiatal fraucziára ki, e’társaságokon egyátalában 
nem találhata érdeket „mivel még a’ leghalkabb gon
dolatnak egy liaisou-ra sem ad helyet.“  „Itt, mondá, 
valóban a’ férjek’ paradicsoma virágzik.“

Lóránd.

SZABÓ - LITERATURA.

Barde, egy párisi ruhamüvész, egy ,,Traité ency- 
clopedique d’ art de taileur“ czimű munkát ada, 150 
festvénynyel. Ezt a’ művet egy hírlap, midőn érdemeit, 
midőn érdekességét’s nélkülezhetlenségét fejtegeti,“ 
une sorté d’ épopée didactique sur 1’ art de s’ habil-

ler“ nevezi, ’s Barde urat nem genieuek, ugyan, 
de ,.poete“nek, és pedig „née poétenek, ki egy pár 
ezer év előtt a’ görögök közt nemcsak messze, de 
magasra is mehetett volna, még ez a’ „siécle de raa- 
terialisme et de realitás égoistes“ egy szabónak — 
bár 1500 frankért találmányára szabadalmazottnak, 
de általában szokatlan szabónak hagyja, mert mester
sége’ egész „mystéreig hatott, ’s munkája és könyve 
által n ’ legszorosabb értelemben vett művészetek’ kö
rébe emelő. —

De Barde ur maga sokkal okosabb, miiit panegy- 
ricusos dicsérője ; ő sokat gondolkoznék tárgyáról föl
világosítja azt. — Munkája első könyvében a’ ruhát 
vizsgálja, melly neki társas lett dolog (fait social); 
’s egyes czikkeiben viszonyában az általános művelt
ség, erkölcsök, művészetek, nhiipar és divathoz. Mi
után az utósóra nézve állítá, hogy a’ szabónak ér
teni kell: parancsolni ’s engedelmeskedni, így vég
zi czikkelyét: ,,a’ közönséges ember öltözködik, a’ 
világfi öltözködni tud , a’ bohó rabszolgája a’ divat
nak, az okos, szabójától öltözteti magát.“

A’ második könyvben először általánosan terjesz
kedve ki a’ szabó’mivészetére , ’s mutogatva, mikint 
illesztessék a’ ruha az öltöztetendő személy’ egész ké
nyéhez ’s alakához: átmegy a’ szerző a’ technicára 
s találmányára: megmutatja a’ papirszeletek’ eléget- 
lenségét a’ mérték’ vételére, ’s műszereiről szól (ánely- 
lyeknek egyikét epaulimétre-nek nevezi), egyszerűk
ről az előkészületekben, könnyükről a’ használatban, 
’s mathematical pontosságuakról. — Nem tudjuk, nem 
használta-e az iró e’ czikkelyre collegáinak munkáit, 
mellyek Bernhardtól óta egész szabóliteraturát ala
ki tnak.

Végre a’ harmadik könyvben a’ legpompásabb gá
laruhától legközönségesebb hálóköntösig , minden öl- 
tények, a’ mellyeket csak a’ szükség, divat, Ízlés és 
képzelem föltalálhattak, 150 festény segélyével le
iratnak ’s eléadatnak.

A’ toldalékban, melly azonban sok igen furcsát 
mond, elbeszéli az iró , hogy olaszországi utazásában 
hallá, mikint kiálta föl Angeló Mihály Neptun egy 
szobrának * ) látásánál a’ Piazza dell Granducc-on, 
Florenczben: „kár az annyira szép márvány tömegért!“ ' 
’s munkáját ezzel zárja be :“ mi, egy sokkal szeré
nyebb ,^  e’ nagy férfiútól távol körben élünk, nagy 
során a’ leghálátlanabb munkáknak, mellyeket csak 
tenni lehet, ki akartuk vívni , hogy jövőben rosszul 
dolgozott öltények’ leírásánál még nagyobb joggal 
lehessen mondani: „kár az olly szép szövetért 1“—

SZKRÉNYI GYULA.

*) Ammanati Bartolomeo szobrász’ és architect’ müv« L. 
Gvide e Florence. 1820. 1. 288.

V

«



ft- ’S »ITATLAP.; 1 1

P E S T I  H Í R E K .

1.) A’ 847 és 849 szám alatti két bécsi ház' lotteriája fo
lyó hónap’ 21kén húzatott ki; a’ főnyertesek következők:
* Szám. Nyeremény.

107127 nyeri a’ 847 szám alatti házat, vagy 200,000 for.

146929 „  a’ 849 „  ,, „ }> 50,000 39
67250 nyer . . . . 12,500 39
61962 JJ * * * * 6,500 39

122140 39 • • • 5,000 39
76657 39 * * * 4,000 93
37902 99 ’ * 3,000 99
44794 99 2,500 33
26582 99 . . • • 2,000 39
69122 39 * * * 1,500 39
14500 kész pénzben nyer és 1000 aranyával 25,000 99

108577 J) * 2,250 99
65720 39 * # * 1,750 39
72837 33 * * * 1,000 33

116510 39 * * * * 1,000 99
A’ második szám alatti főnyertes B é é  pesti illatszerárus 

boltjában adatott e l, ’s igy ismét Magyarországban van.

2. ) Muszely Károly ur, kiről ’s kinek e’ nemben első, va
lóban jeles késziiletű virág - kereskedéséről lapjaink már né
hányszor tettek említést, újra szóra bír bennünket cselekvő
sége és mííipara által. Legújabban a’ Nyitra-Pereszlenyi gyü- 
mülcsfa-iskolábul 125, mondd: s z á z  h ú s z o n  öt  f é l e  őszi- 
és téli - magló gyümölcs fajtát hozatott, ’s azt a’ nagyhid- 
utczában „bőségszarv“ czinuí állandó boltjában a’ gyümölcs- 
barátok, és gyümölcstenyésztők nézésére kiállitá. Nem egye
dül ezen nagy mennyiség, hanem a’ felette nagy kiilönféleség 
’s válogathatóság az , mi e’ gyönyörű gyümölcs - kiállítást a’ 
maga neméhen érdekessé, ’s megtekintésre méltóvá teszi.

3. ) Rennie György ur világszerte ismert földmérő, és 
hydraulicai művész , ki az új londoni Híd felépítése által 
halhatatlan hírt, és nevet szerzett magának, Wodianer Sá
muel pesti nagy kereskedő, és társai felszólításokra, Lon- 
donbul immár elutazván e’ hó végével itten megfog érkezni, 
a’ Dunát vizsgálandó, és annak következésében a’ szükséges 
terveket a 1 Buda és Pest közt építendő álló hid iránt elké
szítendő.

H O N I H ÍR .
J e l e n t é s  é s  A j á n l á s  !

Minden akadályok mellett is elkészülvén valahára, Europa 
atlása ezen czim alatt: „EUROPA MAGYAR ATLÁSA a’ 
legújabb politikai, geographiai és statistikai hiteles adatok sze
rint. — A’ polgári kormányozok, katona tisztek, újság olvasók 
kereskedők, utazók és tanulók köz haszonvételére n e m z e t i  
m a g y a r  n y e l v e n  XXI. táblában legelőször kiadta és réz
be véste Karacs Ferencz Pesten. Bátorkodom alázatosan ese
dezni , hogy a’ tiszt, subscribens urak az utolsó füzet árát, 
mellyben vágynak E u r o p a ,  B e l g i u m ,  M a g y a r o r s z ,  
és az o r o s z  b i r o d .  két táblában ord. papirosson 24 p. kr- 
val, a’ velinen lévőknek pedig 40 p, kval, hozzáadván a’ bo
ríték és titulusért eső 6 pengő krt is a’ tiszt, praenumerans 
urak neveikkel együtt a’ rézbe metszés végett jövő pesti no
vemberi vásárig, legfellebb uj esztendeig beküldeni méltóz- 
tassanak, hogy a’ kivántatott Földképeket akkor megküld- 
hessem. Ha kik az egész Atlást kívánják megszerezni , és 
az árát uj esztendeig bé fogják küldeni az egész Atlást ord. 
papír. 8 p. fi int és 30 kért; a’ velinen lévőket pedig 14 ftért jövő 
pesti Jósefnapi vásárkor megkaphatják , a’ kik jövő eszten
deig be nem küldik a’ pénzt, azután az ordin. papiroson egy 
Atlás 10 ft. pengő és 30 kr. a’ velinen lévőnek pedig 16 p. for. 
és 30 kr. Magyarországnak és Európának földképei pedig 
egyenkint most is 50 p. kr.?

A’ Magyarorsz. 4 táblából álló mappája meg jövő nov. vá
sárig 2 p. frint 24 kr. attól fogva pedig leszen 3 p. írint és 12 kr. 
igen szép papiroson.

Az alsóbb oskolabeli Ifjak számára is találtatnak már ké
szen némelly szükségesebb földképék t. i . : M a g y a r o r s z .  
E r d é l y ,  G a l i t z i a ,  N é m e t  s z ö v e t s é g ,  E u r ó p a i  
T ö r ö k  b i r o d .  é s  n a g y  A s i a ,  egyenkint 10 p. kiért; 
mellyek lételeket egyedül az ajtatos oskolák, a’ tudományo
kat világossággal terjeszteni kívánó igen nagy érdemű pro- 
vintiálisának fő tisztelendő Grosser Kereszt. János urnák ; va
lamint terjedését is ez az ajtatos oskolák, és más nagy tisz
teletű szerzetes atyák nagyérdemű Professorainak , és a’ mis- 
kolczi ref. Lyceum Professorának tisz. Regetzy István urnák 
köszönheti, a’ ki igen számosán szokott vitetni tanítványai szá
mára : bár a’ nagyobb Collegiumok és oskolabeli tiszt. Pro
fessor urak is nagyobb világosság mellett kívánnák vezetni ta
nítványaikat a’ tudományok országában!

Találtatnak ezen kívül nálam angol írást tanító könyvek 
mellyek szerint igen könnyen , és a’ legrövidebb idő alatt meg
lehet szépen írni tanulni. Az ára 1 koncznak, melly 4 csomó
ból áll, csak 40 pengő kr.

A’ Mi Atyánk, Idvezlet, Hiszek egy Isten, Tiz parancsolat 
egész kiterjedésében egy huszasnyi térségre, a’ legapróbb he
tükkel lévén ki metszve, németül és magyarul is ; ára egyiknek 
egyiknek 20 p. kr. — ezüstbe foglalva pedig a’ kettőnek az ára 
2 ezüst for. a’ kik a’ remek metszésű ritkaságokat kedvellik, 
megszerezhetik. — Pesten, József- Városhan Ősz - utczáb&n 
(Herbst-Gasse) No. 959. M i a r a c s  F e r e n c s  ,

Kéz-Metazíi Europa atlasa kiadója.

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

NVOMATÍK LINDERER HÉT Ül VEI.
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G A R A Y-TÓL*
( F o l y t a t á s . )

n .  *)

Kaland a9 liajőn.
Hány esztendőig jártál iskolába?
„ T iz e n ö t ig “

És mit tanultál ?
„Semmit, csak kereset diákul.“  

S t a n c s i c s .

A’ féijhez ígért lányka nem örvendhet jobban, mi
dőn a’ négy farsangon által forrón óhajtott kedves’ 
négy szürkéit a’ jókedvű nászokkal háza előtt meg
állni lá tja : mint én , midőn ma reggel álmatlan feje
met ablakomon kidugám... .  Az ablak tudniillik ép
pen a’ Dunára szolgál; ott egy csinos készületű zöld 
hajót pillanték meg, melly éppen indulóban volt alá 
felé. Minden mozgott, minden talpon volt; a’ hajósok’ 
lármás készülete, az utasok’ tolongó sietsége, köte
lek’ hajigálása, mind ez olly vidám életet gerjesz- 
te maga k ö rü l.... mintha a’ hires marseilie-i kikötő
ben leendettem ’s abból száz meg száz fregatát lát
nék a’ nagy oceanba kievezni. . . .  Oh mikor fog so- 
hajték magamban — a’ fehér, veres és zöld zászló hul- 
lámidon lebegni ősz ocean!... mikor fognak a’ XIII. 
szabad status’ emberei kikötőjökben egy még soha 
nem látott nemzet’ kokárdáira bámulni, ’s a’ messze

*) Mint jutottam el Füredié, ’s innét; Siruontornyára, azt 
ottani tapasztalásininial együtt, nyájas olvasóimnak f. é. 
Rajzolatúik 54dik, 57dik és GOdik számaiban mondtam 
el; a’ rendes olvasók méltóztassanak tehát e’ három kisza
kasztott czikkelyt ide gondolni; a’ rendetlen olvasók, 
no azok úgysem sokat törődnek vele, akár e lő l, akár 
hátul kezdjük a’ dolgot.

1837.

hon’ embereihez viszontagos érdekű kereskedéssé, 
közeledni!.... kiviheti-e valljon azon lelkes hazafi, 
Széchenyi, g ő z-és  vitorla-hajóival óriási te rv é t? ...

A’ felkelő nap éppen első sugarát veté szemembe 
’s elmerülésembül fölébreszte ’s egy pillanatban Ame- 
rikábul ismét Magyarországban voltam; e'rzém Phi
ladelphia helyett Földváron valék . . .  ’s megemlé
kezem újra az iszonyú útról, mellyen ide vcrgődém... 
hol a’ szabad égnek bizonytalan ernyője alatt mo
csárrá ázhattam volna a’ nélkül, hogy csak egy ros- 
katt kunyhóra is lehete akadnom, ha mindjárt a’ ka
ján  csárda’ fogott is lenni, hol az udvartalan ház’ nyo
mom ajtója egész éjjelen át a’ süvöltő szél’ szeszé
lyeinek inkább engede, mint fa-lakatjának....

Nem volna-e jobb, gondolám, ama’ faház’ zöld fa
lai közé bocsátkozni, ’s magát egy értelmes kormá
nyosra b iz u i? . . . .  ott legalább, biztatóm magamat, 
lelkedet testedből a’ rögös út ki nem rázza — mert 
haj! mikor olly kevés lelkünk van ’s a’ hazának an
nyi kellene!. . .  keresztényi kötelességünk, hogy lel
künkre vigyázzunk — szó a’ mi szó, én hajón uta- 
zandom.

Nagyobb Iélekörömmel nem mosolyoghatja meg az 
elhízott irócska öt körmébe ’s kétszer öt pennájába 
került alkalmi versét, mint én e’ jó gondolatomat. 
Nem is múlt fél órája ’s már a’ hajó’ födélzeteu füs- 
tölögtetém verpelétimet; ’s miut a’ hódító császár Ho
na szigetében, össze összekúcsolt karokkal mered
tem a’ nagy űrben, . .  néztem milly szép a’ vizi uta
zás , kivált víznek alá ! mert víznek fel, Magyaror
szágban az embert lovak viszik. . . .  a’ szegény lovak 
pedig alig állhatnak magok is . . . .  ’s igy történik, hogy 
az ostor pattogni kezd, ’s ez engem mindig a’ tatár 
járásra emlékeztet. Én a’ korbácstul, természeti gyen
geségből irtózom , ’s emlékezem, hogy egykor gyer
mekkoromban nem tudván imádkozni a’ procession

(87)
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unalmamban társaimat comandirozni kezdem: „Job- 
ra tekints, balra nézz !“ 's akkor a' clarissimus oly- 
Ivan hat korbácsot csapatott ream , hogy azóta a' pro- 
cessiótul mindig- irtózom. D e, a’ mint mondám, az em
ber víznek alá olly észrevehetleuül halad, ’s ha va
lamit naplójába akar írn i, nem kell előbb megállituia 
a’ zörgő kocsit, hanem kiveszi zsebéből óuacsát ’s 
egy asztalkához ül, ’s egész istenadta napon irhát 
a’ nélkül hogy Jancsi dörmögne a’ késedelemért. E ’ 
mellett, ha az ember a’ hnjó-íodélzetre kiül, vagy ki
áll , nem csak vizet és erdőt és partot lát, hanem né
ha falukat és városokat, olly regényes szépen festődni 
a' távolban, mintha csak oda volnának rajzolva, 's 
higvétek-el, sok várost sokkal jobb az embernek csak 
távolról nézni.

Földvár’ földe sik, és homokos, a’ Duna felől he
gyek környezik. Az egész városban legjobban tetszett 
a z , hogy 20  egynéhány évvel ez előtt egy nagy da
rab haszontalan  homoktelek a’ lakosok közt felosz
tatván, most hasznos erdővé változtatik ’s kinek kinek 
tulajdona . . . .

Vannak emberek hajónkon , kik engem diáknak tar
tanak, mert kezemben sokszor könyvet, fülem megett 
pedig tollat látnak, ’s csudálkoznak, hogy nem diák, 
hanem magyar könyvbül olvasok. . . .  a’ kormányos 
pedig meg nem foghatja, hogy néha-néha elbizottan 
hozzám intézett íéldiák szavaira magyarul felelek. E ’ 
jámbor ember dicsőségnek tartja, ha három jó magyar 
szó közé két rósz diákot vegyíthet ’s társai előtt bölcs
nek, okosnak akar láttatni ez á lta li . ..  sőt m ársu- 
sogni hallottam hogy az a’ könyvesúr aligha tud diá
kul . . . .  Oh ! gondolám, bár igazad volhatna, ’s is
koláimban nyelv helyett tudományt tanultam volna, 
most is talán máskint írnék. De ha az ember egész 
iskolai életében egy csepp okosat sem tanult, hogy 
írjon aztán valami okosat? Gedeon a’ 40,000bőlcsak 
három százat választhatott k i; én nem hiszem hogy a’ 
mi 9 milliónkból kétszáz is inna mar-kából.

Az idő szép és kellemes, ’s Duna néne szelíd mint 
a' simogatott láugy,

5S a’ szőke hullám’ visszafolyhatatlan 
Tükrén alább - alább száll gyors hajúnk;
Nyájas faluk ’s a’ magtermó telek , —
A' nem magáuak fáradó paraszt 
Aidáin vetése— integet búcsút;

Az ég szelíden boltosul fölénk,
’S vezérvilágul vándordiáinkra 
Kitűzi a’ remények’ csillagát.
’S ah, még is ah! ha teljesül reményünk?....
Ha lesz világod tiszta ? szent hazám ! . . .

*

Nem é n , egy tapodtat sem utazom tovább vizen. 
Kiállhatatlan! egész éjjel nem alhattam. Azok az át
kozott szúnyogok, olly keser-édes éneket daloltak 
fülein körül, hogy midőn ma reggel tükörbe tekinték 
elijedtem ! Ugyan nevetne szép olvasóném, ha most 
meglátna ’s fogadom, ha Lidiké’ gouvernaute-ja vagy 
csak egy éjjel is a’ hajón alszik, úgy meg fog hizui 
képében, hogy Tekintetes, Nemes, Nemzetes és Vi
tézlő Tuskó Pál ur a ’ jó mademoiselle-t agarához töb
bé nem hasonlíthatandja.

Diákos kormányosom azt mondja, hogy Tolna már 
nincs messze ; ott ki fogpk szállni.

VII.
Uj tapasztalások a9 szárazon.

A’ képtelen harcz itt hegyeket tem et;
Ott új világot hoz föl; egymást
Váltja örök romolás ’s teremtés.

_ Berzsenyi .

Szokásommá vált, valahányszor valamelly vendég
fogadóban megszállok, ha unatkozom, — most pedig 
csak ugyan reá értem, mert dagadt arczom végett egy 
lépést sem tehetők k i— az ablakra és falakra irkáit 
verseket, neveket ’s a ’ t. nagy fontossággal vizsgál
n i.. ..  Az illy fal-almanachokban az ember sokszor 
jobb gondolatokat talál, mint sok maroquiuba kötött 
hazai almanachok’ fél-velin velejében, ’s az okosak 
mellett olly bolondokat, olly zöldeket!

’S bolond, okos, és foutos és üres,
Mind mind javalló tapsokat keres;
’S a’ taps, ’s javallás el sem is marad.
Mindennek meg van, mondják, bár tagadd,
( ’S ez csalhatatlan bíró izlete) —
Mert éjjel mindenik kő fekete.

Midőn N oé  magának egy bárkát épite , és felesé
gével és gyermekeivel és jmindenféle állatokkal belé 
takarodott vala, lön , hogy egy csoportban az egész 
világot az okos és oktalan állatot együtt lehete látni.. .
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á’ hatalmas orozlánt, a’ gyára nyalat; marakodó far- j 
kast és békés bárányt; a’ nemes lovat és nemtelen j 
szamarat; a" szabad szarvast, és igás ökröt, a’ gaz
dag pávát és szegény templomi egérkét, az álnok 
macskát és a’ hív kutyát; a’ buja verebet és híven 
epedó gerliczét és a’ hollóknak különféle nemeit, és 
végre az embert, minden különség nélkül egybe hal
mozva, mintha — isteu bocsáss — a’ mindenes sepret
te volna őket össze egy halomba. — Elhallgatom mi
kép és mennyi idő alatt csödült a’ nép össze, milly 
viszontagságokon ment keresztül—csak azon egy pont
ra akarom olvasómat figyelmetessé tenni, hogy azon 
ablak , mcllyet Tolnán megnéztem, egészen ezen bár
kához hasonlított. Lehetett itt a’ fönnevezett állatokat 
egyszálig látn i, szinte olly békésén egymás mellé hal
mozva és egymás hátára kapaszkodva — csak hogy 
emberi fac-simile-kben.

Már éppen eltökéllém magamat, hogy ezen neve
zetes monographiákat, akármimbe kerüljön , mintegy 
második Tinimmel, magamnak megszerezzem, ’s Pest
re felküldjem, hogy ott az valami tetemes oklévéli 
formátumban rézre vagy akár kőre metszetve, kijöhet
n e ...  de ime! midőn ott állok iszonyú arczommaí egy sze
gény fiúcska megy’ el az ablak alatt, márnikájának ke
zében egy zsemlyét v ive... a’ szegény fiúcska vélet- 
letlenül rám. tek iu t... 's úgy megijed, hogy ijedté- 
tébeu a’ zsemlyét — fejemhez csapja! maga pedig lé
lekszakadva és sikoltva talpal hazáig!... Fejemnek 
ugyan semmi baja sem lett. De oh az ablaktábla egé
szen összezúzott!

Már mivel az írásba belé jöttem, csak elmondom 
mit tudok Tolnáról Virág Benedekből — mert sok ol
vasóm tudom még nem ért reá eddig magyar histó
riát olvasni. —

Ez a* Tolna, mellynek vendégfogadójában, a’ sze
rencsétlen eltört ablak ellenében, ezeket írom, hajdan 
igen nagy és hires királyi város volt. Első István ki
rályunk már 1016-ban itt tartott országgyűlést, ’s 
az akkori idökhez alkalmazott első törvényeket /ff hoz
ta. Tudjuk továbbá (A’irág századjai’ első könyvéből 
230 . lap.} azt i s , hogy második István királyunk II 
Gejzának fiját Tolnán neveltette légyen, még pedig 
„királyi tartás“ mellett. Minden esetre fényesnek kel
lett tehát hajdanta lennie Tolnának, ’s az idökhez ké
pest tudományok’ és művészetek’ székének; mert

másképp hogy’ küldhették oda egy herczeget magá
nak tapasztalásokat szerezni?., ’s valóban a’ köz
nép szájában máig is lön van a’ közmondás , midőn 
valakiről azt akarják mondani, hogy sokat látott — 
tapasztalt ember: azt mondják: „Tolnát Baranyát meg
járta.“ — Nevezetes volt még II Lajos’ uralkodása 
alatt is , ki benne 1518-ban országgyűlést tartott; 
1526-ban pedig 11 napig pihent itt hadával, inely- 
Iyet a’ török ellen— a’ magy arok’ ama nagy mészár
székére — Mohácsra v itt, hogy ott — eltemesse.

Mai időben Tolnát egyr nagy kereskedő házzal le
hetne összehasonlítani, melly fontos és sok károkat 
vallott. Az egyesület régi tagjai részint kiléptek már. 
Ez által a’ kereskedés’ nagy pénztőkéje fölötte ke- 
vesedett, a’ ház' hitele csökkent valamint papirosai
nak értéke i s ; vagy — hogy a propost mondjak — 
egy elhagyott vendégházhoz, mellynek a’ ré g i, híres 
czimere kün függ, de a’ régi jó bor már kifogyott 
’s most a’ vendégek „három-ember-borral“ tractál- 
ta tn ak .., a’ három - ember - bor t. i. olly neme a’ bor
nak , mellyet hogy az ember megihasson, szükséges 
hogy egy másik tartsa , egy harmadik pedig úgy ön
tse neki torkába... nagy része ezen elvirágzásnak 
abban is fekszik, hogy Tolna a’ Dunához igen von
zódik; a’ telhetetlen Nympha pedig annyit szerelmes
kedik vele , hogy szegény’ Tolna egészen elfogy, a’ 
mint hogy nagy’ részét az éhetetlen folyam már egé
szen föl is csókolta.

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k . )

N É P D A L .

Elmentem cn este felé 
Kedvesem’ laka felé,

Hívem hogy* megláthatom,
’S majd felőle álmadom.

A’ kis hajlok mély csöndben ál ,  -
Magam vagyok hajlékinál;

Hej ha tudná a’ barna !
Nem hagyna itt magamra.

TARNAVOLG.Tr

*
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G Y U L A ’ C S A L Ó D Á S A .
OROSZ LÁSZLÓTÓL.

I .
Távolt mérő láng szemekkel 
Egy utas jön gyors léptekkel 
„Merre útas ?“ Messze még.

K i s f a l u d y  K á r ó l  y.

Szép tavaszi nap piroslott, a’ kéklő kárpátok or
mai alól. midőn Gyula vágyó vándor lépésekkel sie
tett honába, nem látván hazáját három év ó ta , ’s már 
a ’ határon vala, midőn a' nap ragyogva tölteni kezdé a’ 
környéket lövelő sugárival. Ismét láttak oh hon! fel- 
6ohajt ’s nem tudván tovább szive’ érzelmét eltitkolni, 
Emmáját rezgi csókokra készülő ajka a’ visszhang
n a k ; mikor látlak meg óh angyalom? óh Emma?? ’s 
a’ zöldelő viszhang kárpát’ sziklás barlangjából sok
szorozva szórja vissza: ma — hát ma látlak meg Em
mám ? még ma látom barna szemeid’ csillagait ? ma 
ölelem szőke fürtökkel ékesített hó nyakadat, ah még 
ma lész enyim örökre; illy érzelemmel rcpüle Gyula 
tündér szárnyakou szeretett vágyának édenébe; ’s 
már midőn az alkony hűsre fordítá a’ léget, kedves 
Iván barátja’ lakában leié magát.V— falván, honnan 
G — vára csak két óra, ’s ott szeretett Emmája, 
olt boldogságának legfelsőbb foka. — Belép barátjá
hoz, ki pipája’ hamvas golyóival mulatá magát, de meg 
látván Gyuláját felugrik rég nem látott barátját szi
vére szorítandó, ’s nyakon ragadván csókjaival vagy 
is inkább füstjével halmozza Gyula’örömmel telt arczát, 
de Gyula’kérdései szünetlen Emmát tárgyazták, vágyó 
szemekkel fekingete az ajtóra, minden perczben el- 
akarváu hagyni Ivánját, kedveséhez indulandó,’s nem- 
tudván Gyula vágyainak engedni, még alkony előtt bú
csút vön Ivánjától, ’s mire a’ nap lebujt biborsugarával a’ 
túlvilágra, m árC — vára határin andalga egy százados 
tölgy’ lombjai alatt; itt ezen helyen vala ő olly sokszor 
édeuében ha Emmájának hó karjai ölelek fürtjeit, ’s kis 
kezei pödörgeték bajuszát, ’s most egyedül van ő itt— 
’s a’ szent csendet csak a’ hold’ halvány mosolygása 
vidítja, ’s a’ zephir’ lengése visszhangozza a’ tölgy’ 
ágairól hallató csalogány bús nyögését, ’s a’ mint an- 
dalg i t t , — puha lépéssel közéig egy lény távolság
ból ’s guitárján kezdé pengetni énekelve Gyula’ olly 
szeretett dalát;

„Panas/.kodol kis csalogány?
Téged sem vidít a' magány ?
Vezesd kérlek panaszoddal
Kedvesemet körömbe.“

„Mosolygsz halvány hold’ sugára?
Nevetsz vágygyal e’ szép tájra?
Vezesd kérlek hiv mosolylyal
Kedvesemet körömbe.“

'S ah ezen isteni hangban Emmája’ szavára ismer, 
szaladni akar lábaihoz borulandó, de egy nemes vagy 
mondjam büszke érzelem vissza tartóztatá őt, — kö- 
zelget a’ hang ’s Gyula a’ tölgyet körüllombozó bok
rok közé vonul, vágyó lépésekkel közéig a’ lány ’s 

I a’ tölgy alatti zöld harson pázsitra ü l , folytatván a'
[ kedvencz éneket; ismét látlak tehát Emmám! három 

év után olly szépen, olly bájolón mint az előtt; azon 
kék szalag futamlott fűzve szőke fürtjei kö z t, mely- 
lyet ő annyira kedvele, — olly híven tartád tehát es
künket?! — felsohajt, látván előtte állani Istennőjét 
kit a” sors küzdöleg feléje varázsolt, ’s nem tud
ván tovább feszült keblének titkait elrejteni, indulni 

: akar imádottjáuak lábaihoz borulandó , de im ! mint 
lepete meg egy jelenet által, melly eszétől is egy da
rabra megfosztá — : kényelmesen lép egy uracs a’bá- 
joló nő elébe, mellyre a’ lány íelugrik kedvesének 
karjai közé. Pokol kín volt ez Gyula szivének, ’s mind 
azon gyönyör képzelmek , mellyeket évek óta gyüjtö- 
gete egy jelenet által füstbe ménének, — oh ti lányok! 
hamis lények!! így (viszonozzátok ti az igaz, évekig 
tartó hívséget, búsongva mondá Gyula, mialatt a’ két 
szerelmes beszédbe ered; — hát csakugyan én va
gyok első szerelmed’ tárgya’? kérdi a’ szerencsés, mi
re a’ bájoló szűz kis kezével kisimítván a’ kétlőnfek 
homlokáról hajait, szóla: ’s te kételkedel? csak ak
kor látlak hiúságodért eléggé megbüntetve, ha szüm- 
ből nevetek ra jta ; csak egy kérdést még szerelmesem 
szóla a’szerencsefi: te olly szép vagy, olly hajoló, olly 
kellemes, sok tágasságokban valál, sok ifjak közt, 
nem találkozott egy, ki szemeid’csillagait magára von
ta, de a’ lány ismét „nemet“ mond. Hah kigyo! felki
ált Gyula a’ bokrok kö zt, ’s lélektelen rogy a’ har
mattól gyöngyös mezőre. —

Már piroslani kezde a’ hajnal, midőn Gyula felébredt 
pokol álmából, de nem látá már a’ tőle utált szerelmes 
párt; azonnal elhatároz», ezen tájt örökre* elhagyni,
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de a’ hivtelcnt még egyszer látni ’s bátyját es kedve
sét szerelniük' viszonyáról tudósitni, ’s így őt, meg- 
szégyenitni el nem mulaszthatja.

II.
Ah ifjú nem érez a’ lányka nem ért ,
Es nincs koszorúja szerelmeidért.

V ü r  ii * ni a r  t y  M i li á 1.

Vissza mindenek előtt Iván barátjához volt szándé
ka menni; ennek kitárni szive’ keserveit, ’s vig kedve 
által íolviditni szomorú érzelmeit, el lön végezve; ’s 
egy pár óra múlva ismét Iván karjai közt szivá a’ ba
rátság’ mániáját; szállá panaszkodó barátját Iván, de 
egy részről mint nevete balgatag szerelmén, mert ha
bár vigalmak közepette élt is Gyula, ha száz lányok 
közt volt i s , jó kedvét nem nyeré többé vissza „te 
utaztál“ úgy mond egykor a’ tréfás Iván „külországok’ 
alkotmányit és szokásait megismerni, bár ismerted vol
na meg honod’ hölgyeit’s tanultad volna fortélyukat; 
lásd Gyula már nekem is 22ik tavaszom derül ’s még 
én hála az égnek nem valék szerelmes, mert szivemen 
mindenkor győzedelmeskedtem, ’s te mérget eresztél 
azived’ rejt ekébe, inelly emészti létedet; de hisz tu
dom érzelmed csak merő képzelem, ’s ifjoncz vonzó
dás. — Könnyen beszélt illyesmit a’ még ép szivü 
Iván, ’s minden szavai mérges nyilak valának Gyula 
szivének ,,ahl hát elfelejtsem őt? felsohajt egyszer 
a ’ tölt kulacs mellett, — elfeledem, — de holnap le
gyen napja megszégyenítésének“ — el lön végezve, ’s 
’s más nap még hajnal hasatta előtt elindula G—rra. 
Szép tavaszi nap volt e z , ’s éppen a’ tisztes falunép 
isteni tiszteletre siete a’ templomba, tompán kongáuak 
a" harangok, de hangjaik nem valának olly szomorúk, 
mint Gyula szive, ’s majd földre rogya, midőn azon 
liirt vévé, hogy N. — ma tartandja szép húga’ lako
dalmát, — most többszöres boszú és elszánás veze
ték lépéseit, ’s minden ere fort, midőn a’ kertbe lépe, 
hol a’ virág leheltől, ’s szent szégyenétől lekötve álla 
meg egy lomb alatt, ’s körül nézve, egy pádon ezen 
verseket olvasá:

„Nyári nap, kies alkonynál,
Egy szép völgyben sétálék 
’S már a’ halvány hold sugárnál 
Csermely parton audulgék.

Szemembe tiint egy nefelcjts"
Szivedből G y u l á m  ki ne ejts 

Mert neked szál iá ni 
Hogy leszakasztám.

Emma.“

Hát csak álom volt, és tünemény a’ mit érzék? nem 
vala igaz, nem hívteleu Emmám mert ez, kis kezének 
vonása, még jobban megerősöde hiszemében midőn a’ 
fák alatt látá, a’ szomorban andalgó Emmát, nem olly 
vígan mint múltkor; nem a’ nevető, nem a’ szerelmes 
lány állott előtte, szomorú vala ’s halvány, a ’ szép sze
rnek’ ragyogó csillaga eltűnt, ’s csak a’ könyűk vil- 
Iogáuak elhalt szemeiből; — indulni vagy is rohanni 
akart lábaihoz borulandó, de az öreg N.— hozzá kö- 
zelget, ’s kezénél fogván a’ kesergő lánykát elvezető, 
mielőtt Gyula magát bemutathatta volna, most vidor 
érzelmek keletkezének Gyula mellében, ’s az édes re
mény sugárai táplálák. De mint hült el reménye mi
dőn egy diófán ezeket olvasá :

Szeretsz engem’ Ödön ?

’S ezen sorokban ismét Emmának kezevonását is
merő ’s körül tekintvén a’ kert’árnyai közt, látá ismét 
a’ nevető gúny-tréfás lányt, ki bizonyosan azon tőré 
kis fejét mint kinozhasa kedvesét, oda tehát, —’s min
den kérdés nélkül megnyitja a’ kertiház ajtaját, hova 
a’ lány siete, de a’ más részről nyíló ajtón belépő 
ugyan azon szerencsefi, ki múltkor karjai közt vala, 
zavarbaa ejtő, ’s mi Ily komoly látvány Gyulának, a’ 
lány rendíthetetlen viselete, bús hangon, melly a’ 
szikla sziveket is képes volna megrepeszteni szóla:

„ügy látszik nem emlékezik kisasszony már azon 
emberről, ki egyszer olly szerencsés volt figyelmét 
magára vonni.“

Egy mosoly, melly eddig a’ hamis kis száj körül 
futamlott, hangos kaczajra tört, ’s egy tekintet, a’ csil
lag szemekből, melly úgy látszott kötődött váljon 
ezen ember nem bódult e agyában , majd lesújtá resz
kető lábáról, — ’s a’ lány, csintalanul csak ezeket 
felelte.

, Nem tudom mikor lett volna szerencsém kegyedet 
látni, annál kevésbé kegyeddel összeköttetésben lenni; 
még eddig hálá az égnek senkit sem találtam méltó
nak vonzódásom’ elnyerésére, mint, Ödönömet, uram!“

Ilah! hamis nem, felkiált Gyula, nem esküvé! hiv- 
eéget, örököst, és cgyedülit azon estén, midőn egy-
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mástól elválánk ? azon szép tavaszi esten midőn ezen 
gyűrűt fürtjeidből fonván adód.44

Ezen szavaknál gondolatba merűle a1 lány, és si
ma hangon türelemre serkente Gyulát:

„Várjon kegyed nyolcz napot, ’s mához egyhétre 
jelenjen itt meg, ezen helyen, a’ mikor vagy megnye
rem!! kezemet, vagy nemünkről nemesb felvilágosí
tást nyereud. Bús hangon ejtő ezen szavakat, mellyek 
ismét elhitették Gyulával, hogy csak képzelet vala, 
mit tapasztalt, ’s Gyula a’ remény szárnyain távozék 
Iván barátjához.

III.
«*•

Oh! érteni teremtett szép lelek 
Hogy szivem’ ki nem önthetem 
Tőled reményiek tőled félek:
Te rád van bízva életem.

If.
Kímélj ’s adj erőt szivemnek 
Ah 1 gyengén szólj sorsom felöl 
Mert akármit végzesz fejemnek 
A’ kin, vagy az öröm meg öl.

■ C s o t o n a y .

Remény és kétség látszott Gyula arczán, midőn be- 
lépe barátjához, nem azon vidor mosoly leple boritá 
arczát, mellyel üdvözeié Ivánját három évek után, nem 
azon kétség lepé el redős homlokát, mellyek, öreg
bítők, azon hajnalkor midőn Emmáját megszégyenit- 
ni siete; mit gondoljon felőle Iván nem tudá; hol a’ 
szomorúság burkolata alatt lenge, hol a’ vigalmak len
ge szárnyain repülvén öleié barátját, szóval, kétséges 
vala egész viseleté, mig Iván megtudhatá okát, ’s 
reményeit kecsegtethető,

Unalmas volt a' hosszú nyolcz nap mind Ivánra mind 
Gyulára nézve, ha odahaza volt Iván csak Emmát 
hallá Gyulától, ha honhagyá őt, mindenkor a’ kép- 
zelmek fellegében szárnyaién találá, eljött végre a’ 
hetedik nap’ esteje, ’s Iván Gyula barátját egy la
koma által deríti, vidítja, ezen napot iuneplé Iván 
minden éven, meg tartván családi pompáját. — Nem 
vára ki a’ tánezot Gyula, melly reggelig szók va
la tartani. hanem még az éji csend szűz’ világánál 
indult az itélőhelyre; csend lebege azon ház’ kőiül, 
hol gondola boldogságának tengerét, hol kedvese,

vagy gyűlöltje szunyada's ő kerülgető e’ lakot, mint 
egy bujdosó árnyék , kinek szíve csendes és néma. 
— — Bujdosva lepék őt a’ kertiház környékében 
m eg, a’ dicső nap’ első sugárai, ’s vágyó szemekkel 
tekingete be a’ szoba’ ablakán; ’s itt jött végre a’ bá- 
joló lány kedvese’ karján 8 óra tájban , melly lát
vány minden reményét eltépő Gyulának ’s kétsége
sen lépe elébe, a’ ki nyugton üdvözle öröm teljes, 
’s nyajás szavakkal Gyulát:

„Megtartó kegyed szavát, mint a’ lányok kik hivsé- 
get esküsznek kedveseiknek; ezen szavakat a’ gúny
ra magyarázó Gyula megvetéssel hallgató, azért ha
lasztónk lakodalmunkat m ára, folytató a’ lány, hogy 
ürömünkben önt is részesítsük.44

M égte csúfolsz? szóla Gyula a’ keserv legmélyebb 
hangján, megveted azt, kit szerelmed szerencsétlenné 
tett, — a' szerelem gyülölségre váltazott; legyen kí
vánságod, de engedd bár a’ túli létről is csókjaimat el
pártolt ajkadra, engedd emléked’ szívem legmélyebb 
rejtekébe helyhezni,’s ha bár a’vad sors elragada kar
jaim közül, édes lesz azon gondolat, hogy egyszer 
boldog valék karjaid közt, ’s mindenkor:

Szelíd örömmel 
Emlékezem 

Szép napjaidra 
Oh szerelem.“

Kit nem indíltottak vala meg ezen szavak ?

’S kegyed kételkedik annak szerelmén, szóla a’ lány 
kit szivében hordoz? tudja meg hogy azon lány most 
is érte, ’s egyedül benne él.44 Erre megnyitó a’ mellék 
szoba ajtaját; hol a’ szomorú Emma andalga—Emma! 
— ’s Gyula! hangzónak szavaik ’s egymás karjai közt 
tekinték a’ másik szerelmes párt. — Megmagyarázó 
Lolli Emma’ testvére a’ tévedést, ’s még az nap tar
tatott a’ kettős menyegző.

A’ FÉRFI ÖLTÖZET.

Ezelőtt minden néposztálynak, minden felekezetnek 
’s községnek meg volt a’ maga sajátságos viselete. 
A’ nyilvános helyek tarka, mullattató tekintetet nyúj
tónak ; minden elmenű figyelmet gerjeszte, mert mely->
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lyet viselt az Öltözet, rangját életmódját jeleié m eg,
’s nyilván mondá , hogy ez orvos, amaz kereskedő 
’s a’ t.

— A’ franczia lázzadásban keletkezék a’ sö
tét posztóbuli viselet. Úgy jött mint egy ismeretlen, 
egy névtelen, melly sem egyik osztályhoz sem egyik i 
felekezethez nem tartozott’s azért békében hagyaték. 
Akkor még bátortalan volt ő kegyelme; ’s az alázat 
és hódolás jeléül véteték; de idővel vakmerőbb, elha- 
tározottabb lön, sőt egyike az elsőknek, kik egyen
lőségért víttak, az osztályokat össze forrasztani tö
rekedtek. Mihelyt a’ küzdés elkezdődött, megbuktatá 
az atlaczokat, tollaskalapokat, brocat- és bársonyt, ’s 
leveré az arany és selyem frakkot. A* városbul vité
zünk a’ kir. udvarba merészlett menni, sem hercze- 
g ek , sem marquisek nem állhaltak ellene, még a’ ki
rályi palotába is beíurta magát. Innét keresztül uta- 
zá és maghódítá Európát. Angolországban egy ököl
csapással véget vete a’ puritán’ gyapjújának ’s az ud- 
varnok’ aranykelméjének; meggyőzé Spanyolország
ban a’ köpönyeget, Magyarországban a’ kalpagot és 
panyókát, ’s győzött német szomszédinknál, mint min
denütt. Végre egész Ázsiáig nyomult ’s meghódítá a’ 
daczos török bő és kényelmes kaftánját. De nem csak 
az osztályokat és népeket egyesité ennyire, ő a’ leg
különbözőbb charaktereknek ugyanazon kifejezést ad
ja. Az ilju ember ’s az aggastyán egyforma öltözet
ben jelennek meg; egyformán a’ gyászban ’s a’ táncz
nál; igen, a’ fekete öltözet, mellyet napjainkban vi
selünk, egy irtóztató jelkép.

FRANCZIA KIRÁLYOK’ TEMETKEZÉSE.

Azon levélben, mellybenfDasale bibornok, pápakövet 
a’ franczia udvarnál, I Fereucz uralkodása alatt, III. 
Pál pápát a’ királynak 1546ban történt haláláról tudó- 
eítja, következő adatok találtatnak azon módról, miké
pen temettettek akkor a’ franczia királyok. Mihelyt t. i. 
a’ király szemeit bezárta, a’ királyi palást reáadaték, 
a’ királyi pálcza kezébe, ’s a’ korona fejére téteték. 
így, méltóságának minden feleivel jelékesítve, a’ pom

paágyra fekteték, hol több napig maradt e’ helyzet
ben. Ezen idő alatt a’ legelőkelőbb udvari tisztvelők
nek ideje lévén a’ reggeli és déli érkezésnek, a’ ki
rály előtt a’ legválogatottabb étkekkel kelle megje
lenniük , ’s neki ugyanazon czerimoniákkal és pom
pával udvarolni, mint a’ legnagyobb udvari innep- 
léseknél szokás vala. Csak ezután öltözteték fel a’ 
gyászruhákba, mellyekben St. Denis templomban el
temetendő lön. A’ gyászruhába öltözött király most 
koporsójába téteték, a’ papok megjelentek, kik a’ vi
gíliákat több napig folytonosan imádkozák, A’ napon, 
mellyen ősei hamvaihoz a’ kriptába szállaudó vala, ve
le együtt két fia is eltemetteték, kiknek egyike ti
zenegy , a’ másik két évig vala kénytelen temetetle- 
nül e’ pillanatra várakozni. (Forrás : Ruscelli, Lette
re di Principi, tomo primo.}

SCHILLER ÉS GÖTHE. .]

A’ „Spectator“ czimü hirlap honszas paralellát húz 
Göthe és Schiller között, 's egyéb lelkes észrevéte
lek közt, mellyeket a’ két költőhöz genieje és mun
káiról tesz , következőt mond : „midőn Göthe teremt
ményei felett egy szerencsés testalkat’ vidám érzései 
lebegnek, nyögdécselve liheg eléjbénk egy szenvédő 
egésségnek hangja Schiller’ költeményeiből, de a’ 
melly sympatiánkat hathatósabban és mélyebben ra 
gadja meg , mi alatt Göthe vidámsága legfölebb , ha 
földerít. Ezen mélység teszi hogy Schiller keveseb
bé közönséges (universalis} de kimerítő és ellenál- 
hatatlan Göthe’ lelke ellenben az emberi gondolatnak 
minden irányában hasonló biztossággal siet kitűzött 
czélhoz. Schillernek erőszakot kelle magán tennni, 
hogy magát önmagából kiemelje, de éppen ezen lélek- 
erő által leszen magával elragadó midőn Göthe, ki 
sokkal könnyebben mozog különben, csak tetszik.— 
Göthe egy sas, kit a’ nap kéjelmesen mellenget, Schil
ler egy sas , kit a’ nap lángolva élemészt; de mind a’ 
kettő bebizonyítja munkáival, hogy a’ német literatura 
nem szükségképen mysticus és siránkozó, mind ed- 
digelé közönségesen hittük.
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HÍR- DIVATLAP.

K Ü L H I R E K .

F 1.) N ó t a  Albert Turinból, Olaszországnak jelenleg legje- 
lesb dramaköltője, Parisban megérkezett, hol hoszabb ideig 
szándékozik mulatni. A’ Theatre francais és a’ nagy-opera- 
ház a5 hires idegennek szabad bemenetelt ajánlottak.

2. ) Missisippi tartomány’ igazgatósága törvényt hozott ’s 
nyilvánítatott, mellynek erejénél fogva az , ki egyszer pár
viadalt küzdött, semmi nemű hivatalba nem léphet ’s mél
tóságra nem emelkedhetik ; ezenkivül egy illy személy 300- 
1,000 font sterling pénzbírságot tartozik fizetni,’s legalábbis 
hat hónapi tömlöczöt kiállni •, végre, ha a’ párvivók egyike 
halva maradt, még ennek is minden hátrahagyott adósságait 
kifizetni.

3. ) Egy természettudós a’ világosságot a’ szó legszorosabb 
betöszerinti értelmében — palaczkba zárta. Miután észre vette, 
hogy az üres tér, ha electrisáltatik, világító lesz, egy kü- 
rületében 3 hüvelknyi ballont készítetett egy 30 hüvelyknyi 
hosszú nyakkal; ezt megtölté híganynyal, ’s belefordítá egy 
kádba. A’ higany lesiilyedt, és 28 hüvelyknyire a’ nyakban 
megakadt. E’ felett most már a’ tudós a’ ballont hermetice 
elzárá ’s igy egy tökéletes iirességű golyót nyert, mellyet 
előbb a’ villany hegyével érintésbe hozott, ’s melly a’ ké
szület’ egyik szögletéből egy galvanicus oszlop fluidumát ve
zérletté elő. Ezen világító glóbust szobája padlazatán felfüg
gesztő, hol általa egy mesterséges napvilágnak világát esz
közli , de a’ melly nem olly kápráztató, mint a’ valódi nap
fény.

4.) A’ theatre francais nem sokára egy darabot adaud: 
„111 Eiilöp franczia király:“  melly ezelőtt tizenkét évvel nyúj- 
tatott b e , de a’ szerzőtűi és igazgatóság által egyiránt elfe- 
feledtetett. Ezen uj darab, mint mondják, igen nevezetes ta
lent om szüleményére mutat.

5.) Neu-Süd-Walesból, hova az angol gonosztevők ’s vét
kesek deportáltatnak, minap öt illyeu fogoly elszökött, mi 
után őrjüket, ki egyébüánt szelíden és jól bánt velők, jó- 
meg lopák. Az erdőkben kóborolva csakhamar kifogytak éle
lem-szereikből; de még fegyverők sem volt hogy azzal va
dakat ölhettek volna le. Végre abban egyezőnek meg, hogy

ötük’ egyike meggyilkoltassék, teste a’ többinek eledelül szol
gálandó. Éhség és kétségbeesés valóban reá bírta őket végre 
e’ szörnyű tettre. így több napig föntarták életüket agyonü
tött pajtásuk’ húsából, mellyet részint megsütöttek részint meg
főztek, de csak hamar átláták, hogy a’ sor megint egy má
sikra fog kerülni. Ezen pillanattól kezdve egyik a’ másikát 
gyanakodó szemekkel kiséré, nem mertek aludni ’s  egymás
után legnagyobb feszültséggel leskelődtek. A’ második , ki ha
lál martaléka le tt, egy aggastyán volt, ki után s’ sors a’ 
társak’ legfiatalabbikát érte. Ez is már megvala sütve, élté
vé, de még mielőtt egészen felemészteték; a’ két fönmara- 
dott népes vidéket ért. Itt egyikök , Hutchinson , ki eleitől 
irtózott ’s mindig ellenzé ez irtózatos cselekvényí, mindent 
kivallott ’s önkényt adá ált bűnös testét a’ törvényszéknek.

*

6. ) Egy fiatal ember Parisban nem rég próbát tön egy szí
nésznő elrablására ; kétszeri sikereden próba után annyira szi 
vére vette a’ dolgot, hogy megőrült: az esti rendőrség őt f.h. 
4kén. éjfélkor az Odeon színház mellett leié , hol Racin’ ver
seit declamálta ’s közbe közbe helyeket kevert a’ legújabb 
vaudevillekből.

7. ) Smymában bizonyos Grimani nevű görög dr. Bulard 
neraeslelkű példáját követvén magába a ’pestist beoltatá. Sze- 
szerencsétlenségre nem érte Bulard’ sorsa, ki egészen sőrét* 
len maradt; hanem áldozatja lön merényének.

8. ) Csaknem valamennyi külföldi hirlap sietett a’ miuap a’ 
hirt elterjeszteni, hogy „Juan Fernandez“ szigete elsülyedt. 
Egy angol hirlap most azt jelenti, hogy bizonyos gentelman, 
ki Americának nyúgoti tengermellékét igen jól ismeri, az el
lenkezőt állítja, ’s matrózokat hoz elő bizonyságul , kik ép
pen most tértek haza a’ csendes Oczanból, ’s azon szigeket 
most is láták mint máskor.

9.) Lord Harrington olly emberszeretetnek adja jelenleg 
példáját mellyet nem magasztalni valóban nein lehet. Ezen 
nemeslelkű gavallér nagyobbrészint 800 — 1000 irlandi pa
rasztot tart e l , kik az idő viszontagságai által a’ legiszo
nyúbb szükségre jutottak. Csak nem régiben ismét 1055 szük
séget szenvedő személynek küldött kenyeret, ’s folytonosan 
siet mindenütt, hol csak lehet jól tenni.

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

n y o m a t jk  la x d k r k k  b e t ű i v e l .



183?Pest.
K o v e m b e r  S 1“

Megjelen e’ divatnjíág 
betenkint 2izer. Helyben 
félévi dija 4 fr., egén évi 
8 fr. Postán 5 fr. és 10 fr. 
pengő.

TARSAS ELET
ÉS

D IV A T V IL Á G B Ó L .

8 8 'iik s z á m »

Előfizethetni uj-világ 
utczaban R e i s i n g e r  
Lázban 554ik szám alatt. 
És minden cs. k. posta
hivatalnál.

H arm adik, év9 A’ dicsőség fénysugara 
Lengjen a’ Magyarhazára, Második féle .

ÉLETKÉPES
A’ V I L Á G B Ó L  R A J Z O L V A .

II.
M É Z E S  H E T E K ,

VAGY:

EGY IFJÚ  HÁZAS’ ÖREG GONDOLATAI
A’ MÜLT IDŐRÜL.

M U N K Á C S I T Ó L .

( F o l y t a t á s . )

Kelő hajnal’ szép bíbora 
Mikor vetsz rám derűt?

Napot nem éltem e’ földön 
Csak busát, keserűt.

Szívem bálványival eltűnt a’ kocsi, búsan ballag
tam hazafelé 's idő kelle, inig Ottilia ’s Eulália he
lyett, Julcsát és Borosát tudtam ábrándozni. Éppen 
be akarék toppanni a" kapun ’s epedve soliajtám Jul
csa !u de Julcsiinál megragadá valaki gallérom ; visz- 
szatekinték ’s aram irgalmazz! professorom volt. „Hát 
te gazfid! vadászni jársz? —jam ego tedocebo, mind
jártkikapod a’ magadét;“ fülemnél fogva vont az is
kolába , nem hallgata legkisebb mentségre ’s tüstint 
ki is kaptam a' ,jam ego te docebo-t“. — Ju lc sa ! a’ 
földrészének bár mellyik sarkalatán élsz, ha tudtad 
valaha, hogy e' szív epedett utáuad, szánakozzál e’ 
szegény szíven, mellyuek első édes sóhajtása utánad, 
illy keserű kínba került.

Most már ismértem szívem’ bálványait, de kérdés: 
Ju lcsit szeressem e vagy Borcsát? mert hiszen Jul
csa nevének első sóhajtására olly visszaijeszfő csa
pás ért, Borcsa után pedig épen azért uem mertem 
sóhajtani, ne hogy első sóhajtásomkor professorom is
mét galléromnál ragadjon és Barcsáért is ki kapjam 
a’ „jam ego te docebo-t“ .

1837.

Sokáig nem tudtam e’ kétes szerelem örvényeiből 
kiokosulni; ha történetből Julcsát láttam, lelkem utá
na remegett; ha másik történetből Borcsát láttam, ak
kor Borcsa után epedék; mellyik volt pedig a’ kettő 
közül Borcsa vagy Julcsa, az előttem titok vala ; ha
nem ha Julcsávai találkozám ’s professorom’ közel 
hozzám gyanítottam, ne hogy ismét nyakon ragad
hasson , akkor per simplicium leges gondolám:

„Jure mihi variare, tibique, sibique solemus,
Atque adeo, atque ideo — “

ez nem Ju lcsa, hanem Borcsa.
Van a’ szerelemben magas vágyu szívnek egy tündér

hazája, mellyet édes keservek’ dagálya hullámoz körül; 
itt hányt a’ sors engem is szivem sajkával, e’ hullámzó 
dagályok közt, ’s uem tudtam Julcsihoz evezzek e 
vagy Borcsához ? — A’ halál, — bár koponyája egé
szen kiszárad! ’s csak egy kis pénzt érő veleje sincs, 
mégis — okosabb volt mint én. — —

Borcsa kisasszony egy bálban olly sokat táuczolt, 
olly szépen tánczolt, hogy a’ halál még az este ha- 
halálbul beleszeretett, menyasszonyául eljegyzé ’s nem 
sokára el is vette. De ugyanezen bálban volt még egy 
eleven halál i s , kit közbeszédben embernek szoktunk 
hívni; ezen ember , vagy ezen mozgó eurrogatuma a’ 
halálnak, ugyanazon bálban beleszeretett Julcsába, 
’s uem sokára elvette. Es elvivé Julcsát m essze,— 
messze hol még soha sem valék, — Miskolczra.

Ha a’ szív egyszer iskolába kezd járn i, bár van is 
vacatiója, ez uem igen szokott két hónapig tartani. Rö
viden, én nem sokára ismét szerelmes voltam, és pe
dig egy nyíri kisasszonyba, ki nevelőben vala, Nagy
váradon. — Mali kisasszony nem volt olly epedő 
szépség mint Julcsa kisasszony vagy Borcsa kis
asszony, hanem Máli kisasszony még is igen szép le- 
hcte, mert Mali kisasszonyba az első eminens is sze - 
relmes volt.

CS8)
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Mali kisasszonynyal, ’s diák testverevel, látám néha 
az első eminenst ’s mi volt természetesebb , ‘minthogy 
igyekeztem az első eminensnek mintegy elválhatlan 
árnyéka lenni. Eddig még csak szerettem ’s bár ül
dözött is a’ szerelem, de édesek voltak epedései; most 
már Máli kisasszonynyal, a’ szerelemféltés’ kínos gyöt
relmei is együtt költöztek szivembe.

Ha csak távolrul is gyanithatáin, hogy az első emi
nens ismét ott fog íe l - ’s alájárkálni, hol Máli kis
asszony a’ többi nevendék kisasszonyokkal az ablak
nál dolgozott, mint bujdosó lélek úgy jártam nyomá
ban az első eminensnek. Vetélkedő társam az eminen- 
tiábau ugyan első lehete, hanem Máli kisasszony’ ke
gyében én sokkal fölette valók classificálva ’s merem 
állítani, hogy Máli kisasszony szivében, ha nem is 
egyedül, de sub clausula, bizonyosan első eminens 
voltam.

— A’ sors és a’ professor a ’ leghívebb szerelme
seket is elválaszthatja........  Üldözött a’ szerelem féltés
kínos gyötrelme. Egy homályos nyáresten ismét Máli 
kisasszony felé sétáltam, ’s oh átkozott so rs! az el
ső eminens, Máli testvére ’s közbül Máli maga, együtt 
járkáltak. Sokáig kullogtam utáuok a’ távolban, de a’ 
féltékenység’ vakdübe fellázasztott; nem, ezt tovább 
tűrnöm lehetlen! ki kell zavarnom a’ vetélkedőt sze
rencséjéből, ha mindjárt szerelmem’ áldozatjába ke
rülne is; gondoltam, éreztem, ’s a’ sétálókhoz ro
hantam : „Szép , nagyon szép, mondám az első emi
nensnek gúny keservvel tele, Máli kisasszony mellett
illy boldogul sétálhatni............ „Mit kakaskodik az
a’ gaz kölek?“ szólt egy hang — és uram irgalmazz 
szerelmes lelkemnek, professorom volt, fejérpapi öl
tözetében , kit az első eminens és Máli’ testvére sé
tálva kísértek haza. Most irgalmatlanul leföstett az 
első eminens, ki irigy szemmel látá gyakran, ha Máli 
kisasszony ablaka alatt jártam, hogy Máli kisasszony 
ki-kikacsintolt utánam, mig előtte zárvák maradtak ab
lakai--------  „Sicciue, siccine“, szólt fejcsóválva a’
professor — jam ego te docebo, holnap térdepelni 
fogsz inig iskolába jövök, majd kapsz kisasszonyt 
hanem nyirfakisasszonyt; takarodj haza gaz fiú!“

A’ kíuos éj elmük , a’ hajnal hasadott ’s ah , milly 
hamar- múltak az ó rák ; nem is hiszem, hogy ez nap 
a' hat óra el nem ugrotta a’ hetet, mert tüstint nyolcz- 
ra járt 's már ott térdepeltem az iskola’ közepén. „Ac-

cipies, accipies,“ minden gyermek ezzel köszöntött 
’s egy nagy kamasz tót fiú, a’ kemeucze mellett kö
tötte és suhogtatá a’ virgást. A’ professor betoppant, 
mély csend lön : „Itt vagy te jó madár ?“ körültekin
tett, ’s mint Isten hajdan a’ paradicsemban kérdezé : •
„Adam, ubi es?“ úgy szólalt fel most professorom ’s 
kérdé: „Hubenyák ubi es /“ Es a’ nagy kamasz tót 
kiugrott az irgalmatlan virgással a’ kemencze mellől;
— és professorom kiseprüztetett a’ boldog szerelem’ 
paradicsomából: mert a’ világ’ minden kincséért szé- 
gyeltem volna ismét Máli kisasszony’ szeme elébe 
kerülni. De daczoltam a’ sorssal ’s szívem’ mélyéből 
hangosan kiáltott ki e’ vers:

„Tu ne cede malis, séd contra audentior ito.“ ‘

— — En ismét szerelmes voltam. Kérem az ol
vasót, el ne ijedjen, mert ha én kétszeri térés után 
is el nem tudtam a’ szerelem1 boldogító ösvényéről 
ijedni, az olvasónak, kit úgy hiszem,a’ szerelmen ki- 
vül, még eddig senki sem bántott, éppen nincs oka 
félnie. Engem mindannyiszor megvertek a’ szerele
mért, mást mindannyiszor megverhetett a’ szerelem,
’s a’ világon , úgy tartom, ez tán mindig így volt.

E ’ szerencsétlen napok után , magambazárt, ko
moly, világ és ember kerülő lettem. Egy édesen csen
gő hang ébresztett lel egyszer hús mélázásombul ’s 
’s oily szívesen szólt hozzám: „Hallja maga kis dia- 
kocska, ugyan nem hozná el e’ kis ölebecskét hazáig, 
nézze szívem, kezem tele vásárlóit árukkal, nem ve
hetem fel a’ szegény p á rá t, pedig már alig tud mo
zogni; egy istentelen kocsis szinte keresztül hajtott 
ra jta , ’s úgy megijedt a’ lelkem hogy alig liheg.“ —

Diánának is volt, gondolám magamban, tán Acte- 
on kutyája, ’s Diana még is szép volt és szeretetne 
méltó; de ki lehet e’ Diana, ’s hogyan hijják e’ mopszli
kutya Acteont?

Mit volt tennem, mert mit tagadhatunk meg egy 
szép kisasszonytul? felvettem a’ kis mopszli-kutya A c
teont és vivém a’ hálálkodó kisasszony mellett. Gyak
ran fordult hozzám a’ kisasszony’s mindanyiszor meg- 
simogatá mopszliját, meg rajta nyugvó jobkezemet is, 
és a’ mopszlit mintegy kimélöleg, megveregetve job- 
kezem’, édes hangon monda: „du bist ein liebes Vieh,“ 
mert még akkor a’ kisasszonyok németül beszéltek , 
és oh, mint sajuáltam e’ pillanatban, hogy nem tudok 
németül.
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Alig mentünk kevés távolságra, midőn a’ kisasz- 
szony mutatta házból hol lakik , sietett elébe a’ szol
gáló: „Éppen Lina kisasszony után indultam, mond 
a’ cseléd, odahaza nem tudják hová maradt olly so
káig;“ és a’ szolgáló elvette a’ mopszli-kutya Ac- 
teont, kinek neve vala „1’ amour,“ a’ kisasszonyt pedig, 
mint hallottuk , hijják vala „Lillának.“

Boldog én ; most ismét e’ szerelem’ szárnyain siet
tem haza , ’s hogy el ne feledjem a’ simogató édes né
met szavakat, szüntelen ismételtem magamban: „du 
bist ein liebes Vieh.“ Haza érvén tüstint Jóska bá
tyámhoz rohantam ’s esdeklő hangon kérdém: édes 
Jóska bátyám, mit tesz az németül „du bist ein lie
bes Vieh; Jóska bátyám komolyan nézett rám „mit 
tesz?“ kérdé még komolyabban ; azt teszi, hogy sza
már vagy, ezzel jól nyakoncsapott ’s megvolt a’ ma
gyarázat.

Istenem , gondolám magamban , Lina kisasszony 
szereti l’amourját, hogy mondhata neki ollyasmit, mi 
nyakoncsapást érdemelne?

Isméti szerelmem nyakoncsapáson kezdődvén, per
sze nem igéi t legszebb jövendőt, de mennél több ül
dözést szenved a’ szerelem, annál hatalmassabb, an
nál legyözhetlenebb szók lenni. Ki is hagyna fel leg
szebb reményű szerelmével egy nyakoncsapásért ? az 
nem volna lovag; — az nem volna diák; pedig már 
én akkor számtalan regényben olvasám , hogy né- 
melly szerelmes háromszor is a’ tengerbe fűlt imádott- 
jáért ’s még is utoljára boldogok lettek.

Vacatio volt, szabadnak érzém magam ’s biztosí
tottnak , hogy professorom szerelmemet űzőbe nem ve
heti , ’s ki volt készebb mint én Lina kisasszony’ ab
laka alatt napjában huszor is föl-alájárkálni? Egy nap 
múlt, két nap múlt ’s Lina kisasszonyt nem látha- 
tám ; hanem az ablak mellett mindannyiszor egy óri
ási vasasnémet állott. Harmadik nap Lina kisasszony 
's a’ kis kutya kinéztek az ablakon. Már távol fölte
vém magamban, ha a’ vasasnémet az ablaknál nincsen

’bár mibe kerüljön, Lina kisasszonyt meg fogom szó
lítani ; határoztam és cselekedtem. Nem merék ugyan 
Lina kisasszony’ szemeibe nézni, köszöntem , a’ kis 
kutyára pislogék és mondám: „örvendek hogy sze
rencsém v an ; hogyan érzi magát a’ kisasszony’ ku
tyája? nagyon jól néz ki“. Lina kisasszony hangos 
kaczajra fakadt ’s kiáltá: „Ich bitte Sie, ich bitte Sie I“

’s e’ szavakra rémítő csörtetéssel az ablakhoz rohant 
a’ vasasnémet,’s ott megpillantván engem, olly irtóz- 
tató szemekét hánya rám, mintha franczia lettem volna.

Megvallom egy kissé szepegui kezdettem, mert né
metül nem tudván, azt hivérn , hogy azon, „Ich bitte 
Sie“ ismét egy nyakon csapást jelent, pedig ez óriási 
vasasnémet nyakoncsapása, egy rövid szerelmi kalan
dért, nagyon is sok lett volna. Most hát szüntelen szem
mel tartva az ellenséget, hogy véletlenül meg ne ro
hanhasson, hátrálni kezdtem: „Putz w eg!“ kiáltá a’ 
vasasnémet, ’s e’ pillanatban a’ kis mopszli, mintegy 
neki dühülve, irtoztatón nyifögott. — ,,Putz weg!‘ 
még egyszer kiáltá a’ vasasnémet, ’s most olly be
csületes félelem lepett meg, mintha egész csapat va
sasnémet ült volna nyakamon, ’s illő tisztelettel le
gyen mondva, futásnak iramlottam ’s hazáig meg sem 
állottam.

Még egypárszor megkísértettem Lina kisasszony 
ablaka alatt elsuhanni, de a’ vasasnémet mindannyi
szor óriási legyőzhetlen rém gyanánt állott az ablak
nál. — Es így üldözött első szerelmim’ szép hajuala- 
tán a’ sors, a’ professor, a’ vasasnémet, a’ nyirfa- 
kisasszonyon kezdve egész a’ nyakoncsapásig.

( V é g e  k ö v e t k é z  i k. )

J Ó  B A R Á T .
\

Zúgó tenger’ árján 
Sajka ingadoz,
Szél süvít, a’ villám 
Szerte lángadoz.

Zúgó tenger’ árján 
A’ csolnak elül,
Véle mindenemmel 
Minden elmerül!

Honba visszatérek, — 
Van még lakhelyem, — 
Ah de kis lakomnak 
Csak porát lelem :

A’ szülőmet ádáz’
Gyilka ölte meg,
’S Idám, a’ szerettem, 
Sóban szendereg!

Nincs hová lehajtnom 
Árva fejemet,
Nincs rokon kebel, melly 
Szánja szívemet!

lm siet felém eg y :
Forrón átkarol,
Halvány arczaimra 
Részvétkönyje foly.

’S boldog én örülök 
Bár balsors talált.
Mert leírhatatlan 
Kincs a’ jó barát.

BADACSONYI.

*
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k i r á n d u l á s  p e s t r ő l .

KGV S Z K S Z K L Y R S  N Y Á R  - Ő S Z I  U T A Z Á S .

G A R A Y-TÓL.
(F i> t y t a t á s.)

m i .
H a l a d á s .

Nem at  cselekszik bölcsen ki hazaszeretetét abba 
helyezteti, hogy minden idejét annak dicséretére 
pazérolja, hanem inkább az , ki hátra maradásait 
fejtegeti, ’s boldogitásában elősegíteni fáradozik.

S zécheny i  I s t v á n .

Szegszárd azon hegyláncz alatt fekszik, melly Tolna 
vármegyének éjszakkeleti részében szinte az eget kö
szönti magas ormaival, mint valatnelly hatalmas óriás 
szemközt a’ hosszan terjedő Bácskaság’ síkjával. Te
rülete mintegy két mérföld. Maga a’ város az emlí
tett hegyláncznak szinte közép pontján fekszik, legin
kább ,Bartiua‘ és ,Battyáu‘ hegyek alatt, hol ama’ ne
mes zainatú hon és külföldön nevezetes veres bőr terem. 
Ha az ember keletfelól Szegszárdba belép, végig ha
ladván egy széles, meglehetős házakból álló utczán, 
egy kőhidat ér, melly a’ várost két részre osztó sét 
(viz-árok) felett állván a’ prágai szent’ kőszobrával 
tűnik szembe. — Mindjárt ezen hid felett a’ városnak 
szinte közép-pontján egy inkább mesterségtől mint ter
mészettől alakított, mint egy kétölnyi magos; zöld 
prázsittal rétezett gömbölyű domb látszatik ’s tetéjen 
négy-szeg formában egy roppant épület tekint a’ vá
ros négy részeire méltóságával és diszével a’ többi 
házak közül kitűnvén, mint valamelly sereg piszkos 
paraszt leánykák közül kitűnik a’ piperés püukösti ki
rályné. Ablakaiból a’ kilátás igen kellemes, melly nem
csak a’ városnak egész alsó részét, hanem ama’ nagy 
síkságot is láttatja, mellyen a’ városnak kertjei, a’ 
selyembogár -  tenyésztésre szükséges szederjkert, a’ 
kanyarárkú Sárvíz, ’s a’ kék távolban elvesző erdős 
partú Duna is látszanak ’s itt ott a’ messzeségbül ki- 
csillámló bádog fedelzetü tornyok a’ Duna hoszanta 
fekvő Sárközbűi. — Ezeu épület, mint közönségesen 
tartják, még ama’ régi,kolostor romjain áll, mellyet
I. Béla alapított. — A’ megye’ széke Í783ban ho
zat ék belé Simontornyáról. Azonban 1794 nyárhó’ 
7kén tűz támadván a’ városban, leégett,’s bár újra fö- 
lépittctett, az idő visszálvai ’s a’ franczia háborgások

miatt egészen be nem végeztethetett, *s csak n’ múlt 
évben fejezteték be egész méltóságához képpest. —* 
Hosszas volnék részletes leírásával; de egy pontot 
nem hagyhatok érintetlenül,— a’ börtönöket."Fájdal
mas ugyan, hogy az emberi nemzetnek még illyesekre 
szüksége van; de emberiséget mutatni még gonoszte
vő embertársunk iránt is mindig miveltségre mutat. A’ 
fogoly, a’ gonosztevő is embertársunk, *s ezt megta
nulni , úgy hiszem, nem kell Amerikába mennünk. ’S 
ha valódi humanitásra mutat, hogy e* börtönök nem 
valamelly egészségtelen kripták, vagy vermek, mely- 
lyekben penész és rothadás, rondaság és undor székez, 
betegséget és mirigyet szülők ; dicséretet és utánozást 
érdemel azon intézet, melly e’ börtönökkel egybe vau 
kötve, t. i. a’ darócz-szövés, mellyet két különösen 
arra rendelt szobában a’ rabok gyakorolnak. így egy 
részről a’ szövetekbül bejövő pénz öntáplálásukra for- 
dittatváu,a’ raboskodók az adózó népnek terhére nem 
esnek; más részrül a’ dolog-kerülő vissza] ijesztetik, 
magát ezutáu készakarva tömlöczöztetni.

Ugyan illy humánus elv vezérel és kormányoz itt 
egy ispotályt is, a’ közönséges posta-utczában e’ név 
alatt „Ferencz-ispotály.“ Alipótja Trenka Wenczcl, 
orvos-doktor ’s a’ pesti egyetemnél tanító volt 1793. 
E ’ nemes lelkű emberbarát t. i. végrendelvéuye sze
rint 1 ,500  forintot adott a* végre, hogy a’ Szegszárdon 
tartózkodó idegen betegek abból segitessenek. Ez ösz- 
veséghez a’ kir. kincstárból akkor 3 ,000  forint tolda
tott, mellyből a’nevezett épület kápolnával együtt ß l-  
épiteték, miután megye a’ kézi munkákat reá ingyen 
szolgáltatta. Most meghalt Tolnán Keller Udalrich a’ 
vármegye főorvosa, ennek hátrahagyott értékéből 
1 0 ,0 0 0  foriut esett ugyan e’ czélhoz, azután egyéb 
jóságos adakozásokbul mintegy 1 9 ,000  forintra nö
vekedett. Ezenkívül szabad mezeje engedtetik az egész 
vármegyében kéregetésre, mellyből évenkint 5 0 0  fo
rint szokott bejönni; másrészről némelly e’ megyebeli 
földbirtokosok’őnkéuytes összeadásából évenkint mint
egy 140 forint, kész pénz, 16 posouyi mérő búza ’s 
egyéb e1 félék esnek részére. E ’ uemcslelkü uraságok 
tek. Csapó, Bezerédy, Stankovanszky, Gindli ’s egye
bek. Hozzá járul Lymburg-Styrom grófné alapítvá
nyából évenkint 500 pengő forint. E ’ tőpéuz’ kamat
jaiból tartatnak a’ betegek. Főgondviselője a’ várme
gye, egy állandó kiküldöttsége által. Orvosa kőzőnsé-
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e*en a’ megye' sebésze szokott lenni. Egyébkint a' 
betegek iránti fölvételek következők: 1) Semmi chro
nicus beteg be nem vétetik. 2 )  Egyedül csak szegé
nyek járhatnak ide, minden állapot, vallás és nem
zeti tekinteten kiviül. 3 )  A’ tehetősek, ha bevétetuek 
naponkint 21 krajczárt fizetnek. 4 J  Külöuözött szo
bák a' két nembeliek számára. Egyébkiut a’ betegek’ 
fölvehetöségére nézve bizouyos szám nincs meghatá
rozva ; a’ tébolyodottak száma mindazáltal négyre 
és csak megyebeliekre vau határozva, kiknek számára 
szinte különös szobácskák úgynevezett ergastulouok 
vannak rendölve.

A’ lakosok magyarok, kevés német ’s leginkább 
bortermesztésből élnek; mert a’ földművelést elegen
dő telekek’ híjával lévén, igen korlátozott mérték
ben gyakorolhatják. — Folyójuk kettő lévén t. i. a’ 
Duna és a1 kanyarárku Sárvíz, a’ lakosoknak még is 
több kárt mint hasznot okoznak, gyakori áradásaikkal; 
mert nem csak réteiket ’s kevés földjeiket, de gyü- 
mölcskerteiket ’s a’ város’ alsó részét is vízbe borít
ják. Minden esetre jó volna a’ Szegszárdiaknak is 
megszabadulni azon előitélettül, hogy „hol a’ főidet 
lánczczal mérik, ott nincs isten áldása;“ mert bizony 
egy ügyes ’s dologhoz értő földmérő’ munkálati ’s köz
áldozatok által sok haszouvehetlen posványáik ’s nád- 
ligeteik kiirtatván, azokat köunyü fáradsággal hasznos 
szántóföldekké változtathatnák által; mert parolámra! 
inkább szeretnék a’ kerti váróstul kezdve Öcsényig hat 
ökrös ekére szántó gazdákat dolgozni, mint egy pár 
vízben térdig járó kácsa-vadászot csatangolni látni. 
— Az több hasznot hajtana, ’s akkor kegyelmeteknek 
elég boruk mellé elég kény er ölt is lenne! ’s igy an
nak megszerzése végett nem fognak kintelenitetni a’ 
nyárnak nagyobb részét Bácskaságban tölteni, ’s mint 
béres szolgák idegennek dolgozni! 1 —

IX.

K i s v á r o s i  h d p e k .
Nem szoktak egyébről beszélni, mint előkelő tár

saságnál, ’s a’ jó tómis egyéb tárgyairól, minők: 
festvények, szerelmikalandok, Shakespeare és üveg- 
harmonika.

G o l d  s m i t h .

Koráu reggel felkapaszkodóm az előhegyre, melly 
közönségesen „decsi hegynek“ neveztetik s nagyobb

részint a' Sárköziek’ szőlejét teszi, hogy még egy
szer átnézzem az egész Sárközt. Milly tekintet! a’ 
zöldelő mező mint valamelly bársony lepel terült-el 
előttem, minden fűszálon, minden falevelén egy gyöngy- 
a’ hajnal ’ könycsepje — mosolygott s’ milliózva ra- 
gyogtatá vissza a’ kelő nagy napot miuiaturban , ’s 
alattam a’ mező — az — Csatár mezeje volt, melly- 
nek emlékes hantjain 1442ben a’ nagy Hunyadi az 
ország’csendét helyre állította. E’ síknak elején, a' 

közönséges ország — és posta utón még máig is áll 
egy tetemes nagyságú szilfa, magánosán az idő’ vi
harának ’s az országos fuvarosok’ röpke porának ki
téve, melly „Balog fájának“ neveztetik , azért ugyan, 
minthogy Balog Adám, Rákóczy Ferencz’ egyik fő- 
hadi vezére, a’ császáriakkal! harezot, Alsó Náuáná 
elvesztvén, futásában e’ fánál fogatott el. Balog innét 
Eszékre vitetvén ott feje vétetett. Ónacscsal irt vég- 
rendelménye az ezeu nevet viselő nemes nemzetség’ 
levéltárában — mint hallám — ináig őriztetik. Ugyan 
e’ szélfa Belgrad és Bécs közti közép útnak is turta- 
tik ’s innét származott, hogy azt a’ szegszárdiak majd 
a’ világ, majd Magyarország £0 közepének lenni regél- 
getik. A’ babona és előítélet ezen fáról még sok egye
bet tart, mi nem ide való; de sok Szegszárdi meges- 
künnék r á , hogy e’ szilfa körül hajdanta olly vérengző 
háború volt, hogy a’ hősek térdig já rtak  a’ vérben.

A g g , emlékes fa! fölötted is ellebegett az időnek 
viharos járása! több féle borút kiálltál, mert azt mélyen 
bevésve hordod százados kérgeden.. Virulj, míg virul
hatsz ! én is nyugodtam árnyaidban, ’s egy véres múlt 
uak kora borongott el lelkem előtt, melly a’ vidor je 
lennek békés ölén biztos jövőt hagy remélnem.

Elhagyván Csatárt, egy régente igen hires haramia 
csárdát láthatni, mellynek igen bélyegző neve „Ne
keresd.“ A’ falu, melly ez után jő Várdomb ’s két kis 
mező város Báítaszék és Szekszö. Ama’ nevezetes 
patakon, mellyct az ellenséges egek szerencsétlen II 
Lajosnak ’s egy egész nemzetnek sírjává alkotónak, 
Csellén, keresztül rozzant hid vezetett Mohácsra. — 
Csaknem kifogadám már a’ szobát, midőn eszembe ju 
tott, hogy Mohácson rokonaim is vaunak ’s eltökéllém 
magamban, hogy ott veszek szállást. Az utczában 
mellyen keresztül utasittaíam, iszonyú volt a1 sár, hogy 
minél iukább akarék belőle kiváuszorogni azonnál mé
lyebbre bukám belé, végre elérkezem a’kijelelt házhoz
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Nénémasszonyck szívesen fogadtak; éppen reggeli 
kávéjoknál háborgatám őket. Hárman ülék - körül a’ 
gömbölyű asztalkát: egy piros-posgás, vont bajaszú 
ur kevesebbet látszék törődni a1 viliággal mint fiudzsá- 
jával, mellyet, beléptemre, olly erősen szoríta markába, 
mintha a’ halhatatlanságot belőle ivandó, tőlem koszo
rúját féltené. Mari kisasszony balról, a’ házi asszony 
jobrul ült mellette ’s a1 mint látszék, élénk beszélyt 
szakaszték félbe. Én a’ piros posgás urat házi atyá
nak lenni gondolám, de ő több volt — házi-barát. — 
Csak most fejthetéin - meg magamnak okát, hogy a’ 
reggeli mért tiz órakor és nem hét órakor tartaték. 
— Néuém asszony azt tartá, hogy korán reggelizni 
„gemein.“ Igazság gondolám, hisz a’ házi-barát is 
bontonhoz tartozik. A’ beszéd mindig előkető társa
ságról, bontonról, muzsikáról folyt ([’s természetesen 
német) litteraturáról olly irtoztató-szépen, mint csak 
egy soknak látszani akaró kisvárosi körtől egész lel
kiismerettel kívánni lehet. Az asszonyság több költő
ket ’s haugművészeket tudott megnevezni. A ’ többi 
közt Weber-re jött a’ sor. „Hogy is hijják keresztne
véről W ebert?“ kérdé leányát a’ többek közt nénem 
asszony. „Romanze“ mond Mari kisasszony. Én nagy 
szemeket csinálok. De Mari kisasszony, ki a’ ,vonl 
és ,llerr  ionhoz4 igen hozzá szokott, okát adá mon
dásának: „M ert úgymond, egyik kóla-darabjára  
egyenesen igy van írva: Romanze von W eber“—■— j 
Reggeli után Mari kisasszony — ’s Mari kisasszony 
köztünk legyen mondva férhez menő leány vala — 
zongorához ült; a’ piros posgás ur kutyájának füt- 
tyentve ’s néném asszonytól kikisérve eltávozott. Én | 
a’ kisasszonykának sok szépet moudék játszásáról ’s 
a’ jó lélek maga isíhitte, hogy fülemet nem kínozta. Ez 
alatt visszatért nénem asszony. „Hallom, szólék hozzá 
asszony néni, hogy holnap itt nagy búcsú leend: ha 
kérdenem szabad; mit innepelnek?“ — „Lajos király 
innepét üli a’ köz nép — mondá úri finynyával tiszte- 
letes nénem — de az nagyon „gemein“ ’s meg nem 
érdemli, hogy kegyed csak meg is tekintse; inkább jöj
jön ki velünk a’ szőlőbe.“ ,Ugy‘ sohajtám magamban 
’s boszuságomat alig rejthetém.

Eleget láttam ’s hallottam néuém asszouyéknál, el 
innét — kiáitám magamban — el messze, mig a’ rósz 
levegő egészen meg nem fojt. Még egyszer keresztül 
gázolék inkább a’ nagy sáron ’s a’ vendégfogadóban

1 szobát nyittaték, hol délig azon problémát fejtegetém: 
hol kis városi álmiveltség, házafitalanság, fonák fesz, 
egy megvetett férj felett házi-barát van: minő lehet 
ott a’ házasság, minő gyermekeket lehet onnét várni
a’ hazának ?

X.

I I .  L a j o s ’ i n n e p e .
Nem Szolimán’ keletet leverő hada vitte Mohácsra 

Buda’ gyermekeit, hanem hullást kerese a’ hon, és 
hullott. Az egyetlenség csak huszonnégy ezret bo- 
csáta milliókbul csatára. Es azok föláldoztatok, 
meleg véráldozattal; de a’ bűn kitörülve nem lön.

Vaj Ja.

Kelet elpirult; török ország felől a’ hajnal kibukott 
a’ föld’ peremére ’s fölcsókolá álmából a’ nyugvó föl
det. Mohácsot a’ harangzúgás , engem az ablakom 
alatt türkülő kanász ébresztett föl. Az éjjel esett eső 
kellemes szint húzott el az egész tájékon : a' levegő 
könnyebb volt, az ég derültebb, csak az utszák ma
radtak iszonyú sárosak. De végre azon is, mint rósz 
tanuló a’ hat iskolán, keresztül vergödém. A’ gyá
szos helyen álltam hol, háromszáz év előtt azon neve
zetes csapást nyertük, ’s hol egy magyar király, Zá
polya, a’ török császárnak kezet csókolt ’s magát 
jobbágynak vallotta. A’ tér rettenetes-szép emlékei
vel ! Semmi erdők vagy dombok nem födik: hanem 
Sik mint a’ nyugalmas tenger’ tüköré. Balra a’ Duna 
’s posványos nádligetek környezik , jobra mint va- 
lamelly amphiteafrum húzódik el a’ nagy hegyláncz, 
mellyen a’ viruló szőlő tőkék, a’ rendekbe szedett 
szőlő - pásztákból, mint meg annyi zártszékekből le
nézni látszottak, mintha kérdenék váljon mi törté
nik itt?

Az innep elkezdődék... a’ mező tömve van embe
rekkel, kik minden felől ide sereglettek, Lajos eles-#
téuek év napját szentelni, az istenadta „gemein“ inne- 
pet ülni. Mint — már megengedjék nyájas olvasónéim 
e’ mint hiúságot egy fellengzö költőnek — valamelly 
épszó egy sereg nyomtatási hibák közt álltam itt 
egyedül és búsan a’ sok bucsúsok közt, kiknek ti- 
zedrésze azt sem tudta mért van i t t , csak hogy bú
csúja volt az elég; ’s olly semmit jelentő indiferen- 
tismussal nézett maga elébe a’ nagy világba, mintha, 
a’ világ új kapu volna.
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Darab ideig ide, stova bolyongók; végtire kiértem a’ 
Dunára, gondolatimnak szabad szárnyalást engedvén 
a’ nem szabad földön. Végig gondolám a’ kínos 125 
esztendőt, inelly az édes bout vérostorral sanyargatá 's 
halál álmának talpkövét Tomory’ és Lajos vesztén ve
tette meg, ’s meg nem foghatám, hogy’ lehetnek em
berek , kik „nemzeti nagy létünk’ nagy teremtője“ 
— romjai mellett hideg és részvétlen szívvel járhat- 
uak-el.

Visz habot a’ Duna, visz siető hullámot, elomlót 
Szüntelen es mégis szüntelen itt maradót.

Lebke hajók úszkálnak alá fól ’s lebke hajókon 
A’ nyers kormányzó nyers evezőkre riad,

Mig az alatt partján munkában fáradoz izzad,
A’ napszámot iiző, a5 sokadalmas ipar;

Csak, maga bús az utas, betekint a’ hajdan’ ölébe 
És a’ büszke papot látja ’s könyezve sóhajt: 

„Tomory büszke vezér! mért hagytad-el érseki széked? 
Nem halt volna hazánk’ dísze, virága veled.“

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k . )

FIORILLA’ HEGEDŰVONÓJA,

A’ XVIIId. században az előkelő hangabarátok kö
zött Londonban egyike az elsőknek Bayge báró volt; 
ki, miután már sok hangmestert megpróbálta’ nélkül, 
hogy valamire ment volna, végre a’ híres olasz viol- 
linistát Fiorillot fogadá meg mesterének. De ennek 
oktatása és szakadatlan iparkodása mellett sem ment 
a’ báró anyira, hogy csak türhetöleg is játszott vol
na. Három évi szorgalmas stúdium után végre hivé a’ 
báró, hogy hangversenyt adhat. — Meghivá erre a’ ki
rályi családot, az ország zászlósait ’ a’ két parlia
ment’ elnökeit, és London városa' lord majorját ’s ere
detisége annyira ismerteték már, hogy a’ meghívást 
kiki szívesen elfogadá; de Fiorillo fölötte elbúsult, 
mert jó hírnevét féltette elveszejteni tanítványa rósz 
játszása á lta l, ’s csak a’ báró leányának egy jeles öt- 
lésű terve v igaszta lha t

A1 főpróba rettenetes roszúl m ent, de a’ báró ál
tal jól fizetett hangászok a’ báró ur’ játszását meste
reinek . remeknek találák, ki ehhez Fiorillo’ hegedű-

vonóját kölcsönző ki, mivel azt hitte, hogy ezzel job
ban játszhatni. A’ hangverseny elkezdeték, a’báró elő
lépett ’s zavarodva idvezléaz előkelő vendégeket, kik 
a’ tréfának előre örültek, mellyet a’ báró játéka oko
znod nekik; de a’ báró olly jól játszott,hogy hallgatói 
reá Ts egymásra bámultak. Egy érzékeny adagio által 
lelkesedésig ragada, ’s a’ taps és tetszés zajosan á- 
radt reá, véget alig érni tudó. A’ lord maga sem tud
ta , iái történik vele.

Következő napon a’ báró inasa, midőn aT hangsze
reket rendbeszedé észre vévé, hogy a’ hegedűvouó, 
mellyel tegnap játszott, fadgyúval van bekenve. Csu- 
dálkozva ezen, azonnal urához vivé megmutatni, ki 
legott Fiorilloért külde. Fiorillo megjelent: „Itt van 
vonója, édes Fiorello, — úgymond a’ báró — ez nap 
szolgálatot tett nekem , mert nélküle ma nehezen fog
tam volna a’ felsőház’ elnökévé kineveztetni. Engedje 
át nekem ezt örök emlékezetül , ’s fogadja el he
lyette ezen csekély viszon-ajándékot.“ — Ezzel a’ 
művésznek egy oklevelet nyujta által, mellybeü a’ lord 
neki holtiglanos nyugpénzül évenkiut 100 font ster
linget írt által. „De — folytatá — most mondja meg 
kegyed nekem, miért van vonója illy állapotban ?l£

Fiorello nem mert felelni.
„Édes atyus, — szóla közben a’ báró leánya — 

Fiorillo egy függöny megett el volt bujtatva, ’s ő ját
szott, mi alatt a’ te vonód egy hangot sem ada.“

A’ báró nem haragudott meg, hanem igy szólott 
„Megkettőzöm a’ kegyed hópénzét, édes Fiorillo, 
ezen csínyért, inelly művészi becsületemet megmen
tette. De átlátom, hogy a’ dolgot abban kell hagynom, 
’s nem szabad ismét játszanom, nehogy a’ kalandnak 
hire futamodjék.“ A’ báró megtartá szavát, és soha 
többé hegedűhöz nem nyúlt.

E G Y V E L E G .

Egy angol búvár Konstantinápolyban köz bámulat tár
gya. Valamelly saját találmányi) készület segedelmével egy 
egész álló óláig veszteglett a’ Bosphorus’ fenekén. Ezen bú- 
vár a’ nagy úrral tervet közölt, melly szerint ő a’ tengér fe
nekéről minden elmerült holmit, árúkat, álgyúkat ’s kincse
ket, illendő osztály rész mellett, napfényre hozni kész.
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HIR- 'S DIVATLAP.

P E S T I  H ÍR  E K .

1. ) Azon, fájdalom, olly kevés érdekes jeleneteknek, mely- 
lyeket színpadunk’ megnyitása óta e’ deszkákon még eddig 
láthatánk, egyike N o r m a ,  Bellini’ nagy és szép daljátéka 
volt, a’ mait szombatom és hétfőn. Az első nap D é r  in é  
assz., másodikszor S c h o d e 1 assz. által személyesítve. Az igaz
gatóságiul némi faggatás lehetett e’ külhonban képezett, tel
jes virágzatu, ifjú csengő orgánumot Dériné mellett mindjárt 
másod napra hallatni ’s igy a’ két énekesné közti nagy kü
lönbséget annál szembeszökőbbé tenni; noha másrészről szív
ből kelle óhajtanunk, hogy bár e’ sok tehetségű ’s oily ki
mondhatatlan kellemesen hangicsáló fülmile lépen ragadna 
náliuik, vagy ha ezt nem, legalább még egy pár vendégsze
repet adjon ’s úgy megtöltse mint hétfőn este a’ házat, mely- 
lyet kivétel nélkül legkellemesebben gyönyörködtetett hajlé
kony szép szava’ ezüst zengedelmivel.

2. ) October 3ikén Pesten hét óra után kelet felé egy kü
lönös meteor mutatkozék, egy csillag, melly felfelé nyúló tűz
piros sugarával három láb hosszú lehete ’s igen világos fényt 
terjesztett; lefelé rohanván e’ csillag elpattant ’s e’ pillanat
ban még világosabb fényt adott, de melly kevés perez alatt 
egészen elenyésze.

K Ü L H I R E K .
1.) Száz évvel ezelőtt London városa’ lakói, főleg áz alsó 

néposztály annyira hódoltak az ivásnak , hogy háromszor több

bort ’s általában szeszesitalokat mérő korcsma találtaték a’ 
városban mint jelenleg, noha e’ főváros akkorban alig birt a’ 
mostani kiterjedésnek harmadrészével. ]737ben vendégfogadó 
2 0 7 , korcsma 4 4 7 , kávéház 551 , serház 5,975 ’s pálinka
korcsma 8,659 létezett, noha a’ népesség 639,000 lelket alig 
haladott m eg; genevai pálinkából egyetlen egy évben 7 millió 
galloné emésztetett fel. — 1835ben ellenben a’ népesség’ már 
l,776,500ra szaporodott, ’s mindössze csak 5,000 hely van 
szeszes italok’ kimérésére. E’ szerint a’ népesség’ mennyisé
gét arányosan felvéve 1737ben kilenczszer annyi korcsma volt 
Londonban mint jelenleg. ’S most mondja meg valaki, hogy 
az emberiség moiáli tekintetben az  e g é s z b e n  v é v e  nem 
halad előre!

2. ) Egy nem rég Briisselben megholt személynek hátraha
gyott holmije között’ igen nevezetes autographumokat leltek, 
a’ többek közt az orosz táborozásnak eredeti napkönyvét (bul
letin) báró F a  in  által írva, ’s jegyzetekkel N a p o l e o n  
saját kezétől.

3. ) Valamelly fiatal hölgy Rouenban több évi templomban 
járása alkalmával egy az ajtóban álló koldusnak mindig híven 
és pontosan adott 'alamizsnát, mig egykor a’ koldús elma
radt ’s mindenkitől holtnak tartaték. — Nem régiben e’ 
nevezett kisasszony kinek szüléi e’ közben igen megszegényed
tek férjhez rala menendő; ekkor egyszerre ismét megjelent 
ama’ koldús, de már mint egy jómódú mezeigazda öltözve 
’s egykori jótévőjének 30,000 forint móringot ajándékozott.

Sajtó alatt  van:

hazai almanach
1 8 3  8.

S z e r k e s z t i  €r a r  a y  II. év.
írói: B e ö t la y  Zsigmond, C s a tó  P á l, báró E ö t v ö s  József, E r d é l y i  János, F á b i á n  Imre, 
F r a n k e n b u r g , <&aal József, G a r a y ,  K i m o s s ,  M a t ic s  Imre, P a p s z t ,  § u j á n s z k y ,
T ó t l i  Löriucz és "V a jd a . A’ mire minden rendű és rangú t. ez, pártfogóit, jóakaróit, ’e vedé vi
szonyban álló minden ügytársait egész tisztelettel figyelmeztetni siet

Pesten, oct. Ő8d. 1837. T ra ttn cvltá rö ly i9
könyvnyomtató intézete.

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

NYOMATIK LANDKRKH BETŰIVEL
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G A R A Y-TÓL,

(F  o 1 y t  a t á s.)

XI.

Ő s t s z á r m a z á s ’ d ic s ő s é g re .
Szólj, barátom, nem édes gyönyörűség, nem élesztő 

vigasztalás e? a’ sovány tál ázalék mellett emlegetni, 
hogy7 eleink ezüst tá lból, tányérokból ettek?

F á y  A n d r á s .

Kocsim rónán vitt keresztül, mellynek azonban 
egyik része mocsáros, másik része hegyes és arna’ 
derék siklósi =  vitányi veres bort termő szőlőkkel van 
beültetve. Már messzéről tűnt szemembe Gara’ vára 
a’ királyi fogságról, ’s Gara Miklósnak legtisztább 
haza szeretete- és öufeláldozásárul nevezetes siklósi 
vár. Komoly méltósággal nyúlik ezen vár rendes négy
szögben egy7 magas szirtető’ csonka dombjáról az ég 
felé, ’s vastag falai és sáuczaiuak ’s kapujinak ma
radványai tagadhatatlan tanúságot adnak régi erős
ségéről. Szívesen hozzá fognék a’ nyájas olvasónak 
mindent töviről hegyire elbeszélni, mi e’ várral ’s urai
val történt, ha a’ nyájas olvasóné úgy maga mellé 
a’ pamlagra vonna és szemembe mosolygana ’s a’ kö
tőtűvel megveregetve váltómat, mondaná: „beszéljen 
nekem, édes barátom valami rég it, mert aludni szeret
nék.“ De mai világban az emberek a’ régit nem sze
retik, mert mind újság olvasó ’s kiváltképpen a’ Ga- 
rákról ugyr bevalósult, már nemcsak a’ mihorum  de 
sok majomm  gentium olvasóinknál is az előítélet, 
hogy7, mint hajdan a’ Rómaiak a' Catilina nevére, elő
re megrettennek ’s mig halmaik fölött egy porszem- 
nyi dicséretet elmondni késelkednek, készek előre 
egy marok átkot vetni nevokre.

1837.

Ezen nevezetes ember a’ Dorosma (Durusma, Drus- 
ma} nemzetségből eredeti, melly későbben a' ,,Gara“ 
nevet egy Valkó vármegyében fekvő Gara nevű vár
tól vette. E ’ várat nem Maria királyné ajándékozó ne
kik, mert Maria’ uralkodása alatt mind nevök , mind 
az említett birtokuk meg volt. Az ő nemzetségükből 
az elsők már IVik Béla alatt fordulnak elő, kik közül 
István az említett király’ fiának fegyvernöke ’s már 
1269-ben macsói bán volt.

Milly szép foglalatosság volna most nekem egy út
tal megmutatni, hogy én ezen jeles és nagy familiá- 
ju Gara Miklósnak geneologico-tabellicus eldisputál- 
hatatlan unokája vagyok. Felhordhatnám Budai Fe- 
rencz’ political Lexiconából, hogy ezek a’ Garák tu- 
lajdonképen Garai-aknak neveztettek; mert ha már a’ 
Dorosmák későbbi birtokukról — mint szokás vala — 
nevöket elváltoztatni akarták: ki fogja közülünk ál
líthatni ; hogy7 magukat egyenesen a’ birtok nevével 
nevezték? ’s nem inkább a’ birtok nevéről holott p. o. 
Déva urait Dévajaknak, Almás’ urait Almáslaknak ne
vezték őseink és nevezi nyelvünk’ geniusa, mért nem 
nevezte volna éppen a’ Garákot is igy? de egyébkiut 
is — fognám bizonyítani — „de Gara“ egyebet tesz 
e mint Garait? hiszen „de Almás“ is magyrul Almá- 
sl? ; végre egy sereg históriai adatot hurczolhatnék 
elő, hogy Heltai, Dugonics és Budai, mindig Garait 
Írtak. Legvégre nagy mohón bebizonyítanám Budái 
Ferencz’ említett munkájábul, hogy ezek a’ Garák szin
te Rákóczy idejéig ismeretesek a’ históriában. Hoz
zá adnám ezekhez a’ mit szóbeli hagyományból tudok 
ükömtől, hogy az ő apja Rákóczy párthive volt — 
’S mikor azután Rákóczynak fejére csaptak, ő is test
vérével együtt odébb állott, mert nyaka — mint mon
dó — kissé csiklandós volt. De mai időben az embe
rek illy puszta állítást el nem hisznek: más az ha ál
lításomat egy pusztával bizonyíthatnám b e ; de föl--

C89)
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(lemet — mint hiteles kutforráshól tudom — a’ faze
kasok egy talpalatnyiig elhordták ’s aztán, magam
ban sem érzek igen sok kedvet a’ bebizonyításra; mert 
legvégre is csak úgy tetszeném magamnak mint a’ 
rongyos csizma-talp, melly azzal dicsekednék, hogy 
rajta hajdan király’ lába taposott.

XII.

D i á k  o s s á g .
— — Annyira haladtunk már a’ honi nyelvünkön 

való núivelódlietésben, ’s a’ tudományok’ nagyobb ré
szeben , hogy bízvást magyar nyelven kezdhetjük a' 
gyermek’ lelki nevelését ’s mellette fáradozásiuk’ bi
zonyos foganatjára is számolhatunk.

K u n o s s ,
Alapvonatok a’ honi neveiéti>oI.

Itt ülök a’ csinos készületű vendégfogadó’ egyik 
legszebb szobájában, mellynek ablakja éppen a’ piacz- 
ra tekint. Mit ér? a' véghetlen zaj, a’ csevegő árus- 
nék’ és vevőnék’ érthetlen galimathiasától alkalmat- 
lanitva, alig tudom, mire vihetem Írásomat Rossiniröl 
azt mondják, hogy az a’ lármás utczák’ tolongó za
jában, vagy a’ zajos társaság’ száz nyelvű mulatsá
gai közt legjobban tudott irni. Legyen! de én Ros- 
siuival nem felezek; egyszer, mert hangművéss nem 
vagyok , másodszor mert mind poesisbau mind prosá- 
ban életemben mindig irtózom a’ piaczi beszédtől; én 
csak Oviddal tartok „secessutn et otia quererunt“ 
mond ő ’s Ovid apánknak itt igaza van. A’ csend az, 
melly az embert magába szállítja; mit ér pedig min
den írásunk, ha azt a’kebel1 mélyéből, magunkból nem 
meritjük? az mind az irót mind századját fogja cha- 
rakterizálui; nem soha, Ívről ivre összeirt copiánk. De
ime a' piaczi zaj csendesül, a’ nép oszlik’s én nyu-

\

gottabb leszek ; csendet nyertem ’s az elhangzott zajt 
olly bátorsággal nézem csendes szobámból, mint 18** 
-ki insurgeuseiuk a’ frauczia háborút, midőn futással 
megmenekedve, nyugodt szívvel néztek vissza **nél 
vesző sorsossaikra.

Pécsnek lakosai tulajdonképpen polgárokra, diákok
ra , papokra és professorokra osztatnak; utóbiaknak 
dicséretükre válik, hogy az ifjúságot szilárd és feszes 
figyelem alatt tartják , miudeunap templomba küldik 
s a diák nyelvet velők fáradhatatlanul taníttatják. 

Hogy tegnap a’ piaczon járdátok, éppen a’ diákokat

eresztették ki. Két kis fid’ beszéde egészen magára 
vonta figyelmemet. ,,Azzal a’ Gyulával már semmi kö
zöm többé — mondá haragos büszkeséggel a’ kis könyv- 
hős — ö rougy-gyerek, tegnap még csak azt sem tud
ta elmondani „M it tudunk Jézus’ istenségéről1.

Hajdan Pécset erős kőfal kerítette, mellynek azon
ban most már csak romjai látszanak; fekvése felette 
regényes ’s a’ vidék' leírása , melly azt környezi 
nein toliamra , hanem festő’ ecsetére való. A' város
nak csak egy híja van t. i. vallamelly hajókázható fo
lyója: ez mind a’ várost nagyszerűbbé, mind keres
kedését emelvén gazdagabbá ’s polgárait világibbakká 
tenné. De mit a' természet itt Pécstől megtagadott, 
bőven pótolta azt friss jó izü forrásaival. Véleményem 
szerint a’ pécsi vidék alkabnasb a’ csergedező patak 
felett, halvány holdvilágnál, egy illatos bokor' árnyéka 
bau valamelly gésneri- élet éldelésére, mint a' nagy 
világi zsurlodások’ zajos piaczává lenni; egy kies Ti
voli marad az, inig Pest óriási léptekkel siet magát a’ 
nagy viiág’ piaczává emelni.

Pécsnek hajdan öt temploma volt ’s onnét nevez
ték a' németek ,Fünfkirchen‘-nek és útónok a’ diá
koktól Quiuque-Ecclesiae nevet kapott. A’ középkor
ban azonban ezek igen megszaporodtak 's Pécs egész 
kis magyar Róma lett. Voltak itt Dominicauusok, Car- 
nieliták, a’ szent Lélekről nevezett apáczák, Jesuiták, 
Augustiánusok, Minoriták, irgalmas barátok, Kapu- 
cziuusok, szent Tamásról nevezett szerzetesek és Pau- 
linusok.*) Ezen utóbbiak e’ város’ környékén kelet
keztek előszer *s azért néinellyek pécsi szerzetnek’ 
is mondták régente. Bertalan pécsi püskök t.i. a’ he
gyek közt lappangó remetéket össze csőditette sz. 
Jakab hegyén számukra klastroinot építtetett, ’s már 
1215-ben a’ római pápa által ott megerősittettek. Ez 
a’ kis Róma azonban Ilik József által sokat elvesz
tett szerzeteseiből, kiknek most csak üres templomai.- 
kat, ’s töredezett kolostoraikat láthatni; ma mind ösz- 
sze is csak háromféle barátok vannak itt: Cisterci- 
ták, Miseriek és Franciskanusok. A’ fennálló temp
lomok közűi legnevezetesb a’ püspöki fő templom, 
melly akkora, hogy benne három pap papolhat egy
szerre, a’nélkül, hogy egymást háborgatnák. Vagyon 
egy nagy katakombája is , mellyben egy szent test

*) Tud. gyűjt 1822. I. köt. 56— 57 lap.
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találtatik, ’s közép oltárán egy feszület, mellvnek min
den évben megnő a’ szakálla. Kívánni lehetne, hogy 
a’ fő oltáron álló szobor helyébe: Kristus miképen át
adja Péternek a’ kulcsokat, melly nem a’ legszeren
csésebb művész’ kezeiből került k i , valamelly szebb 
’s művészibb szoborkép állitatnék.

A’ lakosok nyelvükre nézve háromfélék: Magyarok, 
Németek és Bosnyákok. Az utóbbiak általában ép, deli 
termetű ’s nemzeti öltözetéhez híven ragaszkodó nép, 
mellyben a’ török sarjadékot nem lehet meg nem is
merni. Sok szép leányokat láthatni ezek közt, ollya- 
kat, mellyek akármclly Basa’ haremjének díszei le
hetnének. A’ főbb rendű szépekből keveset mondha
tok, mert azokat en masse, bár mint törekedtem, se
hol sem láthalám, meg csak templomban sem; nem 
mintha Pécs’ szépei templomba sem járnának; mert 
ezt igen is szeretik — hanem mivel sok templom van 
’s az igen elszéleszti őket, hogy pedig valamennyi 
templomot,eljárjak, azt csak nem kívánja a’ nyájas ol
vasó tőlem?

Magát a’ várost, mint valamelly kotlós tyúk csi- 
pegö számos csirkéit, Mecsek hegye rejtegeti szár
nyai alatt, ’s valaminthogy egy része ennek valóban 
egészen alája is bújt, mellynek göröngyös utczáján 
a’ Tetyére jutni. E’ kellemes terasse, mint valamelly 
óriási gyepágy, Mecsek’ oldalába vágva, egyike a’ 
legszebb tájaknak ’s a’ tanulók mulató helye; húsvét 
hétfőn pedig* a’ lakosok Ernausja szokott lenni. In
nét fakad — Mecsek’ anyai emlőjéből — azon kelle
mes forrás, melly az egész várost vízzel ellátja ’s a’ 
hegyről szilaj csikókint lezuhanván a’ belső várast a’ 
külső budai varastól elválasztja, ’s futtában pokrócz 
kallókat, deszka metszőket, olaj ütőket, búza malmo
kat hajt. Itt látszanak romjai egy puska por-torony
n ak , ’s a’ török basa mulató kastélyának, melly e 
terasse’ szélén állván a’ városnak nagy részét látja 
maga előtt tisztelkedni. Jobra jó fehér bort termő 
szőlő hegyek; balra egy magas szikla tetőn Havi
boldogasszony’ regényes kápolnája látszatik.—

A’ távolabb környék is igen kellemes Pécs körül 
’s a’ számos kis faluk, mellyek körülötte elszórva 
hevernek, mint pásztor előtt a’ legelő juhnyájak, nem 
kissé emelik regéuyességét; ezzel nem azt akarom 
mondani, hogy a’ faluk szépek, hanem éppen e’ fa- 
lu8iság, az a’ rendetlen pongyolaság ’s ezen ha úgy

szabad magamat kifejeznem, mosdatlan szépség, szüli 
a’ regényességet.

Szabolcs' határában nevezetes szénbánya találta
tik ; a’ vidék kies és festőleges. Ez a’ pécsieknek 
az, mi Pestnek a’ Zugliget. Uszöghöt kies erdővel szép 
kilátással és Batthiány uraság csinos kastéljával a’ 
pesti város erdejéhez lehetne hasonlítani. — Árpád 
országunk ezen nagy alapítója nevét egy posványos 
sváb falu viseli, mellyhez ragasztott erdő közel és 
alkalmas volta miatt a’ pécsi ifiúságnak majális he
lye szokott lenni. Árpád ugyanaz Pécsre, mint So
roksár Pestre nézve a’ szorgalmas sváb asszonyok 
t.i. a’ pécsi piacz’ nagy részét tejjel látják el. Urög 
elszórt magyar falu , melly felett a’ sz. Jakabi hegy 
fekszik nréitóságos koloszkint egy egész Bakonyt hor
dozván testén. Legtetején az erdő közepette a’ fenn 
említett Paulinusok’ remete - kolostorának és temp
lomainak romjai látszanak, egy kőkeritésű uagy kert
tel együtt, mellyben még most is elvadult virágok, 
gyümölcs fák ’s egégz sor téli zöld, itt ott egy om
ladozott mulató h áz , lombozatok , keringő utak lát
szanak.

Balra innét a’ „Remete-kő látszatik. Egy gyönyö
rű szirtlap, melly a’ hegy’ szélén a' tetőn áll ’s tágas 
kellemes kilátást nyújt, számos falukon keresztül, át 
egészen a’ Dráváig, Balatonig. A’ monda azt tartja 
hogy egy ájtatos remete lakott ezen erdőben ’s ezen 
kövön szokta tartani reggeli imádságait, egyszer azon
ban elszédülvén, a’ borzasztó mélységbe zuhant ’s on
nét neveztetik Remete - kőnek.

X I I I .

f f l é m e t e s s é g ' .
Mindenben előlépnünk szent kötelesség, ’s csak pi« 

r u h a  gondolkozhatni az ellenkezőm!.
S z é c h e n y i  I s t v á n

Mikor esnek-Ie az emberekről az előiteletek’ ezre
des békóji ?

S t a ii c t  i c >

Ki mondja uekem, hogy Schweizba m enjek?..,. 
Nem én ! Ha nyájas olvasóim hegyeket akarnak mászni 
’s e’ mellett szép vidéket is látni ’s csinált ország
úton járni üljenek kocsiba,’s menjenek Pécstől Bonyhá

• ^
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dig mint én. Már mindjárt Pécsen túl hegynek megy 
az ember. Mintegy órai járásra. Trinitás falvát látni
£_hogy Pécs szomszédságában még a’ faluknak is
diák nevök van ! —)  hol derék márvány bányák ’s 
az úton egy csinos kőkereszt, alatta egy koldus, fö
lötte pedig egy varjú ült, mellyet koldus bátya reá
tanított, hogy miudig azt kiáltsa: K ár, kár, kár! hogy 
ezen szegény embernek nem adtok, a’ mit vár. Az 
ut mindig jó ; a’ kilátás változatos vetéseken kecseg
teti a’ szemet, mellyek közepette itt-ott egy gömbö
lyű gesztenyefa terjeszti ki nap és ernyőkiut terepély 
ágait. így értem el Pécsváradot egy középszerű me
zővárost, melly a’ Mecsek hegyeknek déli pártázat- 
jára támaszkodik. Rég arról volt nevezetes!, hogy ide 
sz. István Benedek - apátságot alapított, mai időben, 
hajói emlékezem, semmiről. A’ templom és az uradal
mi kastély, melly itt várnak neveztetik, ’s magas fa
lakkal van bekerítve, valódi kálváriái hegyen fekszik, 
’s az embeiek valóságos búcsút látszanak járni, mig 
ide felkapaszkodnak. A’ pécsvári és nádasdi hegye
ket nagy ügygyei bajjal föl és lemászván Nádasétól 
érni e l , hol a’ pécsi püspöknek szép mulató és vadas 
kertje van.

E’ kolossatis hegyeket keresztül metszeni ’s őket 
olly jó , járatos országúttá alakitni olly merész, mint | 
dicséretes munka volt ’s Baranya vármegye’ újításai
nak örökös és legszebb emléke m arad, ’s most mond
ja valaki, hogy nem jó újítani? Igen ám de ország 
útat ’s nem nyelvet. Édes leikeim., higyjék el, hogy 
egy előítéletet, egyetlen egy halmocska előítéletet, ! 
könnyebb lehordani, m intáz egész nádasdi hegyet; 
ez hagyja magát, de az ember makacs és hajthatlan 
ha — vakbuzgó. Mind a' mellett, hogy ezen meredek 
hegyeken az út mindenhol ki van rakva ’s kavicscsal 
meghordva , még is jó munkába kerül rajok fölmász
ni , ’s kocsisom azt vallá , hogy itt a’ lovak a’ tizen
harmadik iskolát járják; — talán nem kell mondanom, 
hogy kocsisom pécsi volt.

Nádasdon túl már prosaibb útra jövéuk, ez Hidas- 
dón keresztül egész Bony/iádig vezetett, hol e' so
rokat írom. Ez a’ csaknem négyszegletű kis mező
város egy kellemes termékeny völgy* oldalában fekszik, 
s a' fölötte elhúzódó hegyről tekintve, mintegy föld

abroszon elterítve látszik. Lakosainak nagyobb része 
német, iparkodó nép. Leginkább dohány-termesztés-

sei foglalatoskodnak, földeiket gyakran trágyázzák és
háromszor szántanak.

A’ zsidók itt különös községet képeznek ; van tör
vényházuk , birájok ’ jegyzőjük ’s a’ t. derék zsinagó
gájuk , ’s mi a’ keresztényeknek nincs, £és csaknem 
minden kisebb városainkban nincs) fürdöházuk, ’s 
ki hinné? e’ kis mezővárosban még egy leány-nevelő 
intézet is van. Mennyire hasonlít a’ pestiekhez, bele 
ereszkedni nem akarok; azt azonban megsúgom, hogy 
alaptervükbeu megegyeznek, t. i. a’ magyar nyelv’ nem 
tanításában.

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k . )

N O R M A .

s c h ó d e l n é  a s s z o n y s á g

MINT YEN DKG.

Múlt hónap’ 28dik és 30kán adatott Norma. Bel
limnek,—'az elfelejthetlen hangművésznek, ezen gyö
nyörű müve sokkal ösmeretesb és átalánosan méltány- 
lottabb, hogysem itt annak érdemeiről szóljunk. Gyö
nyörű hang-tenger az, mellynek minden csöppje a’ 
szívbe szivárog. Egy tömkeleg (dabyrint), csupa sze
relem és fájdalom, erő és andalgásból, mellynek Ari- 
adne-fonalát az ouverturenek első hangjai már érzé
seidhez kötik, hogy az amaz édes szív-mozgalmok’ 
tömkelegéből csak a’ finale’ végső accordjánál vezes
sen ki. Qui nescit őreire, pergett ad maré. Ezt tartja 
egy latán közmondás: én ezt tárgyamhoz igy alkal
maznám : Qui nescit am are , pergelt ad Norma. ,

A’ mi e’ daljáték’ első előadását illeti, arról nincs 
sok mondani valónk más, mint az: hogy a ’ haugmü- 
vészetnek nálunk illy parlagában engedékenyeknek 
kell lennünk azon számos gyarloságok'iránt, mely- 
lyeknek hangászkar, karénekek, énekesnék és dalno
kok mindnyájan alávetvék.

Nagyobb örömmel szólunk a1 második előadásról, 
mellyben saját hazánk’ leánya, a’ kolosvári születésű 
Schódelné assz. QKlein Rosália) ’s a’ bécsi udvari dal
ház’ jeles tagja gyönyörködtetett a’ czim - szerepben. 
A ’ modor és azon szempont, mellyből ezen kedves mű- 
vészné Norma’ charakterét felvette, azon nemes tar
tás és kerekdedség a’ mozdulatokban már mutatják, 
minő szilárd képzetei, minő helyes ösmeretei vannak
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neki a’ színészetről; — mi magasan áll 5 a’ drámái éne- 
késnék között. Valóban nem tudjuk, ha valljon a’ sza- 
vallás és előadásiam müvészségét, rendkivüli könnyű
ségét az énekben, merész bravourját, szép triller-lán- 
czait, és izlésteljes czifrázatait dicsérjük-e, vagy pe
dig azon ritka tehetségét, miszerint a’ kitartott han
gokat meglepő erő ’s tartóssággal csengősíteni, ösz- 
veszőni, és egybeolvasztani é rti: mit az olasz igen he
lyesen filar la i-oce-nak nevez. Sok énekesnő van. ki
nek természet szép szavat, mesterség műveltséget,. ’s 
gyakorlás könnyűséget adott. De ki mindezen becses 
tulajdonok mellett az érzésnek vagyis a'léleknek annyi 
gazdagságával is bírjon, minővel Seb. assz. dicseked
hetik, valóban igen keveset számlálhatni. — ’S pedig 
hiúban pontosulnak össze egy énekesnőben minden más 
tehetségek, ha a’ teremtő megtagadta tőle az érzés’ 
mélységét; azon isteni lehelletet, melly teszi az ének
nek prometheuszi sugarát. — Mit legutójára de leg
nagyobb örömmel említünk az Sch. assz. gyönyörű 
kimondása. Illy ajkakból folyó magyar szózatok va- 
rázsilag hatnak nem csak honi fülekre, sőt ollyanokra 
is, kik gyönyörű nyelvünk’ édességeihez nem szok- 
tauak. Schódelué asszony megmutatta, hogy csak és 
csupáncsak jaz olasz nyelv a z , melly melódiái fel- 
sőbbséggel bir a’ miénk felett. — Minő magasztalt- 
sággal és elragadtatással tudta magyar közönségünk 
ezen erdélyi phylomela’ müvészségét méltánylani, azt 
csalhatlanúl bébizonyíták az élénken zajos tapsok, 
harsány ,éljen4 kiáltások, virágfüzérek és ötszeri elő
hívás. —

És méltán. Mert ha e’jeles müvészné mint honunk’ 
igaz magyarérzésű leánya is már megérdemli elősze
retetünket, másfelől bámulásunkat és köszönetünket 
azon való művészhez illő szerénysége által is kicsi
karja , miszerint ő, a’ kiművelt és kész énekesné, ki 
Németország’ legjelesb színpadjain szokta — hozzá 
illő segédtagok’ társaságában — koszorúit aratni, illy 
gyenge, illy készületlen, mondhatni még most silány 
dalnoktársak’ körében is fellépni szíveskedik. És ez 
nem ollyan kicsinység, mint tán némellyek előtt tet
szenék. Próbálja meg bár melly szíuigazgatás, valljon 
hányat találna a’jclesb énekesnék között, ki illy opera 
társaságban, mint a" mienk még most, fel akarna, av- 
vagy fel merne lépni? Egyes sccnákba, egyes dalok- 
lókba vagy duókba, csak lehet belevágni inkább; de

egy egész partitúrán keresztül, annyi visszályos ele
mek között megtartani a’ művészi súlyegyeut: ám pró
bálja meg akárki, bizony felette nagy feladás!

Ez alkalommal nem tehetem, hogy egy pár rég szí
vemen fekvő kérdésecskét ne tegyek az érdemes szín- 
igazgatósághoz. Mi történt azon hazafiakkal, kik mi
nap színpadunkra fellépni szíveskedtek? Nincs-e még 
’s nem is lesz semmi resultátuma azon próba-ének
lésnek. melly a’ körülményekhez képest elég jól ütött 
ki. J . urnák szép tenorja, S. urnák pedig meglehetős 
baritonja nem érdemelnék-e meg, hogy színpadunkra 
jöjjenek?. . Mert ha J. urnák színpadi járatlansága, 
szép hangjának elfogultság miatti reszketegsége, ’s 
mindkettőjüknek teljes szokatlanságukból természe
tesen következett némi hiányaik nem is engedők elő
tűnni mindazon szép tulajdonokat, mikkel a’ megne
vezett urak dicsekesznek: de a’ gyakorlott szemet, 
vagyis jobban mondva fület, nem kerülték ki mégis 
azon a’ trema’ átlátszó fátyola alól is kitűnő érdemek, 
mellyek, ezen dilettánsoknak kivált elsőjét színpa
dunkra — melly a’ tenoristát tökélletesen nélkülözi — 
igenis alkalmatosnak teszik. — Nem lesz vala-e jobb 
Sever' partiját J . úrral betanultatva, jeles vendég- 
Normánk mellé ha egyebet nem, legalább egy szép 
hangot kíséretül adni ? ..  Nekünk legalább úgy esett 
értésünkre, miképen. J. ur — ha csak a’ buzdításnak 
és bátorításnak legkisebbjeiét, tapasztalta volna, — 
teljes készséggel a’ magyar Euterpének — még ed
dig olly silányul ellátott — zászlója alá eskünnék. — 
Mikép érti J . ur ezen bátorítást — ha csak nem az 
igazgatóság részéről — nem értjük, mert hogy az, 
az öt méltánylani tudó hallgatóság’ részéről épen nem 
hibázott, tudjuk mindnyájan, kik fölléptének tanúi 
valáuk. —

Azon szép reménynek, miszerint a’jeles Schódelné 
pesti színházunknak tagjává váljék, alig merjük ma
gunkat átengedni. Mit is használna most még, hacsak 
minden igyekezetünket arra nem forditandanóh: jobb 
hangászkart, pontosabb karénekeket, és — a’ mi fő 
— más énekeseket szerezni, képezni, vagy elővará
zsolni. —

Minden esetre meg lesz azon örömünk — mint ér
tettük — jeles vendégünket még néhányszor színün
kén hallhatni. Romeo', Júlia', és a’ S'Irániéra' szak- 
rnányai azok, mellyekben a’ kedves Schódelnc szép
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tehetsegei bennünket még gyönyörködtetni fognak, 
mielőtt városunkat elhagyva, művészetével Nétnetor- 
szág’müveltebb közönségeit szerencséltetendené ugyan 
azon jeles e'uekesné, ki még néhány hetekkel ezelőtt, 
egy lelkesb nőnek egész hevével, szeretett hazájának 
országosan összegyűlt nagyjai között aratta művésze
tének és szép talentomának érdemlett babérjait.

Norma’ előadása azon tekintetből is érdekes jelenet 
volt, hogy ez az első daljáték honunkban, melly reci- 
tativokkal és nem próza’ közbeszólással adatott.

H.

AZ ID RI AI BÁNYÁSZ.

«
A’ múlt évi őszszel egykor korábban jött haza mint 

szokása volt egyik bányász az idriai higanybányákbul, 
’s kisded kertében emberi nyomokat vön eszre, mely- 
iyek egyenesen azon szoba’ ablakához vezettek, melly- 
ben leánya Brigitta ’s ennek öcsé aludni szoktak. Az 
apa’ keblében irtózatos gyanú keletkezék, visszaemlé
kezett , hogy valamelly bárócska rég kisérti szenve
délyeivel a’ szép Brigittát. Isacco, igy hitták a’ bá
nyászt, legott letérdepclt a’ szűz anya’ kepe előtt ’s 
esedezék, hogy oltalmazná őt e’ rettenetes helyzetben. 
Midőn vére lecsendesedett, a’ házba ment, fölkelté 
feléségét ’s kérdező, hol volna Brigitta.

t
A’ megrémült asszony felelete az volt, hogy Bri

gitta kamrájában alszik, de, hogy a* fiút, ki nem jól 
érzi magát, magánál tartotta.

„Szerencsétlen!,“ kiált a’ dühös apa, ’s magával 
vonszolá őt a’ leányhoz, kinek ajtaját dühösen felrántá, 
’s kit az ágybul erőszakkal fellódítva, tetemes vasbot
jával fenyegetve rémítő hangon kérde: „hol van azon 
férfiú, ki az éjjel ez ablakon bejött.“

A’ remegő leány megvallá hibás lépését, megnevező 
csábitóját ’s a’ vasdorong mármár fejére esendő vala, 
de könyűi megkérlelék ’s visszatartózták a’ bús-dü
hös apát.

Megordult Isacco ’s a’ házat odahagyá alkalmasint, 
hogy hidegvérüségét ismét visszanyerje. A’ rákövet
kezett este, midőn nejével egyedül voltak, erőltetett vi
dámsággal a’ beszédet a’ báróra irányzá’s megjegyzé 
kérdezve, hogy az valami jó ember lehet ? Az asszony,

gondolván, hogy férje véleménye a’ báró iránt jobbra 
fordult, el kezdé beszélni, milly jó ember volna az, 
mit ajándékozott c’ szép ur Brigittának, mit neki; sőt 
hogy e’ kék nyakszalag, mellet visel, ez is tőle va
gyon. ,,A’ nyakszalag is, mellyről azt mondád, hogy 
találtad?“ kérdé Isacco, megragadd a’ szalagot ’s 
feleségét megfojtá vele.

Senki sem sejtett legkisebbet is e’ tettről, min
den ismerősei ’s rokonai sajnálkozáuak Isacco’ vesz
teségén, ő maga elkiséré felesége’ holt tetemét a’ te
metőbe.

Lányához nyájasabb lön mint valaha volt. Egykor, 
midőn a’ leány, ki hibás lépésének következményeit 
már nem rejthető többé, a’ folyóban ruhát mosott,* 
Isacco vele ment. Mindig szorosan oldala mellett járt, 
’s elérvén a’ partot; hirtelen bele löké leányát a’ hul
lámok közé. Hideg vérrel néző leányát az örvénynyel 
küzdeni, mert hisz’ becsülete újra tiszta volt; de még 
mielőtt a’ leány egészen elmerült, emberek jöttek, ’s 
Isacco kénytelennek látá magát a’ vizbe ugrani mint
ha leányát szabadítani akarná. Valóban ki is liozá őt, 
de ez hangosan vádold apját gyilkosának. Isacco töm- 
löczbe záratott; a’ leány későbben, midőn egészen ma
gához té rt’s nyugodtabb vérrel átgondold a’ történteket, 
szavát ugyan vissza huzá,' ’s a’ vádat megsemmisítő, 
állitván , hogy mindent a’ mit mondott, kábultában 
mondotta légyen, de mielőtt az apa szabadságát meg
nyerő, megbetegedék börtönében,’s halála’ágyán ket
tős gyilkosságáról, mellyet becsületének megmenté
séért szükségesnek látott, vallomást tön.

A’ múlt április hónap’ vége felé mondaték ki rá az 
ítélet, melly őt örökös fogságra kárhoztatja, de Isacco 
a’ hozott Ítélet után egy pár héttel megholt, egy maga
sabb biró előtt megjelenendő.

TRÉFA ÉS NEM TRÉFA.

Egy játékszínről, melly igen hanyatlani kezdett, 
egy recensens illy tudósítást ada : „Színházunk igen 
hasonlít a’ uaplioz, melly minden nap hanyatlik; azon
ban az igazgató, Istennek hálál jól érzi magát, mert 
hat hét óta semmit sem vett be. —
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n y í l t  l e v é l .

S z e r k e s z t ő  U r !

Igen sajnálom , hogy előjáróban is következő ked
vetlen hirt kell Kegyeddel közölnöm; — de reméllem !
— nem veszi tőlem rósz néven, mert hisz’ épen e’ 
nyílt szivüségernből tűnik ki azon kimondhatatlan forró 
szeretet, mellyel Kegyed iránt viseltetem és viseltetni 
meg nem szűnök.

Hallja tehát: angustus és September hónapokat több
nyire honi utazásokkal töltvén megismerkedtem, Szala, 
Somogy ’s Veszprém megyékkel ’s dicsekvés nélkül, 
ezekben a’ nagyobb házakkal. — No persze már ott 
értem, hol mágnes, vagy is földi angyalkák húzzák 

i magukhoz a’ fiatal embert —. Ezen házaknál több
nyire járatnak „Rajzolatokat?“ — mi nekem igen 
örömömre volt.,,’S járatunk nagyságtok Rajzolatokat?“ 
kérdem egyszer nagy örömmel egy háznál, midőn meg- 
látám a’ kisasszonykákat, e’ lapokat olvasni. — „Igen“t {r I
kapék válaszúi, mi természetes ; csakhogy azután hoz- | 
zá tettek: „de nem járatjuk tovább, ha illyeu dara- J 
bök lesznek benne.“ ’S minőket értenek nagyságtok ? j
— „Ollyan szárazokat, m int.... — bizony hamarjában j
meg nem tudnék nevezni. ’S ollyan érthetleneket, mint 
a’ többek közt az „Al Saphir“, ’stb. — ’S miilyenek 
tetszenek tehát nagyságtoknak ?“,.Mint például: „Ron
daháti“ , „Ki lesz a’ Biró“ ’s a’ versezeteb : különö
sen Garay ű ré i, Bérczhaviéi, szóval minden verse- 
zet kedves előttünk. Óhajtanok hogy minden elbeszé
lés’elején és végén egy egy darab volna.------ “

íme tetszik már tudni édes szerkesztő u r ! hogy 
mit akartam, t. i. mások vélyemét a’ magaméval együtt 
tudtára adni. És egyszersmind köpönyeg alatt meg
súgni , hogy ha továbbá is előfizetői közé akar szá
mítani, úgy a’ Rajzolatok’ belső becséről gondoskodjék.

Hogy pedig mit tehetek én és mennyit használ Ke
gyedre nézve pártolásom ’s védésem, a* következők
ből tudandja:

Először: a’ kisasszonykáknak nagy kegyencze 
vagyok.

Másodszor: nálunk hozzám hasonló fiatal emberek 
között egy olvasó társaság létez; 's ezen társaságnak 
én ------ ; é n -------titoknoka vagyok — de fajdalom!

doctor nem mint Sehe del; 's nem Írhatom igy magam: 
Tiloknok, dr. Sósrévy m .k.

Egy titokuok pedig igen sokat tehet, ha nem do
ctor is. Hátha még idővel doctorrá lehetek ! — akkor 
egész világot arra bírom ékes szólásommal, hogy csak 
a’ Rajzolatokat hordássá.

Bajra! csak nagy bajra teremtetett (Istentől az em
ber !) ([valahogy’ z -é t  ne értsen szerkesztő ur, az 
első kis r helyett,)

Már csak ki panaszlom Kegyednek bajomat.-------
Mi idő töltés gyanánt néha néha gyűlést tartunk 

Ján. Mih. elnöksége — ’s az én titoknokeágom alatt, 
’s mondhatom: helyesen tudjuk utánozni mindenben a’ 

i tudós társaságot.— Többek között kiadtuk: hogy az 
olvasás mellett valamit munkálnának i s ; ’s a’ kinek 
dolgozata megnyerendi a’ köztetszést, azt bizonyos 
ajándékkal fogjuk megtisztelni.

October elsőjére volt rendelve a’ nagy gyűlés mely
ben a’ munkák megitéltettek. Hogy pedig párt nélkül 
történjék az egész dolog, itt is követtük a’ tudós tár
saságot. — Beadatlak hozzám már minden munkák, 
de átkozott gondolat! egy jó barátom sebesen jő hoz
zám, épen a’ gyűlés előtti napon, ’s egy „Cholera“ 
ezimű drámát — mit nem sokára közlendek a’ Rajr 
Zolátokban — correctio végett elkért tőlem. — Más 
nap’ elkezdődött a’ gyűlés ’s barátom még sem hozta 
a’ drámát. Aggódtam rajta , hogy hová maradt; de 
hasztalan! Gyanúba jöttem; kikelt^ ellenem, minden 
igazság-barát. Én hallgattam,végre valami ötlött eszem
be ’s elmentem nehány ismerőseimhez ; kértem őket 
hogy valamiképen segítsenek kimosdani e’ szenyből. 
„Akár megesküszünk titoknok ur mellett“ volt a’ ked
vező válasz.

így vetkeztem le a’ gyanút, ’s most már kutya ba
jom , még én kérek satisfüetiót. — -------Látja, édes
szerkesztő ur, itt is tehetőségem tűnik ki.

ügy! majd elfelejtem ; — azt prophetisálják némely- 
lyek , hogy Kegyed szerkesztő úr , nem adja ki a’ 
Rajzolatokat a’ jövő évben, de ezt én nem hiszem, 
bár annyira rikácsolják is a’ fecsegők, hogy nyelvük 
kiszakadjon # )  megczáfolásukért mindennap egy „Pa
ter nostert“ mondand - el

Szerkesztő Urnák
Szihalmon 1837. oct. 2Gán.

Szolgája titoknok , tie nem doctor
/ S ó s r é v y  m. k.

*) Éppen azért, mivel prophetizálják némellyek , hogy jö
vő évben a’ „Rajzolatokat“ nem fogom kiadni, nem kell 
e’ Prophetáknak hinni; mert bizony mondom nektek, 
hogy ezek hamis Propheták, és controversistákká akar
nak beuuiiuket orthodoxusokat tenni. t

Munkácsy.
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H I » -  8  D I V A T L A P .

H O N I  H Í R .
J e len tés  és I jún ius !

Minden akadályok mellett is elkészülvén valahára, Europa 
atlása ezen czim alatt: „EUROPA MAGYAR ATLÁSA“ a 
legújabb politikai r geographiai, és statistikai hiteles adatok 
szerint. — A’ polgári kormányozok , katona tisztek , újság 
olvasók, kereskedők, utazók és tanulók köz - haszonvételére 
n e m z e t i  m a g y a r  n y e l v e n  XXI. táblában legelőszer 
kiadta és rézbe véste Karacs Ferencz Pesten. — Bátorkodom 
alázatosan esedezni, hogy a’ tiszt, subscribens urak az utolsó 
füzet árát, mellyben vágynak E u r o p a ,  B e l g i u m  , Ma 
g y a r  or  sz.  és az o r o s z  b í r o d ,  két táblában ord. papi- 
rossan 24 p. krval, a’ velinen lévőknek pedig 40 p. kval, hozzá 
adván a’ boríték és titulusért eső 6 pengő kit is, a’ tist. prae- 
numerans urak, neveikkel együtt a’ rézbe metszés végett jövő 
pesti novemberi vásárig , legfellebb uj eszteudeig békiildeni 
méltóztassanak, hogy a’ kivántatott Földképeket akkor meg- 
küldhessem. Ha kik az egész Atlást kívánják megszerezni, 
és az árát uj esztendeig bé fogják küldeni az egész Atlást 
ord. papir. 8 p. frint és 30 kért; a’ velinbn lévőket pedig 14 
ftért jövő pesti Jósefuapi vasárkor megkaphatják; a’ kik jövő 
esztendeig be nem küldik a’ pénzt, azután az oidin. papiro
son egy Atlás 10 ft. pengő és 30 kr. a’ v elmen lévőnek pedig 
16 p. for. és 30 kr. Magyarországnak és Európának földképei 
pedig egyenkint most is 50 p. kr.

A’ Magyarorsz. 4 táblából álló mappája meg jövő novemb. 
vásárig 2 p. frint 24 kr. attól fogva pedig leszen 3 p. frint és 
12 kr. igen szép papiroson.

Az alsóbb oskolabeli Ifjak számára is találtatnak már ké
szen némelly szükségesebb földképek t. i . : M a g y a r o r s z .  
E r d é l y ,  G a l i t z i a ,  Né  me t s z ö v e t s é g ,  E u r ó p a i ,  
T ö r ö k  b í r o d ,  é s  n a g y  A s i a ,  egyenkint 10 p. krért; 
mellyek lételeket egyedül az ajtatos oskolák, a’ tudományo
kat világossággal terjeszteni kívánó igen nagy érdemű pro- 
vintiálisának fő tisztelendő Grosser Kereszt. János urnák ; va

lamint terjedését is ezen ajtatos oskolák, és más nagy tisz
teletű szerzetes atyák nagy érdemű Professorainak, és a’ mis- 
kolczi ref. Lyceum Professorának tiszt. Regetzi István urnák 
köszönheti, a’ ki igen számosán szokott vitetni tanítványai 
számára : bár a’ nagyobb Coilegiumok és oskolabéli tiszt. Pro
fessor urak is nagyobb világosság mellett kívánnák vezetni 
tanítványaikat a’ tudományok országában!

Találtatnak ezen kívül nálam angol írást tanító könyvek, 
mellyek szerint igen könnyen, és a’ legrövidebb idő alatt meg
lehet szépen Írni tanulni Az ára 1 koncznak, melly 4 csomó
ból ál l , csak 40 pengő kr

A’ Mi Atyánk, Idvezlet, Hiszek- egy- Isten, Tiz- parancsolat 
egész kiterjedéseben egy huszasnyi térségre, a’ legapróbb be
tűkkel lévén kimetszve, németül és magyaruljs; ára egyiknek 
egyiknek 20 p. kr. — ezüstbe foglalva pedig a’ kettőnek az ára 
2 ezüst for. a’ kik a’ remek metszésű ritkaságokat kedvellik, 
megszerezhetik. — Pesten , József - Városban , Ősz - utczában 
(Herbst-Gasse) Nro 959. JK a ra cs  F ere n cz ,

Réz-metsző, Europa atlása kiadója.

H e c k e n a s t  G u s z t á v n á l ,  mint tulajdonosnál épen 
most jelent m eg:

Önálló n é m e t  nyelvmester ,
v a g y :

legújabb és legbővebb német nj elvtudomány minden magyar’ 
számára, a’ ki ezen szükséges, művelt nyelvet rövid idő 
alatt, sőt mester nélkül akarja megtanulni. Az egész német 

literatura’ köréből merítve, 
kiadta L e m o u t o n  J á n o s  K . , 

a’ kir. magyar-egyetemnél a’ franczia ’s angol nyelv’ rendes oktatója
Pesten Heckenast tulajdona, ára 1 frt. 20 kr. p. p. Lemouton 
urnák a’ nyelvtudományban alapos ismeretei ’s a’ nyel» taní
tásban jeles érdemei, sokkal ismeretesbek, semhogy még leiül 
rá dicséretekkel halmoznék e’ n é m e t  n y e l v m e s t e r é t  
mellyet minden e’ nyelvet alaposan tanulni óhajtónak bizto
san ajánlhatunk.

Saj tó alat t  van:

hazai almanach 
18  3 8.

S z e r k e s z t i  Gr n v  í* y  II. év.
írói: B e ö t h y  Zsigmond, C s a tó  P á l, báró E ö t v ö s  József, E r d é l y i  János, F á b i á n  Im re, 
F r a n k e n b u r g ,  G a a l  József, G a r a y ,  K i m o s s ,  M a t ie s  Imre, H a g y  Ignácz* P a p s z t ,  
S u j á n s z k y ,  T ó t h  Lőrincz és F a f d a e  A’ mire minden rendű és rangú t. ez. pártfogóit, jó
akaróit, ’s vele viszonyban álló minden ügy társait egész tisztelettel figyelmeztetni siet

Pesten, oct. 28d. 1837. T ra ttn e r 'K á ro ly ?
könyvnyomtató intézete.

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

NYOMATJK LANDKRER BETŰIVEL
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XVII.

E i n a n c i p á t i ó k .
Cselekedni 5 cselekedni kell.

Kölcsey.

Ismét révben vagyok. Itt ülök a’ paksi révben, mint 
amaz ősz patriarchák, kik az unalmas Lymbus’ sö
tét tornáczában unalom és vágyközben várták a’Mes
siást, úgy várom, hogy a’ szél lecsendesedjék, ’s 
örülve, miit a’ hajólörésbül megmenekedett kalmár, né
zek vissza kiállott bajaimra, mcllycket a’ paksi nagy 
homokban, e’ saliarai sivatagban, kiálltam. Oh! a’ 
nyájas olvasónak csak ez iszonyú cseppeket, ez izzó 
gondbarázdákat kell megtekintenie homlokomon, ’s 
legott elhiendette, hogy utam izzasztó és gyötrő volt, 
mintakármelly foliansok közt megőszült commentatoré.

Átalellenben szent György, egy kisded, nemesek
től lakott falu , emelé - fel tornyát egy egész vizözön- 
ből. A’ Duna t. i. itt igen gyakran kiárad, ’s mezőt 
vetést órányi t ávolságra borit vízbe, elaunyira,’ hogy 
mint mondják , némelly faluk’ lakosai illyenkor a’pad
lásra képtelenek lakni menni, ’s esolnakukat a’ pad
lás’ szájához kötik. A’ szent Györgyieket is csapato
san lehet látni ez időközi tengeren felalá csónakáz
n i , nádat metszeni, kukoriczát törni, ’s köztök több 
némbereket, kik mint ama mesés halleányok csaknem 
csipelyig vízben járván, olly biztosan gázolják a’ vi
zet , hogy nem tudom az emberek fajához vagy a’ 
Iudak közé számítsam őket?

Lovaim elvégzők reggeliökct ’s én ismét kocsiba 
öltem, hogy egy homok tengert átutazzak, meílynek

1837.

mássát a’ véghetetlen Sahara pusztáin képzelhető ked
vetlen szeszélyem. A’ véghetlen homok-sivatag nagy 
mindennapi köntösében egyformán és változatlan fe
küdt előttem , ’s terjedékeny hátán a’ megtestesült una
lom szövé hálóját előttem , utánam , mellettem , és kö
rülöttem. Végre elértem Paksot, szakadozott partjai
v a l, czifra malmaival, ezer és egy földes-úri-házai- 
val és Zsidóival. Ad vocem zsidó! Századunk, felet
te nagy pártfogója ezen a’ világ’ mind a ’ hat részei
ben elszórt nemzetnek, ’s nekik polgári jogokat sze
retne osztatni. . .  Ez igen humánus elv , ’s századunk
nak becsületére válik jó szándéka.. De, ha csekély 
belátásom nem csal, a’ századnak itt gyenge oldala 
van , ’s a’ szakállos népet előbb akarja érdemesíteni, 
mielőtt az- maga magát kezdette — legalább honunk
ban — arra érdemesitni. . .  „En nem bánom ültessék 
a’ Francziák és Poroszok őket a’ kamarába , de én 
inkább szeretem őket látni a’ gyapjus kamarában“ 
mondá minap Pozsonyban egy országgyűlési követ... 
’s én IV. Bélára emlékeztem.

Minden ember inge közelébb van galléránál; apám 
közelebb áll hozzám mint ángyam \ feleségem köze
lebb mint lányom,‘házom közelebb mint hazám; hazám 
közelebb mint a’ külföld ; a’ magyar paraszt közelebb 
mint a’ zsidó ’stb. — De századunk a’ viiágpolgárság- 
gal felette sokat hánykolódik; pedig sok helyett nem 
egyéb az, mint egy czifra köpenyeg, érdektelensé
günk’ fedezésére, szép ezégér a’ rósz borhoz. Előbb 
kell hazafiaknak lennünk, azután világpolgároknak. 
Van nekünk kit polgárosítui; de mi nagyobb részint 
messze látók vagyunk, ‘s a’ tornyot nem látjuk, ’s 
a’ tetején fülét piszkáló szúnyogot vizsgálgatjuk.

,,A’ polgár’ szó egy a’ legszebb szók közül, mond 
Vajda pesti levelei 2ik kötetében — mellyek valaha 
nyelven-megfordultak , nem olly édes ugyan mint lány 
ajakon a’ „szerellek,“ de méltóságosabb ’s férfiúhoz
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legilőbb. Szeretnem ugyan tudni, melly nyelvbül vé
tetek ált a’ legférfiasabb képzelet’ ezen szava, hogy 
ösmerhetném , mellyik nemzetnek vagyunk köszönet
tel tartozók a’ polgáriság képzelet’ velünk közléséért: 
dê  erre hamarjában nem mehetvén, beérem azzal, hogy 
örvendve tekintek arra , hol e’ szónak ’s képzeletnek 
nyomait találom. Velem együtt ezeket keresendő sen
ki sem iuduland a’ Száva ’s Olt vagy Dnieper felé, 
nem is Árpád és Takson idejébe, hanem ott kutatand, 
hol szebb folyamok boldogabb hont szelnek keresztül 
’s oily időben mikor már törvények kezdtek a’ vas 
fölé emelkedni.------ Athene ’s Róma hajdanta leg
szebb képét adák a’ polgáriságnak , ma azt legszebb 
kifejtésében az atlászi oczean két partján látjuk, in
nen és onnan, de leginkább az éjszaki szélesség né- 
melly fokai alatt. Belebb a’ szárazon, kivált keletnek, 
egyre jobban eltün az, mig végre néppel olvad öszve 
’s nevérül is alig ösmeretes.------ A’ polgárság az em
beri társaságban a’ boldog közepet íoglalja el a’ tör
vények szent védelme alatt,'mellyek nélkül csak népet, 
csak szolgákat gondolhatni, polgárokat nem. A’ pol
gárságnak — a’ fölvett kép szerint — befolyással is 
kell a’ törvény hozásra lennie, ha árnyékká olvadni 
nem akar, sőt a’ római ’s görög köztársaságokban ő 
vala a’ törvényhozó test.“

De már messze is megyek a’ fejtegetéssel,’s hallott 
dolgok’ újra elmondásával; azonban egy jó dolgot 
kétszer is lehet hallani. Csak azt teszem még hoz
zá: váljon az elszámlált jogokban részeltetést múlhat- 
lanál a’ zsidókon kell-e  kezdenünk. Bizony, bizony 
mondom néktek messzeláíók vagytok!

Paks egyébiránt csinos kis mezőváros , eredetét 
a’ legrégibb időkre vihetni fel: hajdanta hires is volt, 
most legnevezetesebb uraságairól és folyó homokjá
ról. A’ rév, mellyben ezeket irom, igazi magyar rév 
’s cholera idejében jó szolgálatokat tett. A’ kompon, 
mellybe quártélyoztatíam, egy hatalmas bajusza régi 
úrral ismérkcdtem meg, ki igen sokat beszélt az in- 
sorectióról. „Urambátyám Waterloig vagy Párislg 
volt ?“ kérdém bizodalmasan a’ bőbeszédű öreget. „Nem 
biz ott“ , válaszola bajuszát mind a’ két végére meg
vonítván az exkapitány, „mi csak Kőszegig nyomul
tunk, mert vezérünk mindig azt tartá; hogy“ — ’s 
itt egyett köheutett — „ extra Hungáriám non est 
vita“.

P  l i  a  n  t  o  m .
F e s t ő .  Hogy’ értsem önt?
P o é t a .  Legott kitárom magamat. .

S h a k e s p e a r e .

Messze terül a’ s ík ; a’ vándor kelepelőnek 
Egy két pajta alig ad pihenésre nyűgöt;

Szendén hajlik az est a’ csendes földre ’s piruló 
Arczain édesen elcsattan az alkonyi csók ;

Lenge szelek kelnek, suhogó szárnyakkal enyelgők, 
Hűteni keble’ tüzét, ringani álma fölött,

’S elszunyad a’ széptáj , ’s bölcsődalt Csenge alatta 
A’ hazatérő nyáj lassú harangjaival;

’S ím a’ haldokló’ lágy viszfényébe merülten 
R é t, hegy, völgy nevető rózsaözonbe merül. —

Tünj-el phantom! Ez isteni táj, nem tája honomnak!
Kamcsatkának egén küproszi rózsa tavasz?

Oh igen! e’ kunyhó.; e’ roskadt szalmatetővel,
’S e’ zsíros kalap itt ’s e’ zsuba — arra mutat.

X I X .
T a l á l k o z á s  e g y  o r t h o l ó g g a l .

--------Uj szót nem farag
De a” régit érti ’s tiszteli a’ szokást,
IJgy ír a’ hogy beszél, egy szóval: a’ ki 
Köztünk lett, köztünk nőtt, köztünk maradt.

- Kazinczy.

Lovászom éppen kifog ’s én sietek iró-asztalomhoz, 
. . .  hogy hosszu-hosszu utamon nyakamra hárított ked
vetlenségemet lecsevegjem...  .Meglehet azonban hogy 
unalmam’ egyik okát abban is kell keresnem, mert a’ 
vidék nem volt a’ változékony Pannónia, hol terjedé- 
keny sikot árnyékos völgyek, ezeket méltóságos he
gyek váltják-fel; a’ vetéseket mosolygó rétek, a’ fo
lyókat hüvesitö források.

Sokszor repült a’ kék távolba pillanatom csak egy 
nyomot láthattam, csak egy ember csapatot veliéttem 
volna eszre, — ’s miért? magam sem tudom...hiszen 
ha megint köztük leszesz — mondám — mit lelsz ismét 
. . . .  mint az emberiséget kisebb nagyobb mértékben 
megromolva...  a’ honfiságot kihűlve... az előitéletek’ 
tömérdek csoportjait uralkodni. . .  a’ szent világosságot 
száműzve. . .  embert ember hátán nyargalni...  Es még 
is, nyájas olvasóm, mégis örültem, ha itt-ott egy zsi-

XVIII.
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ros juhászt laték botjára könyökölve bégető gyapjusit 
legeltetni. — A’ többi közt egyikét furulyázni is hal- 
iám , ’s eszembe jutottak Virgil’ pásztorai ’s Gessner’ 
szellem-idilljei, mellyeket olly édes hiedelemmel hit
tem létezni gyermek évim’ boldog álmaiban . . .  De a' 
zsíros legeltető csak hamar meggyőze az ellenkezőrül 
mint már ezelőtt álmaim’ ködszövetéről olly sokszor 
meggyőzött a’ szigorú valóság. —

A’ nap áldozóban volt, búcsúzó sugárai verseiét 
ragyogónak a’ félszarv’ alakjában kibúvó holddal, ’s 
már gondolkodni kezdtem éjjeli szállásomrul, midőn 
egyszerre előmbe vetődék a’ szétszórt Kecskemét, 
számos tornyaival, melíyek egy csoportban lévén úgy 
össze dugják fejeiket, mint sokszor a ’ centrum’ tagjai, 
ha az oppositio nagyon zajog...

Régi mondák szerint Solejman a’ török pusztítás
kor e' városnak, midőn minden egyéb városok, midőn 
fél ország vérben nyögé dühös hatalmát, megkegyel
mezett, — a’ szép asszonyokért; mellyek, mint a’ kró
nika emlékezik, őt kérlelni mentek ’s szépségűk olly 
benyomást tön a’ Nagyúrra minőt hajdan Etelébe — 
olvasóm rósz néven ne vegye — a’ római pápa. Milly 
nagy a’ hatalom! milly vonszó a’ varázs, mellyet az 
anya-természet e’ kecses nemnek adott!... Asszonyi 
lelkesség menté-meg Israel’ fijait a’hatalmas Holofer
nes’ kemény ostromától, asszonyi könyű  nyert kemény 
Coriolantól Romának kegyelmet; asszonyi kecs pedig 
Kecskemétet szabaditá-meg a’ legdühösb ellen pusz
tításaitól . . .

Megvallom , hogy az említett monda mind fejembe, 
mind szivembe annyira belé tapadt, hogy el nem hagy- 
hatám az alkalmat Kecskemét’ szépeit valahol együtt 
láthatni, ügy  de h o l? ... ez volt a’ kérdések’ kér
dése; — mert színházat nem láték, vagy ha volt is 
volna, ki ítéljen a’ szépségről lámpaviíágnál a’ költő 
tanácsa szerint:

„Séd tu  fa l l aci  p i mium ne crede l ucernáé,  
Consule  de gemmis,  corpor i busque d ie m.ct

Bál sem volt ekkor ; mert utazásom szerencsétlen ide
je, mint makranczos gyermek fenyitő mester keze alatt 
az anya szentegyház’ ötödik parancsa alatt vala. — 
Már leakartam nagy lelküleg mondani terveimről, mi
dőn a’ főtemplom’ harangja méltóságos kondulással 
csendült füleimbe. „Héj! — mondára — itt ma nagy 
mise lesz!“ ’s eszembe jutott: „spectatum orm tae

veniunt spectentur ut ipsae11. . .  ’S ime! a’ piperés 
menyecske, az ártatlan leányka, az olvasót pengető 
anyó versenyt tódult az anya-szent-egy-házba...

A’ Nagyurnak ízlése aligha rósz volt; mert ha kö
vetkezményt szabad húznom a’ jelenből az elmúltra: 
úgy Kecskemét’ akkori asszonyai a’ szó’ legszorosb 
értelmében voltak szépek ’s a’ fényes Porta’ galaute-
riáját inkább megérdemlették, mint sok__ de ne szólj
nyelvem nem fáj fejem. 'Szóval én egy csoportban — 
engedelmet kérek hazám’ minden magyar városaitól 
— még soha nem láttam ennyi szépet, ’s ha már bá- 
jolva érzém magamat annyi szép arczok, annyi bo
gár, viola, kökény ’s tudja! hány féle szemek csillagi 
által, mellyek jobról; balról elől és oldalvást, sze
mérmesen és szemérmetlen, kandin és epedőn és ége- 

1 tőn és kaczéron körülsugárzának, hogy jó formán ret- 
j tegui kezdék szívem’ sorsáról...  ha mondám bájolva 
| érzém magamat itt: meglepetve valék — viseletűk 

által.
Magyar viseletben ennyi csínt, ennyi Ízlést nem 

vártam, nem reméltem. Milly szívesen leírnám e’ de
rék magyar viseletét! . . .  de tapasztalásból tudom, hogy 
a’ viseleti divat leírása ha csak rézmetszés nem járul 
hozzá felette unodalmas és homályos... azt pedig csak 
nem kívánhatják Nagyságok, hogy Kecskeméten réz
metszőt keressek. . .  noha szép egy pár divatkép ke- 
rülne-ki illy viseletből melly után^— isten bocsássa meg 
bűnömet — inkább öltözhetnének bizonyos kisebb vá
rosi lánykáink ’s menyecskéink, félre értett feszből, 
rosszul utánozott, egész a’ nevetségig eltorzított öltöz
ködéseik helyett, mellyekben annyi szép falusi ’s kis 
városi lánykáink ’s menyecskéink magukat eltermé- 
szetlenitik, ’s mint az eredeti bűnben, már szinte 
benne születnek... De mit mondok! hát egy találós 
eszü szabó nem finomíthatná, módosíthatná, emel
hetné oda, hogy még első rangú dámáink is ne visel
hetnék ?

Még egyet!... Azt látszatom tapasztalni, hogy a’ 
kecskeméti szépek közt az igaz fekete vagy költői 
nyelven holló - haj szembetünőleg ritka , ’s úgy áll a’ 
szöghez, szőkéhez mint 1: 40. Merész vagyok ebből 
következtetni, hogy a’ Kecskemétiek kevesbbé keve
redtek össze más nemzetekkel;. ..  mert évkönyveink 
bizonyítása szerint a’ Hetumogerek inkább szőkék vol
tak  m int barnák.

*
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A' férfiak valódi Magyarok, sem igen nagyok, sem , 
kicsinyek, \s áltáljában erős test alkotásuak. . .  ingben 
gatyában, és — ez charakteristicum — zsubábanjár
nak télben nyárban , mert a’ köpönyeget és nadrágot 
mesterembereknek hagyják, ehhez egy es - és nap
ernyőül szolgáló széles kalap ’s a’ kecskeméti gazda 
meg van ... az erőnek és férfiaságnak képe, inig pi- 
perés felesége csupa asszonyiság ’s a’ czifraságtól 
csak nem elrepül . . .  én újra mondom hogy illy egy 
pár emberből felséges divat-képet lehetne készíteni,... 
’s a’ szembeszökő nagy contraszt mennyire emelné 
valamint hogy az életben emeli-is — a’ képet!'.. . . .  
Ezen zsuba-hősek pedig nem közönséges úgy neve
zett szegény parasztok; vannak azt.viselö gazdák, kik
nek 2 0 —3 0 ,0 0 0  forint esztendei jövedelmük van...  
többnyire mind kitanulta a’hat iskolát. . .  és a’ piarista- 
templomba járók olly galantok, hogy a’szépnemnek ott 
székeket job részen  engedtek, midőn más városokban, 
még Pestet sem kivéve, az mindig kizárólag a’ férfiaké 
’s én asszonyokat még mindig bal részen  láttam ülni.

Kérdezi olvasóm a’ város miilyen , mellyuek lako
saiban annyi meglepőt leltem. Az igen népes és gaz
dag ; de utczái sárosak és rendetlenek... e’ mellett*
rendkívül disztelenitik a’ majd minden utczában talál
tató száraz malmok , — a’ kálvinistákéi hosszú póz
nával , a’ katolikusokéi kereszttel különítve.. .  Oh 
külöuités oh egyenetlenség!...  Vannak ugyan itt-ott 
egyes szép házai is, de ezek ollyanok mint egy zsák 
borsóban öthat arany darab . ..  Cassíno vau... játék- 
szál pedig, ha Thalia szentsége nem álom, le sz ... 
.. Az épület már áll ’s csak azért is említendő, mi
vel egy privát embernek magános áldozatiból állott
f e l . . . .  Most még csak a’ honi-sziuészek hibáznak 
b e lé ... de kik ne úgy játszanak mint azt néhány év
vel ezelőtt, 1828ban, P —n láttam , hogy a’ hős sze
relme' vallása közben a’ prima Donna’ dobogó emlő
ire nyújtsa szeutségtelen kezeit... mert illyenkor az 
áltatás (illusio) nagyon vastagocska lesz a’ néző 
szemeiben... ’s a’ publicum se tapsoljon az illetlen 
tettnek

De a’ javát majd’elfeledtem!... Egy literatort láto
gattam meg. egy radicalis diák-magyar literatort a’ 
17-dik századból 1 8 3 7 b en !... Elejénte ugyan vo
nakodtam . . .  mert féltem, hogy a’ boldog óságrúl ki 
nem állhatom a’ beszédet; de egy orthologgal többet 
ismerni — ez nem kis szerencse... ’s elindultam a’

nagy útra, ha még annyi anathemát kell is tűrnöm a i 
újítók ellen. . .

A’ ,,minuit praesentia fámám“ itt helyén kívül volt, 
’s én igen hajlandó volnék a’ tisztes öregről minden 
jót mondani... de tudja isten! neologus gyomrom any- 
nyi óságot meg nem emészthet! Beszédünk tárgyát, 
ha nem mondom i s , olvasóm elfogja találn i. . .  Elő- 
szer miveiről beszéltünk, mellyeket.., gondolhatni, 
dicsértünk; azután másokéiról, mellyeket már jobban 
rostáltunk . . .  ’s midőn nem tudom mi vigyáztalanság- 
ból egy szavacskát a’ többes számban találtam kiej
teni , illy szóváltás fonódék köztünk :

0 .  Tehát uram öcsém is literator?
Én. Sokkal kevesebb : de tisztelője [azon kevesek

nek , kik lelkes írásaikkal a’ hon’ emelkedése’ , a' 

nyelv’ ’s szóval a’ közmiveltség’ előmozdítói...
Ö. ’S kik azok?
En. A’ régiek szintúgy mint az újabbak; amazok 

tiszteletre ’s hálárá méltók, mert utat törtek; eme
zek mert a' kezdett utón olly dicséretesen haladnak.

O. Rém acu tetig istü’s ők az állal UNK tört utón 
haladnának? a’ szófaragók... szókurtitók. . .  a’ kor
csok! . . .

Én. Urambátyám nem a’ legjobb vélekedéssel vau 
magvarodásunk iránt . . .

ti. Magyarodás ? . . .  ( ’s itt elfogta a’ szent düh) 
mondja inkább korságosodás . . .  (én mosolygok) Ta
lán nem ?... Hát mi az a’ dics, terem, szellem ’s a’ 
jó isten tudná előszámlálni. . .  0  tempóra, o m ores!...

Én. De hagyjon hát csak beszélnem; Vörösmarty ..
O. Minek az a' hexameter? a’ római ’s görög maj- 

m olásP ... Gyöngyösi a’ magyar Homér, senki más! 
( ’s ez csak ugyan aristoeratiai hangon volt mondva.)

Én. Gyöngyösinek vaunak érdemei ; de eposzunk' 
nagy mestere mégis csak Vörösmarty m arad ... Az 
ízlés , az u j---------- “

0. Az uj magyarságot gondolja úgy e ? . . .
Éu. Semmi újmagyarságot nem ismerek.
(5. Hát mi az a’ Helmeczy - nyelv ? Ha Árpád, ha 

Bendegúz . . .  Én, talán csak agyon nem buzogányoz- 
zák Helmeczyt, ha fel is támadnának ? . . .  De hagy- 
juk-el urambátyám , mert tűzbe jövünk.

(5 még darab ideig tipegett, tapogott, ; .  végre ki
fútta magát; . .  hozzám jött, ’s kezemnél megfogván, 
egy arczczal, minővel a’ Pestre menő ifjonezot int
heti csak az elromlástól félő atyi.a. egv illy arczczal
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fordult hozzám ’s k é rt: ne olvassak uj könyveket. . . .  
Ajánlom magamat szakasztám félbe; mert féltem, hogy 
a’ sok beszéd szegény uram bátyámnak megárt.

Elmentemben — ( ’s látta volna csak nyájas olva
sóm hogy’ pisszegtek, röhögtek a’ palánkok mellől itt- 
ott az emberek!) Kazinczyuak ezen „intését“ daloltam:

K e r ü l d  ’s hah aszd a’ r é g i t  és az  újat ;
S z o k o t t  ö s v é n y e n  j árj  s z o k a t l a n u l
T a r k í t s ,  de rnindi g e g y  fő s z í n t  k e r e s v é n ;
L é g y  a’ mi  v a g y ,  ’s e g é s z e n ;  de l é g y  e g y é b  is!
T i s z t e l d  a’ g é g e s  m e s t e r t  ’s k a c z a g d  —
Mo u d  S y b i l l a ,  ’s ö r v e n d e z z ,  ha érted.

(V e g e  k ö v e t k e z i k . )

ÉLETKÉPEK
A’ V I L Á G B Ó L  R A J Z O L V A .

1 5 .

M É Z E S  H E T E K ,

VAGY:

EGY IFJÚ  HÁZAS’ ÖREG GONDOLATAI
A’ MÚLT IDŐRŐL.

M U N K Á C S Y T Ó L .

( V é g  e.)

Mi  lesz e’ tervemből ?
Dr. Sehe del Ferenc/, titoknok m. k.

Csúrcsavarék fénymázzal.
B i i r u e .

Isten-nyila !
F r a n k l i n .

Csak húztam, halasztottam a’ mézes heteket, ’s 
ha dr. Schedel ki nem segít mottójával: ,,mi lesz c’ 
tervemből?“ becses olvasóim máig sem foguák tudni, 
mi lesz a’ m ézes-hetek végéből? —

Az okos ember mindig úgy éli a’ mézes hetet, hogy 
a' jövő hétre is maradjon egy kis ezukra. Mit eddig 
becses olvasóimnak a’ mézes hetekről beszéltem, az 
mind csupa balszerencséből állott ’s tán ez az oka, 
hogy a’ jobb szerencse a’ nagy-mézes-liétre maradt.

Nem hiában kezdtem én az iskolán a1 mézes hete
ket, mert ki megházasodik légyen ifjú, legyen férfi- 
korú, legyen öreg, legyen bölcs vagy déré, ismét 
iskolába kell járnia; csakhogy a’ bölcs díszes bizo
nyítványt visz a’ mindenható Isten elébe, mikor a’ ju 
talmazás’ ideje eljő ; a’ dőrcuck pedig házassági is

kolai testimoniurna mintegy illyformáu szól: „ín fre- 
qucutandis praelectionibus Uxoris suae negligens. Ex 
moribus: Classis tertiae;“ vagy mivel becses olva- 
sónéim diákul nem tudnak , tehát a’ dérének, kit Is
ten okos feleséggel áldott meg, házasságáról szóló 
bizonyítványa'mintegy így hangzik:

B i z o n y  i t v  á n y .
„Jelen soraim’elömutatója, nemes Kóbori Miska, mint

egy nyolez héttel ezelőtt hozzám férjül szegődvén, és az 
első két bélben magát becsületesen viselvén, minthogy 
hat hét óta S7üne(Ien korhelykedik és csavarog, mint 
megjobbithatlan és haszonvehetleu ember szolgálatom- 
bul ezennel elbocsáltatik. Mcllynek nagyobb hiteléül 
adtam ezen bizonyítványomat, tulajdon kiseprüzésem- 
mel és toló-kásámmal erősítve.“

(P. H.) N —Nné.

Az ember nem tudja mire ju t , főkép ha az ember 
azt sem tudja , tulajdoukép mire akart jutni? Ki meg
házasodik a’ mézes hetekre ju t, ki meg nem házaso
dik , a’ zsémbes hetekre jut.

A’ zsémbes - hét ’s a’ vén asszonyok’ nyara éppen 
egy időbe esik.

Mikor a' vénasszonyok nyara kezdődik, az aggle
gények mind talpra állanak ’s a’ váczi-utczában fel" 
alásétáluak és közönséges szemlét tartanak, de ko§ 
rán sem a’ véuasszouyok, hanem az ifjú kisasszo
nyok fölött.

Egy illy agglegény, mikor egy kisasszonykát meg
pillant, már távolrul úgy pislog mint a’ miskolezi ko
csonya; lábai, mellyek különben is úgy állnak, mint 
az egymásba vetett N , egyszerre zsibbadozni kezde
nek, a’ szegény agglegény a’ szép kisaszony’ láttá
r a ,  mint egy megmerevül, és nem tudja, azon lábá
val lépjen e előre melly hátra görbült, vagy azzal, 
melly földi reszketegségében elöl áll; azonban illy eset
ben az agglegényen egy keresztülfutó köszvény na
gyon szokott segíteni, melly ha hátragörbült lábába 
botlik , olly ugrándozva kapja azt előre az agg le
gény, mintha a’ szép kisasszony’ láttára ijQil hévétől 
’s nem a’ köszvéuytöl csiklándoztatnék.

De hazakerül végre déltájban áz agglegény a* vén- 
asszonyok nyarán, ’s mosta’ vén szakácsnő ki szép 
nyara’ szép óráiban nem mehete sétálni,zse’mbelui kezd. 
’s illy szerelmetcs hangon fogadja az agglegényt: ..hol
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hordta egész nap a’ sátány? bezzeg haza tud jőni enni, 
mért nem maradt ott, hol koborlott.44 Vannak az agg 
legénységnek is edes órái, ’s ki irigyelne egy aggli- 
nak a’ kemencze zugban elpipázott szebb napjait?

De, uramfia! most jut eszembe, hogy én is valék 
aggfi; gyermekségem’ édes szerelmi viszontagságait 
elbeszéltem, de aggfiságom’ kalandairól mélyen hall
gatva, tüstint a’ mézes hetek’ végére ugrottam. Ez 
nem igazság! ezért ellenem minden aggfi méltán ki
kelhet

Hanem mit mondanak rá becses olvasóim, kik lehet 
hogy már régen várják a’ mézes hetek’ végét, ha én 
most ismét az aggfiság’ végét elején kezdem? — Ki 
segít rajtam e’ kínos helyzetben, ki lesz tanácsadóm, 
ki vezércsillagom? — Igaz biz az, most jut eszembe: 
Tüstint elolvasom Bajzának  a’ „kritikai lapokba“ a’ 
beszélyről írt mély tudományu, aesthetikai bölcsesé- 
gü értekezését, ’s ha belőle okosabb nem leszek, azt 
drága, kedves olvasóim ne nekem tulajdonítsák, ha
nem a’ szerzőnek.

*  *  *
Tíz hónapos és 9 napos jegyzetek a ’ kalendariombul: 

Az e sz te n d ő  n ég y  ré sze irő l.
A’ Tavasz kezdődik martius iá Okán estvéli 8  ór. 

31 min., midőn a’ nap a’ 'fiii Kos jegybe lép, ’s a’ 
nappalt az éjszakával egyenlővé teszi.

A’ N yár  veszi kezdetét junius 21kén 5 ór. 15 min. 
estve, midőn napunk a’ C$g Rák  jegybe ér, leghosz- 
szabb nappalt, és legrövidebb éjszakát okoz.

Az Ősz beköszönt September 23kán 7 ór. 40  min. 
reggel, a’ nap elérvén a’ Mérték csillagzatot, is
mét egyenlővé teszi a’ nappalt és éjjelt.

A' Tél zordon, már a’ múlt esztendei december 22. 
reggeli 1 ór. 2  min. beállott, elérvén a’ nap a1 Bak
jegyet, és okozván leghosszabb éjszakákat.

*  %

Ezen tíz hónapos és 9 napos jegyzeteket én sze
dettem a’ „Rajzolatokba44 Länderer’ ^ l i o n i  v©" 
z é r é f o ő l , 44 hogy a’ szedő ne veszteglett légyen 
hiúban mindaddig, mig én Bajzának a’ beszélyről írt 
értekezését olvastam.

Most már hihetőleg szeretnék tudni becses olva
dóim, hogy mindaddig, mig a’ szedő a’ tavaszszal,

nyárral, őszszel és téllel vesződött, mit olvastam én 
a’ beszélyről, ’s mint fogom már most befejezni a’ 
mézes heteket ?

------- Igazán megvallva:
lször. Én nem olvastam semmit.
2szor. Most éppen egy szikra kedvem sincs a’ mé

zes-heteket befejezni, mert én azt szeretném, hogy 
minél tovább tartsanak; ha pedig becses olvasóim is 
megegyeznek abban, hogy a’ mézes heteket még to
vább is húzhassuk , úgy legokosabb lesz még most 
félbe nem szakasztani, hanem közép utat gondolni-ki, 
hogy se én rövidséget ne szenvedjek, sem becses ol
vasóim olly hamar a’ mézes hetekből ki ne fogyja
n a k ’s azért mindnyájunk közös jóvoltára, a’ mézes 
hetek’:

( V é g é n e k  fo ly tatása következik .)

A’ S E R D E  L Á N Y .

Megnőtt a’ kis leány 
5S miként madár, 
Anyjával elmegyen 
Világba már.

Imádó nép szivét 
Kerülgeti,
5S jó Isten tudja, még 
Ki nyerheti.

HEGYALJI E.

A’ K É T  M A G Y A R .

oo Ernyő alatt ü lve, olvastam egy dél előtt. Ha 
itt ott különösen tetszett az ú jság, és hatalmasan el
ragadt , le-le -tettem egy keveset, ’e a’ Gellért kő- 
szirtjein nyugodtak szemeim, mig gondolkodtam. Már 
el-akartam menni, midőn két bajuszos úri embert hal
lok nem messze tőlem: „csak ide megyünk, úgymond 
a’ Huszár kávé-házba/ 4 , Jól van , mond a’ másik, ott 
olvashat az ember, vagy beszélgethet, a’ mint tetszik 
békével.4 —

Én megpihentem egy kicsit; mert az áldott kenyér 
miatt igen sokat nyargalództam egész nap. A’ két urat 
azonban hozzám közel, az ajtótul nem messze, hallom

Megnőtt a’ nyár’ fia, 
A’ kis madár , 
Anyástul a’ mezőn 
Röpesni jár.

Nyomát a’ gyermekek 
Türelmesen,
Űzik nap’ esteig 
A’ nyírjesen.
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beszélgetni. Be-fordulok egy szippantnyi tobák véget; 
mert prüszkölni igen jó néha. — De alig kezdtem 
szívni,viszketést érzettem orromban, mire csakhamar 
oilyatprüsszentettem, hogy valamenyi rám nézett, ki 
köszönt; ki nevetett; én szinte részint köszöntem, 
részint mosolyogtam. ,Ejnye, bizony nagvott tetszett 
prüsszenteui I; kiált egy vendég az ájtóuál. Nem an
nyira tetszett, mint kellett, felelém. Nem tudom, foly- 
tatám , hol olvastam, vagy hallottam valakiről, hogy 
ollyanokat tudott prüsszenteui, szinte az ablakok meg- j 
zördültek bele. N o , úgymond az egyik, ha most ezt 
valamelly törlénet-buvár hallaná, bezzeg lenne dolga 
a’ világ könyvtárának érte , inig meg-lelné, hogy ki 
volt! — —

Az igaz, hogy nevetséges dolog-is az, szól a’ má
sik, mikor a’ történet-irók holmi haszontalanságot 
ollyan nagy igyekezettel feszegetnek, mintha az egész 
emberiség boldogsága függne tőle! —

Nem úgy ám, szóll a' másik, mint Plinius kívánja 
hogy ollyan dolgokat fejtsen-ki a’ történet-iró, mely- 
lyek által a’ köz-társaság  nyert, ’s kívül belől gya
rapodott. — De a’ mai világban, úgymond, egyébről 
gondolkoznak az emberek.

Pedig én sokakat tudok, mond a’ másik, a’ kik 
meg-ösmérték önként, hogy nem jó így a’ világ álla- 
potja, a ’ mint most van, és még is utánna bolondul
nak egészen, ’s a’ szerint tartják magokat átaljában. 
Az ifjúság el-fajúlt, nem tanúi, nem gondolkodik, 
semmiről, leg-fölebb játék-sziuről, lovakról, leányok
ról; — nem kell más, csak kártja, pipa, kutjrn, vagy 
száz ezer pengő forint ingyen; vagy hallatlan gazdag 
asszony feleségül a’ kinek legyen bőségesen ezüstje 
aranyja, hogy így legyen mit szeretuie-is, ’s igen
igen bőségesen költhessen mellette, és a’ pénzt mint 
a’ tők-magot el-szorhassa. A’ ki meg’ valamit érne 
i s , „mindent“ akarna egyszerre; ’s meg nem gondol
ja , hogy „tehetetlen;“ ’s még is azt tartja , hogy ő 
okos! — Más ismét olvas egy kicsit németül, vagy 
francziáúl, ’s mindjárt könyvet i r ; de meg nem gon
dolja , hogy „mi végre ?“ ’S még is elhiteti magával, 
hogy o bölcs! Hát kormányozni, úgymond, ki nem 
tudna ma? — Egyik azt mondja, hogy ő szabad- 
lelkű , más meg: hogy ő az idő szelleméhez ragasz

kodik; ’s ez nem tudja, mi az idő szellem? valamint 
amaz sem, mi a*" szabad-lelkű ? — — így telik-be 
úgymond a’ mit Plinius mondott, hogy hibáinkat sem 
szeretni, sem orvosolni nem tud juk!

Ezzel nagyot sóhajtott kalapját fejébe nyomta , ’s 
el-meut; a’ másik utánna.

Én azonban jobban meg-gondolván szavait, úgy ta
láltam, hogy ő is ollyan, mint a’ ki meg-mondja, 
hogy nem arra, nem azon az utón, nem úgy; — de ar- 

j ról, hogy: merre? mi-uton, mi-képen? — mélyen 
hallgat. —

Mennyit beszélt a’ mi emberünk! 's milly tüzesen; 
még most is látom, mint villogtak szemei, mint ég- 
teg arczai; hallom, millyeket ütött az asztalon ke
mény öklével, — mint harsogott szava; de az mind
haszontalan! ---------- Mert nem mondta, hogy: “mi
végre.“

Mert az, hogy feslettsegünket kurholta, hülyesé
günket (indiferentismus) gvalázta, mégnem elég. Ám
bár fájdalom, nagy részben tellyes igaza volt; — mert 
ha valaha, most vagyunk egyszer bőségében a’ egye
netlenségnek ! Ha valaha — most mondhatjuk igazán
hogy: abundat iniquitas! -------az az van gonoszság
akármennyi!

Az igen finnyás érzésű Magyarokkal nem elég ám 
bánni akarni; hanem tudni is kell hozzá. Erre meg’ 
sok tanulás és hosszas tapasztalás, ezeknél pedig 
meg’ még több gondolkodás kívántatik, — De némelly 
irók csak neki ülnek, és fájdalom! gyakran a’ leg
nagyobb gondatlansággal tarkázzák be a’ papirost, 
csak mint az egyszeri gazda a’ ki soha sem nézte 
meg a’ magot, vagy a’ földet, hanem csak ki-ment, 
és vetett; vagy mint az egyszeri gazdasszony, a’ ki 
meg nem gondolta, hogy mit főz, hanem csak tűzet 
rakott, és egyremásra kotyfolt; — sőt néha főzni va
lója sem volt, még is főzni ak a rt!-----------

„Mi végre11 kell gondolkodni, és cselekedni min
dent ? Ezt szerettem volna én az én magyaromtól hal
lan i!— Mert ámbár, megvallom, hogy gyönyörűen 
mondta - ki Pliniussal, hogy a’ köztársaság gyara
podását kell a’ történet-irónak szeme előtt tartani, 
de még is világosabban óhajtottam volna én azt tőle 
hallani! ------
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I H R -  ’S  D I V A T L A P .

H O N I H ÍR .
J e l e n t é s  é s  jM j ú n i u s !

Minden akadályok mellett is elkészülvén valahárafc Europa 
atlása ezen czim alatt: „EURÓPA MAGYAR ATLÁSA“ a’ 
legújabb politikai, geographiai, és statistikai hiteles; adatok 
szerint. — A’ polgári kormányozok , katona tisztek, újság 
olvasók, kereskedők, utazók és tanulók köz - haszonvételére 
n e m z e t i  m a g y a r  n y e l v e n  XXL táblában legelőszer 
kiadta é's rézbe véste Karacs  ̂Fercncz Pesten. — Bátorkodom 
alázatosan esedezni, hogy a’ tiszt, subscribens urak az utolsó 
füzet árát, mellyben vágynak E u r o p a ,  B e l g i u m  , Ma 
g y a r  or sz.  és az o r o s z  b i r o d .  két táblában ord. papi- 
rossan 24 p. krval, a’ velinen lévőknek pedig 40 p. kval, hozzá 
adván a’ boríték és titulusért eső 6 pengő krt is, a’ tiszt, prae- 
numerans urak, neveikkel együtt a’ rézbe metszés végett jövő 
pesti novemberi vásárig , legfellebb uj eszteudeig béküldeni 
méltóztassanak, hogy a’ kivántatott Földképeket akkor meg- 
kiildhessem. Ha kik az egész Atlást kívánják megszerezni, 
és az árát uj esztendeig bé fogják küldeni az egész Atlást 
ord. papír. 8 p. frint és 30 kért; a’ velinen lévőket pedig 14 
ftért jövő pesti Jósefnapi vasárkor megkaphatják; a’ kik jövő 
esztendeig be nem küldik a’ pénzt, azután az ordin. papiro
son egy Atlás 10 ft. pengő és 30 kr. a’ velinen lévőnek pedig 
16 p. for. és 30 kr. Magyarországnak és Európának földképei 
pedig egyenkint most is 50 p. kr.

A’ Magyarorsz. 4 táblából álló mappája még jövő novemb. 
vásárig 2 p. frint 24 kr. attól fogva pedig leszen 3 p. frint és 
12 kr. igen szép papiroson.

Az alsóbb oskolabeli Ifjak számára is találtatnak már ké
szen némelly szükségesebb földképek t. i . : M a g y a r o r s z .  
E r d é l y ,  G a l i t z i a ,  N é m e t  s z ö v e t s é g ,  E u r ó p a i ,  
T ö r ö k  bi rod.  és  n a g y  A s i a ,  egyenkint 10 p. krért; 
mellyek lételeket egyedül az ajtatos oskolák, a’ tudományo
kat világossággal terjeszteni kívánó igen nagy érdemű pro
vinciálisának fő tisztelendő Grosser Kereszt. János urnák ; va
lamint terjedését is ezen ajtatos oskolák, es más nagy tisz
teletű szerzetes atyák nagy érdemű Professoraiuak, és a’ mis- 
kolczi ref. Lyceum Professorának tiszt, ltegétzi István urnák 
köszönheti, a’ ki igen számosán szokott vitetni tanítványai 
számára : bár a’ nagyobb Collegiumok és oskolabéli tiszt. Pro
fessor urak is nagyobb világosság mellett kívánnák vezetni 
tanítványaikat a’ tudományok országában!

Találtatnak ezen kívül nálam angol Írást tanító könyvek, 
mellyek szerint igen könnyen, és a’ legrövidebb idő alatt meg
lehet szépen Írni tanulni. Az ára 1 koncznak, melly 4 csomó
ból ál l , csak 40 pengő kr.

A’ Mi Atyánk, Idvezlet, Hiszek- egy- Isten, Tiz- parancsolat 
egész kiterjedésében egy huszasnyi térségre, a’ legapróbb be
tűkkel lévén kimetszve, németül és magyarul i s ; ára egyiknek 
egyiknek 20 p. kr. — ezüstbe foglalva pedig a’ kettőnek az ára 
2 ezüst for. a’ kik a’ remek metszésű ritkaságokat kedvellik, 
megszerezhetik. — Pesten , József - Városban , Ősz - utczában 
(Herbst-Gasse) Nro 959. M í a m c s  F e r e n c z ,

Réz-metsző, Europa atlása kiadója.

K Ü L I U R E K .
1. ) II u mi né l  János, az ismeretes hangszerző, kinek jeles 

műveit minden, zongora játszó olvasónénk kétségkívül ismeri, 
de kiriil sokan nehezen fogják tudni, hogy Pozsonyban 1788. 
év novemb. 29. szül. is igyr hazánkfia volt, de ki e’ művészet 
iránt mostoha honban fényes tehetségeinek méltánylását hiában 
kereste volna, a’ méltányos külföldön pedig több érdemekkel 
tetézve, köztök lovagsággal i s , Weimarban , mint karmester 
a5 múlt oct. 17én hosszas szenvedés után a’ jobb létbe szen- 
derdett által.

2. ) Londonban nem rég e g y  törpe fogadtatott be bitang 
életéért, ki magát B r i n s l e y  S h e r i d a n  Richárdnak ne
vezi , ’s azt állítja, bogy ,,a’ Rágalom iskolája“ hires szer
zőjének utódja. A’ bőrteni tiszteket igenjói nmlattatá Rice 
komikus’ utánzásával.

3. ) Nem messze St. Brieux-től a’ tenger igen leapadván 
egy tengeralatti erdőt fedeztek fel, melly ismét tanúsítja, 
hogy a’ föld iszonyú változásokon ment keresztül, ’s név- 
szerint a’ bretagnei tengermelléke. Ezen rémes revolutióknak 
elseje 709ik év novemberében volt egy iszonyú szélvész ’ kö
vetkezeiében, midőn a’ tenger â  armoritumi tengermellék’ 
nagy részét elnyelé. A’ St. Michael hegye szigetté lön, a’ 
Druidák idejében oily hires sessey erdő helyébe a’ mostani 
Caucolai kikötő keletkezett! ’s több helyek mint valamelly 
varázsvessző ütésére egészen másokká változtak. Az ismere
tes természet vizsgál ló Fruglay^ gróf, szerencsés körülmények 
által kutatásaiban elősegítve, több római és druid régisége
ket hozott napfényre a’ mélységből. 1172 egy uj kitörés uj 
változásokat ’s pusztításokat tön ’s elsülyezté St. Sol de leon 
és Treguier püspökségek’ egy részét.

4 ) Angolország’ thrúnusán eddigelé n é g y  királyné ült,  
t. i. M a r i a  1553 jul. Ótól egész 1558 nov. 7ig; E r z s é b e t  
1559 november 7től 1603 marczius’ 24 i g ; M a r i a  1689 feb
ruár l3tól 1702 marczius Sig és A n n a  1702 marczius 8tól 
1714 aug. lig . A’ jelen királyné tehát már ö t ö d i k ?

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

NY0MAT1K LANDKRKR BETŰIVEL
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H arm adik  év9 A’ dicsőség fénysugárig 
Lengjen a’ Magyarhazára Második fele .

A’ MŰVÉSZET KALANDJA.
(ALLEGÓRIA)

B E V E Z E T É S .

Puszta volt a’ föld és kietlen ; rengetegek lioriták 
felületét, ’s kopár sziklatörnegök nyúltak az egek felé; 
borzasztó zajjal zavarogtak a’ habok , tornyosultak 
és szirthez parthoz csapódtak; iszonyú szelek zúg
va repülének egy földsarktól a’ másikig; ’s nyugta
lan nép csoportok tolódtak völgyből síkra, síkról he
gyekre. Nem vala csend nem vala nyugalom a’ ter
mészetben , mert ez még teljes ifjú ereje vad mozgal
minak átengedd m agát, meg nem elégedvén eddig te
remtett müveivel, mindig rontván rs újra teremtvén, 
’s nem ismerve a’ nyúgodtabb munkálás isteni hatását.

Művészet magosán üle fellegtrónján, ’s letekiute 
lángindulatú testvérére, sajnáló szemmel nézé annak 
heves működéseit; várván egy szünetperczct, m e ll
ben bátyja Természet egy kissé kinyugodand a’ fá
rasztó munkától, hogy őt megszólítsa. Ez épen né
hány pillanatig szunnyadni készülvén, még előbb egy 
óriási tettet akart véghez vinni, — megrázá izmos 
karaival a’ földet hogy az legbensőbb üregeiben is 
rengett; egy hegyet a’ gyomrából felözöulö tűz ele- 
mészte, az beroskadt, ’s helyét tó foglalá e l; a’ 
végetleu tengerek vizei pedig felháborodván fenekük
ről egy iszonyú szirttömeget emeléuek k i , melly fe
jét a’ vizsziuén felülemelve mint egy újvilág álla meg 
a’ habok’ közepette. —

Természet engede húga intő kérésinek, ’s elfoga- 
dá hogy ez öt egy varázspálczával ajándékozza meg, 
inellyet Művészet szent ihletével álda meg, ’s melly- 
uek segedelmével, hol helyén lenni találná, munká
latiban a’ szépet is összekötné a’ nagygyal és erőssel. 
Viszont Művészet egyebet nem k é r t , mint hogy ne
ki is szabad legyen bátyja egész birodalmában hatal-

1837.

mát gyakorolni olly lényeken, mellyeknek elég volna 
az ő csupa ihletése, mert tettleg belevágni a’ dolog
ba , csudaműveket saját kezével adhatni, hogy mások 
henyén bámulhassák, nem akara. Az egyezés megál
la p í to t t ,  két kölcsönösen váltott jelkép egy részről 
az említett varázspáleza, más részről egy ecset, mely- 
lyel Művészet bátyja műveit is utánozni ’s mennyire 
lehet azokat megközelítni tudja, — a’ közlőit hatal
mat mindegyik örök időkre biztosítá, mert a’ test
vérek egymástól függetlenek lévén , hacsak önkényt 
le nem mondanak jogukról, az új ajándékot többé 
el nem veszthetik.

Látszott is nem sokára a’ jótévő hatás, melly mind 
két részről a’ földet elevenítő. Természet mind job
ban szorgalmatoskodék, ’s a’ művészeti szellem se
gélyével olly remek müveket teremte, mellyekutánoz- 
hatlanok , elérhetlenek maradtak mind örökké, a’ bá
mulat és csudálás, a’ gyönyör és éldelet tárgyai. Ott 
egy már fenálló zordon hegytömeget a’ legszebb so
rokra, lánczokra ’s csoportokra oszta fel, alakzatai
kat a’ legkülönbözőbb habvonalok közé szoritá, ’s 
egész idomukra sajátságos tarkaságot ömleszte: úgy 
hogy az egész mint egy nagyszerű alkotmány terje- 
de ’s emelkedők ; egyes részeiben még is a’ viruló 
bársonysima dombtól az ősz sziklavállakig ’s jéghom
lokig a’ szépnek minden elemei egyesülőnek. Csergő 
patakkal, tengerszemmel, zuhataggal, virágos völgy
gyei ’s fenyőfödte ormokkal váltá fel az előbbi egyido- 
múságot ’s ezek körül egy csak nem korlátlan látha
tárt vont: a’ földnek egyik legszebb ’s legmeghatóbb 
csudáját alkatá, szép tájat. Szint’ azt amott más vál
tozásokkal hajtá véghez, hol egy végetleu víztükör’, 
messzéröl kékelö hegysorok’, mérhetleu róna’, ’s kö
zel meredek sziklafalak’ ’s övedző erdők’ bájló ellen
téteit olvasztó össze, úgy hogy a’ legremekebb mű
vész dicséretét a ra tá , mert munkái nyíltan feküdtek

C » 0
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a' világ- szeme elolt, ’s eredetűk még is megfoghat
ta» talány marada: holott húga, alkotásainak végre
hajtására csak eszközökkel élvén, ’s ezen eszközökül 
mindig gyöngébb lényeket, mellyck korán sem bírtak 
olly isteni hatalommal, választván, észrevétlenül épite 
csak, és szinte meg sem ismerteték, el feledteték.— 

De idő hosszával Művészet égi-ihletü szüleményei 
is szaporodtak ’s fontosságot nyertek. De épen ez volt 
a' két testvér közötti megliasonlásnak rugója, Ter
mészet meg nem tagadhatván eredeti lelkületét, 's el 
nem fojthatván egészen vad indulatja forrongásait,— 
kaján szemmel nézé , hogy húga olly tetemes befo
lyást nyert az embereknél, kik is néha szellemétől lel
kesítve olly alkatmányokat készítenek, mellyek bizo
nyos tekintetekben Természet müveit homályba borit- 
ni fenyegetőztek. Azért is ha már meg nem gátolható 
a’ történteket ’s történendőket, legalább büntetlen 
nem akará hagyni a’ merész tetteket. E ’ boszu , mi
vel a’ főszerzöt nem érheté, az al-okokra vagy inkább 
csak eszközökre, mint ez gyakran történik a’ világ
ban , Suté ki egész pusztító erejét. Ugyan is fékre 

resztvén romboló hatalmát, itt egy várost sülyesztetf 
e l , amott tiizhegy’ lángjai alá boritá egész vidéket, 
minden elemet föllázasztván, majd lég majd jég majd 
viz és tűz által rontá le az ember müveit, ’s gyak
ran egész reményét megsemmisítő. ’S ezen ellenséges 
f'elhevülés mai napig is tart.—

Említettük , hogy a' két testvér közötti egyezés al
kalmával Művészet kiköté magának befolyását olly 
lényekre, mellyekben ihletése foganatra találhat; illy 
lény főleg az ember volt. Öntött ugyan más alsóbb 
rendű lényekbe is művészi szellemet vagy inkább ösz
tönt; ő tanító a’ madarat fészket csinálni, a’ hangya és 
méh szorgalmas muukássága e’ szellemnek következ
ményi. — Másokat bizonyos előkészülettel ruháza fel, 
minél fogva tanítást és szellemi idomitást elfogadhas
sanak ; ide a‘ ló, elefánt, némelly madár, az eb ’s a’ t. 
tartoznak. De látván milly gonoszul csúfoló meg igye
kezeteit a’ majom, mint fajult el benne a’ szellemi 
anyag, mind örökre oda hagyá az alsóbb rendű teremt
mények' ösztöneinek nemesítését, ’s egyedül a’ felső 
földi lényre, az emberre korlátoló minden befolyását. 

Ennek következésében az embernek, külső életére 
visszaható minden cselekedete Művészet' istennő párt
fogó szellemének 's szorgos ápolásának okozatja, az

egész gyakorlati élet művészeten alapszik. A’ szán
tástól , mellyen lételünknek alaposzlopjai nyugszanak, 
fel egész az utósó mesterségig, melly az élet kényel
mére szolgál, minden fokozat, e’ felséges szellemnek 
szülöttje. De későbbi időkben látván Művészet, hogy 
az ember létele elegendőleg van biztosítva közbenjá
rása által az irigy testvér Természet dúló hatalmas- 
kodásai ellen ; mind a’ mellett hogy a’ már előbb köz
lőit hasznos elveknek további kifejtésére az emberi lel
ket buzdítná, azt lassankint a’ magosabb ’s finomabb 
anyagú ’s úgyszólván szellemibb művészi elvekkel is 
kezdé megismertetni, ezzel is arra czélozváu : hogy 
ámbár felfogásuk amazokénál sokkal nehezebb ’s gyön- 
gédebb nemű lévén leginkább csak a’ lélek belső álla
potára , a’ belső életre irányozottak, még is a’ kül
ső létnek idomilására is visszahassanak. Ezen belső 
életrei hatás pedig a' szív és lélek nemesítését tűz
te ki czélúl.

Ezen felsőbb rendű művészetek idők haladtával azon 
megkülönböztetést villák ki maguknak hatalmas el
mék működései által, hogy csak ők egyedül nevez
tettek e’ néven.

De csak lassan haladhatott c’ pályán az istennő 
mert csak ritkán talált olly elmékre , mellyek ihle-’ 
tét és sugallatát tisztán felíogák ’s a’ maga saját lé
nyegében megérték; és sok kontár lélek méltatlan 
küzbekeveredése által ebbeli intézkedései is a’ legtar
kább cllenmoudásokban létesítettek.

Hogy mégis a’ sok fonák mód között, mellyen ne
ki áldozni szoktak a’ föld lakói, maga főfogalmát 
fentartsa tisztaságában, több ízben és különbféle idő
szakokban látogatja a’ földet a’ Művészet istennője, 
és sok helyt szolgáló szellem hölgyeit hagyja mint 
egy védangyalul, azt hívén, hogy ezen közelebbi érint
kezés tetemest sikert szülend. Részint azért, mivel 
tudja hogy az emberi elme irányzatit idők és körül
mények határozzák meg, ’s így a’ hajlandóságok is 
változnak; — hogy a’ felfogási tehetség fejlettsé
gének a’ kültárgyakkal, hogy közöttük a’ legszoro
sabb viszony fenálljon, bizonyos összehaugzásban kell 
lenni , — részint némelly sajátságos szeszélyeit kö
vetve, bizonyos századokban különböző tárgyak iránt 
mutatja pártoló előszeretetét. Volt időkor, hogy a’ 
szobrászatot különös meleg hévvel öleié ; ezen kor
ból valók ama’ remek szoborképek, mellyekuek ma-
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radváuyit, töredékeit, egyes darabjait is m acsakcsu- 
dáljuk ’s megbecsülhetlen kiucs gyauáut őrizzük és- 
tiszteljük. Mas korszakban az építészetet emelé a' leg- 
magasb fokra, ’s e’ szakaszból valók azon csoda al- 
katmányok, mellyeknek fensége szinte szédíti kábítja 
fejünket, ’s gyakran még düledékiben is tisztelettel 
tölti el keblünket. Ismét más századokban a’ festésze
tet boldogitá hő kegyeivel, ’s ez idők’ szülöttjei ama 
remek festvények, mellyek a’ szemet ’s lelket egy- 
iránt foglalatoskodtatják.

Újabb időkben leginkább a’ hangászatot és a’ hoz
zá tartozó nemeket pártolja, egyébfélékre csak egyes 
alkalomkor öinleszti pillanatnyi malasztját; de az épí
tészetet , ha nem is olly teljesen nagyszerű alakkal, 
de még is mindig uj köntössel ajándékozza meg. — 
Utazásai közben sok helyt hagyja helyetteseit, kik
re a’ további felügyelést bízza; másutt magok a’ ha
landók közül választ hősöket országa oszlopául, ő- 
ket szent szellemével eltöltvén,'s ihletése által mint 
cgy uj lelket öntvén beléjük. — legújabb időben egy 
utazásán a’ következő tapasztalásokat tévé. —

E l s ő  O rszág* .

A’ Művészet istennője bele üle rózsaviláglól su
gárzó fellcgkocsijába, 's leszá llás ' földre. Tenger
övezte országnak vévé irányzatát, ott kívánván kez
deni titoktcljes szerepét. Észrevétlenül termett éjsza
kán egy roppant város közepén . ’s a' mint a’ nap 
fölkelt, hozzá foga nagy munkájához.

Kiváncsi utasnő alakjában Doris név alatt meg meg- 
látogatá a’ jelesb mütárokat ’s a’ legnagyobb örö
met érzé. Itt legszebb sikerét látá azonnemű elvei
nek mellyek a’ közhasznú ’s az életre határozottau 
befolyó műszellem terjesztését tárgyazzák. Rendre já- 
rá azután azoknak müszobáit, kik szorosabb értelem
ben neki szentelék napjaikat, ’s hol tapasztalá, hogy 
eddigi lelkesítései már is szép gyümölcsét szültek, is
mét buzdíta, serkente, 's új isteni szikrákkal gazda
gító az egek felé törekvő lelket. Egy hirdetésből meg
tudó, hogy ujabbkori kedveueztárgyát,a’ hangászatot- 
nyilvános mutatványon veheti figyelme alá. 'S megje- 
tent a’ hangversenyen.

Nagy sokaság tódult össze, kéjelegve hallgató a’ re
meklőket: ha nem érté is mindegyik az előadott hang-

szerzeményt : becsüld még is az előadóban a’ láng- 
észt vagy tehetséget, az ügyességet, a' szorgalmat, 
’s az időt, mellyet ezen tökélynek eléréséig áldoznia 
kelle; tiszteié a" szerzőben a’ lelki emelkedést, melly 
mintegy megfejtlietlen titok lebeg a’ halandó por fe
lett; és szívesen adja pénzét a’ művésznek, ki né
hány derült pillanatot teremt az egyhangú komoly élet
ben , vagy épen kecses reményt gyújt szivében , vály
údon édes emlékezetet támaszt lelkében, melly ha 
néha fájdalmas is még is olly1 igéző oliy kéjtcli olly 
kedves! Mert a' hangászat négy köre az emlékezetek 
egész országával rokon, — az emberi élet alaprajzán 
gyökerezik, ’s hatalmas ágait kiterjeszti a’ múltba ’s 
jövendőbe. Azért nincs hang, melly nem valami ér
zésen vagy gondolaton alapulna, ’s ennél fogva az 
emlékezet vagy reménynek valami képét nem idézné 
a' lélek elébe, vagy a’ jelent fátyol alá nem rejtené.

Volt még is a’ sok közül néhány különcz is. — 
Doris egyik szomszédja egy hosszu-szárazképű ur volt, 
kinek homlokát és arczáit vastag redők borilák mint 
Saiurnusnak mindannyi gondolatvonali, keskeny aja
kinak szélei szorosan egymáshoz simultak, ’s ha szólt 
az ur , úgy tetszék , mintha a' két ajak egymást szen
vedélyesen csókolná, vagy azért, hogy őket már sem
mi más ajak úgy' sem csókolja , vagy hogy a’ szavak 
mellyek közülök kisikamlának , nem igen csókolák 
a"személyt kire irányzottak. Ezen ur mindent rosznak 
talált mindent ócsárolt, szüntelen az ízlést emlegeté, 
’s úgy volt észrevehetői, hogy ő mindent tud; ’s külö
nös, hogy épen ezen ur, ki magát egy müvésztársaság- 
nak fejévé téíeté egykor — mint utóbb Doris megtudá 
— siettető azon egyesületnek szétbomlását elcsavart 
nézetei, makranezos önhittsége, 's ügyetlen fogásai ’s 
rendelkezései által. — Egy másik u r , ki észrevevé, 
hogy Doris idegen 's hogy a' hagászatot nem csak érti 
de gyakorolja is, kitudván szállását magához hivató. 
Sokáig keile várakozni Dorisnak a’ képcsarnokban, ’s 
midőn végre belépe , úgyr fogadá őt a' pamlagon he
nyén heverő ur , mintha nem is emlékezett volna a’ 
meghívásról Azoknak egyike volt ez, kik mindent 

' csak számukra teremtve lenni vélnek, ’s a’ művésze
tet is úgy tekintik , mintha csak pénzüknek tartoz
nék szolgálni. Sok haszontalan egészen szélyelütó 
kérdések leple alá akaró takarni pöffeszkedő gőgjét. 
mellyekből mindazáltal Dóri» csak hamar kivehető tu-

*
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datlanságát, ‘s azt látszék kívánni, hogy Doris a’ 
szoba szögletébe állváu, miut valami vak háríás éne
kelje el dalait, mintegy kipróbáltatva magát, hogy 
érdemes lesz-e őt az éstélybe meghíui. Érté is Do
ris az urnák egész viseletéből, hogy az a’ művésze
tet csak azért pártolja, hogy egy pénzköltési móddal 
többje legyen, meg mivel a’ nagy világ előtt e’ tekin
tetben is kivána féuyleni: ámbár az alreudű zür-zene 
neki sokkal kedvesebb hangája. —

Doris igazságos boszonkodásra gerjedett , ’s bátor 
szóval veté azon urnák szemére méltatlan gondolko
dását , ’s megvetendő nézeteit. Ezen u r , ha nem vol
na olly kemény ’s mondhatjuk, sötét agyú, bizonyá
ra befogadná szivébe a’ tauácsló intéseket, mellvek 
a’ konokság megtörését vevék czélú l:— „ha valaki 
a’ művészet lényegét ’s magas ezélzásait nem érti, 
ne vesse fel magát bírálójuknak , ha pedig lelke nem 
is képes felfogni szellemét, azt ne merészelje szeut- 
ségtelen lábakkal íapodui.“ — így hangzónak Doris 
végszavai, de el is hangzónak a’ levegőben, mint az 
igen gyakran történik , mert alig hagyá el a’ küszö
böt , a' gazdag ur nagyot ásítva fordult meg pamla- 
gán ’s aludt. — Művészet pedig további utára indult.

M á s o d i k  O rsz ág -.

Most egy más ország felé közeledett Doris, melly- 
uek partjait egy felől mérhetleu tenger, más oldalról 
egy agg folyónak vizei korlátolják. Látott itt sok sze
les szellemik ide ’s tova futkosni, ’s még az érett el
méknek külszínen is többnyire egy könnyen lebbent- 
hető fátyol lengett; mély gondolkodású fejeket, mély 
érzésű keblet csak gyéren talált. Minden a’ hevesség 
és forrongás elvein alapzott, ’s nyugodt fontoló lélek 
már a' félistenek sorába tartozott. Ezeknek követke
zésében Művészet itt hatalmát nagyon is ’s csaknem 
közönségesen elterjedve találd, de szinte a’ változás 
legnagyobb kényének alávetve.

A’ mint Doris megérkezése közhírre jutott, azonnal 
tnindünnen gyűltek össze számos csoportok, bámulni, 
dicsérni, kaczérkodni, tapsolni, imádni; gúnyolni igen 
kevesen. Mert itt a’ művészet minden nemei nagy tisz
teletben állauak. Még is kedvetlenül hatja meg Dorist 
hogy a’ hódoló tömegeknek tetemes számát oilyak te
szik ; kikben büszkélkedni épen nem tartozik gyön-

geségei közé. A’ könnyelműség’ és fitogtatás’ hősei 
csillogó szemüvegekkel vevék őt szemügyre, és zagy
va lábkanyaritásokkal lejtének el mellette, magasztaló 
fölkiáltásaikat pörgő nyelvvel versenyt halmozva a’ 
szép idegenre. A’ pipere’ és czifrálkodás’ hősnéi pedig 
szigorú szemlét tartottak külseje fölött, mielőtt belső 
érdemei birálgatását szóba venni méltónak tartanák; 
’s ámbár nem vala minden ráncza az öltözetnek iuyök 
teljes kielégítésére, mégis csak gyönge ellensúlyt ve
tett ez a’ mérlegbe, ’s a’ bel-tehetségeknek méltány
lása egészen lenyomó a’ kedvező serpenyőt.

Némi megnyugtatást uyujta még is Dorisuak, hogy 
nem csekély számuak voltak azok is , kiket a’ szel
lem nem ragada olly hirtelen, ’s kik szinte becsben 
tartják őt. Hogy pedig papjait és papuőit a’ legtisz
tább hévtől látá lelkesítve iráu tá, az épen örömmel 
tölté el egész lényét.

’S tapasztaló, hogy itt a’ művészet minden nemei 
egymásba fűződnek, egymásnak mintegy segédkezet 
nyújtva, egymásra kölcsönösen árasztva fényűket. A’ 
színészet számtalan művészi ág ikat hoza mozgásba, 
’s főleg a’ vele egymagasságú haugászatot öleié, úgy 
hogy sokszor szerényen visszalépe ennek engedő a’ 
főszerepet ’s őt segédszereinek egész pompájával kí
sérve. Tapasztaló továbbá Doris, hogy kik neki áldo
zatul szentelék életüket, épen nincsenek kéuszerítve 
megbánni tettüket, mert itt a’ becsülés nem csak a' 
művészetet illeti, hanem a’ művészre is átárad, ’s azon
felül tettlegi segítséggel,ápolássalis nyilvánítja magát, 
’s hogy így ugyancsak érdemes müvészkedui; — mert 
ollyan az emberi természet, hogy csak ha e’ kettő 
együtt jár, érzi magát elegendőleg ’s méltán buzdítva 
pályája vidám folytatására. — Nem tetszett ugyan Mű
vészetnek, hogy illynemű méltánylásban kontárok is 
részesülnek; de ezt a’ nagy sokaság különböző mű
veltségében látá gyökerezni, ’s természetesnek találó, 
hogy c’ sokféle legtarkább sajátságú műveltségi foko
zatnak megfelelő élvezete is legyen, sőt szükséges
nek vélé, azon reményben, hogy a’ számos alsóbb 
rendűek így előkészíttetvén, idővel közülök is emel
kedik egy vagy más a’ nemesebb éldelet’ megértéséhez.

így mindent a’ maga rendén hagyván Doris tova 
szállott.

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k . )



725

KIRÁNDULÁS PESTRŐL.
K G Y S Z K S Z K L V E S  N Y Á R - Ő S Z I  U T A Z Á S .

G A R A Y-TÓL.
(V « g e .)

X X .

A’ harangozó Imi alt.
—  — — Maga a’ balgatagság mögött is 

nem csekély böngészést tarthat a’ bölcseség, 
ha midőn előttünk látjuk , a’ kiilönböztetés- 
hez és gúnyoláshoz értünk midőn magosi'tjuk.

15 u 1 \v e r.

Örkényen a’ faluház előtt megállóit kocsisom, mert 
az eddigi nagy homokban kifáradt kis macska-lovakat 
tovább elkinozni — keresztény szeretetem meg nem 
engedé...ú j lovakat akartam váltani... de várni kin- 
telcnítetém, mert a’ hívek templomban valának.

Tudni kell olvasómnak, hogy a’ templomoknak ba
rátja vagyok, mert szabadon állnak ’s fejőket egyene
sen hordozzák; ide já ru l, hogy a’ festészetnek szen
vedélyes kedvelője vagyok, ’s mi sokszor megesik, 
hogy egy eldugott elfelejtett kis templomban néha a’ 
legritkább kincseket fedezhetni-fel — kivált Olaszor
szágban. Az orgona méltóságos hangja pedig kiben 
ne gerjesztene emelkedő lelkesedést? csak azok a’ bö- 
torkú kántorok... azok ne ijesztenék viszsza sokszor 
az embert, ’s a’ kcméuyecske kifejezés, midőn az em
ber magát juhnak hallja neveztetni, mind ezek mon
dom nem legjobb érzést gerjesztenek az emberben.

De hiba mindenütt van ’s én e’ részben rég meg
nyugodtam az irás’ szavain.

Azonban bár mint erültetelém szemeimet, templomot 
sehol nem láték, noha az egész falút — mint Zeusz a’ 
széles világot — egy pillanattal keresztül látám. Kér
désemre egy emeletes ház mutattatott, ’s isten bocsáss! 
a’ templom és a’ korcsma egyház vala, azaz: az egy
ház templom is volt korcsma is. „Biró uram ligyszó- 
liték-meg egy szürke bajuszost, kit a’ bocskoros so
kaság közül csizma ’s egy tetemes bunkó — alkalma
sint az igazság’ sceptruma — különböztetett-meg, 
„rendeljen nekem egypár jófutót Pestig.“ — „Lesz 
uram !“ ,monda a’ kopak-tanács‘ érdemes elnöke, bot
jára támaszkodva,. . . ’s pillantása két kis-birót hoza 
mozgásba. „De előbb ebédelni megyek!“ mondám, ’s 
a’ korcsmába tarték.

Különös, hogy engem a’ vendég fogadós németül

szólított,’s kocsisommal magyarul beszélt. . .  Boszon- 
kodtam, hogy uj Ízlésű oberrockorn alól ki nem is
mérte belőlem a’ M agyart. . .  Később hallám csak, hogy 
a’ gonosz elég gonoszul csak azokat szokta Magya
roknak tartani, kiket sallangos pipa, kostök és sar
kantyú , vagy köszöntés helyett egy czifra illyen adta 
teszen ajánlatossá előtte...De a’gonosz fogadóst még 
is meg kellene intenünk, hogyan mer ollyasmit a’ 
Magyarokra fogni.

Azonban alig menekszem-meg a’ fogadóstól, midőn 
az ebédlőből elejbém szökik B . . .  hadnagy ’s a’ magyar 
huszár formaruhája és nyalkán kipödrött magyar ba
jusz alól egy: „Ah! grüss’ dich Gott!“ hangzék elé- 
bem. Mármost moudjátok-meg minő gazdaság ez?...

B ... társainak, az itt fekvő Ferdinand huszár ez- 
redbeli nehány tiszteknek, bemutatott. Vígan valánk. . .  
’s nehány toast üritteték .. . Még egy íindzsa quasi-kávé 
. . . ’s az ebédnek vége lön. Most körülfogának a’harcz’ 
fijai, hogy irnám-fel nevemet — az ablaktáblára! — 
Nekem nem akarva is eszembe ötle Thümmelnek Üveg
cserép-gyűjteménye , ’s ha a’ „mért“ ajakamból még 
nem hangzott is, szemeim eleve elárulák, mit kérdeni 
akartam. „Ezt minden vendégünk megteszi — lön a’ 
felelet —’s kegyed ki nem szabadul ez üveg-albumból.“ 
„Legyen“ mondám, ’s a’ tisztek félre v o n u lta k .....  
midőn darab idő múlva vissza tértek B ... ezeket olvasá:

Dél vagyon; a’ fáradt iramó abrakra nyerítez,
A’ vendégfogadós kedvvel ajálja lakát,

Csendül az üdvözlégy is a’ roskadt régi harang-láb’ 
Tengelyiről, a’ pór födtelen agygyal eláll;

’S míg az utas szilajul mulat egyik laknak ölében:
A’ másikban imát tartat a’ tiszteletes.

A’ hadnagy még ott állt ’s fontolni látszatott, inig 
a’ többi egy közakaratú hideg bravot kiálta, sőtt egyik 
veres orrú kapitány pohárhoz is nyúlt... A’ hadnagy 
hozzám fordula ’s „hiba van!“ monda... „Hogyhogy? 
— .“ — — „Ma nagypéntek van ’s az üdvözlégy nem 
csendülve hanem kerepelve szólt.“ — „Igazság!“ 
mondám. De még a’ „ság“ szájomban volt, midőn künn 
a’ haranglábon egyszerre valamennyi harang elkezdi 
csendülését...„M i a’ manó! — kiálta ama’ veres orrú 
poharából éppen az utósó húzomot végezve — hiszen 
még nem támadt-fel a’ Megváltó !“ ’s valamennyin egy 
szökéssel az udvaron term éuk... Es im! valamintha 
Fábius ludjai éledtek volna fel hamvaikból a’ harang-
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Iáiról leoniló kötelékre kötözött ludak szállongának 
a la-fel ’s szállongásukkal a’ harangcsendülés.

Ha azon időben valánk, mikor valamelly véletlen 
tünemény az emberekkel csudákat hitete ’s bizonyos 
emberek társaik’ szeme elébe X. helyett U -  t csinál
hattak: alig ha úgy nem járunk vala, mint ama’ hét 
hős, kik a’ hat öles dárdával sem merészkedvén a' 
szunnyadó nyulat megtámadni, egyik a’ másikat nó- 
gatá előre .. De hála! a’ csudák’ századai elmúltak ’s 
a’ lúd - harangozást senki közülünk nem hitte termé
szet-felettinek valamint nem az udvaron álló kaczagó 
k __ i fuvarosok, nehány pajkos ficzkó a’ csiny’ me
sterei, kik megakarák mutatni, hogy a’ harangok nem 
mentek Rómába.

Mi jót kaczagánk a’ tréfának... de a’ falusiak más 
szempontból nézék az t.. én azonban ellensége minden 
polgári vitának asztaltársimtól, ládáktól, és harang
lábtól búcsút vevék.

Az utazó4 mcgszalasztatása.
A” baleset jól esett!

K i s f a l u d y  K á r o l y .

A’ második faluban, mellyel Örkénytől értem, Ocsán, 
egy kis piszkos magyar faluban, valamelly góth-styl- 
ben epitett régi templom vouá magára figyelmemet.— 
Annál inkább vágytam a’ templomot megnézni, mert 
a’ „Jelenkor“ 1832ki ha jól emlékezem 1 Tik számá
ban ollymit olvastam mintha ez az Ocsa (oiki<*) görög 
szó volna’s a’ körül fekvő Boócsa (Bwoki*) Madocsa 
(MeSsak/ct) és Kolocsa (Kayee' la) helységekkel együtt 
még a’ régi görög gyarmatok’ maradványai voltak. 
Oda lehet e felvinni az itt találtató régi templomot is, 
nem állíthatom. A’ lakosok azt hiszik ; hogy a’ Tö
rökök épilettek ’s róla szép mesét tudnak. Belől is 
akarván látni a’ templomot kinyittatám magamnak.

Az egyházfidé egy csinos magyar menyecske, sem
mire sem volt készebb mint a’ templomnak szegét lyu
kát megmutogatni, ’s ime mig fülem a’ csacska asz- 
szonykának hódolt, szemem a’ görög szép mvthos’ 
szobrait kérésé, de egy márvány Apollón kívül, melly 
felelte elcsonkiíva a’ több falkövek közé volt építve, 
nem láttam semmit is. —

Soroksárig jó forma homokunk volt, kivált az ócsai 
szolok a la tt, *s kocsisom nem egyszer szidta-amúgy

magyarosan az utat: „Jó ember, mondám, nem az út 
oka annak oka, hogy rósz, valamint nem te, hogy lo
vaid macskák!“ Gergő meresztett szemmel tekiute rám 
de én rósz útróli gondolkozásban annyira elmerültem, 
hogy észre sem vevém midőn kocsim Soroksár előtt 
állott. E ’ falu’ egyike a’ legcsinosabbaknak, mellyeket 
útambau láttam, házai jó karban állnak ’s oily egye
nes liniában, mint egy mérnök’ systematicus agyában 
a’ gondolatok. Keresztül tekintvén a’ falut imigy so- 
hajték-fel.

Nyájasan intesz alá szép ég a’ tiszta falúra,
Melly mint hattyuseieg hósoro/.atban el áll;

Gazdagok a’ telkek, nevet a’ rét’ fűve ’s fiivéről 
Jóllakozott csordák bőgik a1 bála-imát;

Minden kellcmetes, mindent lát a’ kereső szem.
Ab! csak az édes bont nem lelem e m b e r i  közt.

A’ lakosok úgy nevezett Svábok, ’s a’ mint látszik 
jó gazdák. Szépeik a’ legjobb tej, tejföl, túró és iros- 
vaj készítők, ’s ha olvasóm szavamnak nem hisz, ap- 
pellúlok a’ — pesti hetivásárra.

Szóbeszéd, hogy Maria - Theresia egykor Pesten 
lévén , a’ Soroksáriak kérelmet nyujtának neki, hogy 
csinos és szép falujokat mezővárossá emelni mcltoz- 
tatnék. . .  A’ fejdelemné , mint mondják, megadá ké- 
résöket...D e midőn a’ fejdelemné íalujokba belépne., 
az örömtől elragadtatott Soroksáriak imigy köszönték 
ő t: „Vivat Soroksár ! Maria-Theresia mezőváros lett.“ 
. . . .  A’ fejedelemné valamit Kriihwinkliröl mormogott 
magában, ’s szavát a’ Soroksáriak nagy szomorúsá
gára vissza vette.

En együgyüségemben egy csoport szekerestől egész 
ártatlansággal tudakoztam, valljon a’ monda igaz vol
na e ? .. .d e  a’ sógorok ostorral és vas-villával fenye
gettek ! . . .  „Hajts!“ kiáltám ’s repülve a’ nagy a’szép 
Pesthez, az én kedves Pestemhez mellyet most újra 
látandó vagyok!

Oh a’ viszonlátás’ öröme valamelly kimondhatatlan, 
leirhatlan öröm, nyájas olvasóim! ’s én csak azért is 
elutaznám Amerikába, hogy azután a’ viszonlátás’ 
örömeit éldelhessem! Gyengéden illatozó rózsa ez a’ 
szív kertében, mellyet csak a’ lélek’ kezei szakaszt- 
hatnak le; illatozó ámbra, ‘s éldelete mennyei manna! 
De minek ügyekszem én ezt leírni? hisz’ ez érzés le
irhatlan — a’ kárpitot legördítem.

\
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A' K É T  B A R Á T .

Két Ifiu ember, gyermekségektől óta barátok, isko
láikat Brasilia’ fővárosában elvégezvén, vissza tértek 
Rio-Janeirotul nem messze fekvő szülő városukba, ott 
isméreteikhez szabott hivatalt vagy foglalatosságot ke
resendők. De ők szülőföldüket többé nem láták úgy 
mint előbb ; a’ szerelem, közlök hasonlást okozott. — 
Alig múlt t. i. hazajöttük nyolczadik napja, midőn össze 
jöttek egymásnak szemrehányásokat tenni, ’s ezt olly 
hevességgel és keserűséggel tevék, hogy a’ dolog 
elintézése végre párviadalra került. Lőttek egymásra, 
’s kettejök egyike elesett. A’ seb veszedelmes volt, de 
nem halálos s három hónap múlva a’ megsebesült újra 
fellábadott. A’ győzőnek azonban a’ párviadal ártal
masabb lön mint a’meggyőzöttnek ; egykori barátsága 
ifiusága’ barátja iránt erősebben és mélyebben feléb
redt benne mint valaha; a’ gondolat, hogy talán ezen 
barátja még meghalhat sebében, erőt vön rajta ’s kö
vetkezése tök él letes mélaság ’s érzéktelen bódult— 
súg lön. Nem értett már semmit, ’s csak érthetetlen 
hangokat hebegett ’s érzéktelen volt minden testi kí
nok ’s benyomások iránt. Csak ritkán mozdult meg 
s akkor is úgy mintha az nem az ő akaratjábul tör

ténnék; egy holt tetemhez hasonlított melly a’ galva- 
nicus erő által izgatva megráugatódzik. Barátja, kit 
ezen eset vigasztalhallanított, éjjel nappal körülte 
volt, ápolgatía és orvosolta, de mítsem használt. Végre 
egy gondolatra jött hogy talán valamelly hathatós ér
zék rázkódás használhatna neki, például, az , ha ta
núja lehetne, mint kelhet életre egy megholt, ’s ezt 
annál sikercsbuek Ilivé , mivel a’ szerencsétlennek 
csak egyetlen egy gondolatja maradt fen: barátjának 
halála. Mondák a’ betegnek, hogy valaki a’ házban 
megholt, ’s kérék engedné meg, hogy ide hozathassák 
szobájába a’ holt, kit egyszer'smiud őrzésére bíznak. 
Ott ült az állítólag holt tetem előtt, ki nem volt más 
mint barátja fehér lepedőbe burkolva, szemeit mere
vén és tompán, reá szegezve, midőn a’ holt egyszerre 
mozogni ’s felállni akart. A 'bódult, a’ nélkül, hogy 
ezen megrázkódott volna, csendesen 's kétszer inté 
a‘ holtat, maradna nyugton, de midőn ez mindinkább

mozogna, kiszaladt a’ kertbe, ’s egy fejszét hoza "s 
előbb mig a’ szerencsétlen elfuthatott, lejét ketté ha
sító neki Midőn az emberek a’ szobába jövének sem
mit sem fogott meg azoknak bámulásábul, ’s csak 
azt mondá: „hiszen kétszer mondtam neki, maradjon 
békével.“

A’ K Ö L T Ő ’ S Í R J A .

Paridban „pe’re lachaise“ temetőben Delillé sírján 
igen csinos mesterséges barlangocska van ’s a’ nap’ 
minden óráiban láthatni sétálókat e'jeles sírkőnél. 
De e’ mellett nem maradt a’ dolog.

Nem rég éjfélt kongaaz óra, minden elcsendesedett, 
's csak az őrök topogásai hallatszottak a’ nyugalom- 

j nak és csendnek e' helyén, hol annyi híres és nagy 
i ember fekszik.Egyszerre valamelly világosság villanik 

meg Delillé sírja fölött a’ barlangban, ’s az őrök meg
rettenve megállották. Világosság! ezen órában! illy 
helyen! honnét jöhet ez? ez volt az első gondolat, 
melly fejőkben megvillant; azonban további gondol
kozás után félelmükön győzött kötelességük szava, 
’s a’ hely felé indultak felhúzott sárkánynyal puskái
kon. 'S íme a’ gyertyavilág nem volt magános, su
garaiban egy bozontos , halvány arezot látónak. Em
ber volt e vagy lélek? Mit van mit tenni, a’ káplár 
lőni parancsol ’s négy fegyver iszonyú ropogással 
sült el.

Erre egy borzasztó sikoltás hallatszik, egy férfiú 
lép elő, kezében kézirattal ’s íolkiált: „Bocsáss meg, 
nagy költő ! hogy nyugalmadat háboritám , én csak 
lelkesedést akarók magamnak hozni sírodbul, ’s nem 
valamit lopni!“ Reszketve megmondó nevét, melly a’ 
frauezia literaturában igen ismert név, ’s meg vallá, 
hogy azért jött légyen ide Delillé sírjára dolgozni, 
hogy phautasiáját fölélessze.

Az örök őt nevetve az inspectorhoz vivék, kitől 
másnap reggel békében haza ment, kéziratán tovább 
dolgozaudó.
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n E U  ’S DIVATLAP.

K Ü L H I R E K.

] .)  Chinában, a5 „mennyek5 országában“ nem rég egy igen 
nevezetes törvén}- hozatott: Azon személy, melly nyíllal, vagy 
puskával egy templom vagy császári épület, vagy a5 csá
szár palotája, vagy egy országos hivatalra hasznait ház fe
lé lő , olly hihetőséggel hogy azt eltalálja . — fojtassék meg 
Ha a5 császári áldozatok5 temploma' iránj ában süti el fegy
verét, 106 bambus-bot-csapást kapjon 5s örökre 3000 dűlőföld 
távolságra száműzve maiadjon a5 helytől.

2. ) Valaki azon megjegyzést tévé, hogy IV Vilmos királyt 
kivéve , Angolország5 valamennyi fejedelme llldik A ilmostol 
kezdve, szombati napon holt meg, t. i. 111 A ilmos szombaton 
1702 marczius 8kán ; Anna királyné szombaton augusztus 1 én 
1714: 1 György szombaton jnnius lOkén 1727; 11 György 
szombaton October 15kén 1760; 111 György szombaton januar 
22kén 1820, és IV György szombaton jun. 26kán 1830

3. ) A5 drágakövek5 5s juvélekkel kereskedők ezentúl sze- 
messebbek legyenek, 5s jól megvizsgálják azt, a5 mit meg
vesznek ; mert az új tudománynak sikerült még a5 keleti ru
binokat is nélkülezhetókké tenni. Bizouyos Gaudin nr olly 
fényes, olly tökélyes rubinokat készít, hogy e g y , különben 
igen jártos juvel-müves , kinek illy mestexségesen készült ru
binokat sikárolásra 5s metszésre hoztak , azokat valódi keleti 
rubinoknak lenni állította.

4 )  Belgrádban az idén egy „Urania“ czimú szerb almanach 
jelent meg l s a o l o v i t s  Demeter által kiadva, melly alma
nach a5 közönséges táxgyakon kívül költeményeket 5s elbeszé
léseket is foglal magában. A5 többek közt: „Iván vagy az éj
szak5 lángjai“ Steit-től. Egy elbeszélés egy sejb költőnétól, 
(Anna Jefremovvne Obrenovits kisasszony); Serbia5 gyósyvi" 
zeinek chemiai megvizsgálása; anekdoták; rejtettszók. A5 
czimkép Miklós oi-oszczár ai'czképe ; 5s az előfizetők közt ott 
látni (töröknyelven) a5 belgrádi basa nevét.

5.) Kicsoda hajózta legelőszer körül a5 jóreménység5 fokát 
azt nálunk minden iskolás tudja. De Portugáliában egy sok
kal korábbi tengeri utazót ismernek mint Vasco de Gama 
Vieyra, egy különben i gén hírneves prédikáló Lissabonban , 
egyházi beszédeinek egyikében a5 minap azt mondá. „Csak egy 
férfiú járt a5 hires portugallus előtt a5 jóremény foka körül. 
És kicsoda volt ez? — Jónás, a5 czethal5 hasában. E5 czethal 
a5 közép tengerből úszott k i, mivel más útja nem volt, Afri

ka tengermellékét balra hagyván Aethiopia fele tartott, Ara
bia mellett elhaladván Euphrat folyójábán Ninive előtt meg
állóit, kiölté nyelvét, mellyen aztán a5 próféta, mint vala- 
nxelly hidon kisétált a5 partra.“

6. ) Az idők igen megváltoztak, mellyekben Forsyih a5 ná
polyi nemességről azt mondá: „hogy az semmi által sem véli 
magát lealacsonyodni, mint polgári házasság, kereskedés és 
akasztófa által.“ A5 nápolyi főnemesek most minden aggoda
lom nélkül elvesznek minden leányt, kinek pénze van, szár
mazása 5s neveltetése akárminő lehet, azzal keveset gondol
nak ; s mi a kereskedést illeti, elléggé ismeretes dolog, mint 
ipai kodnak pénzt szerezni maguknak egy-egy jó alkuval. Fest- 
vényeket leginkáb szoknak eladni, 5s mindenféle apróságokat 
régiségeket, nemzetségi ereklyéket 5s mindenféle házi eszkö
zöket még az ágytakaiókat is , mellyekben őseik aludtak, sőt 
maga az ág}’ is előkerül sokszor, hogy csak a5 pillanatnyi 
zavarból is kimenekedhessék gazdája.

7. ) Abbotsford, a5 hires S c o t t  A*a l t er  néhai lakhelye 
még mindig köz kíváncsiság tárgya az utazóknak, kik Skot- 
oiszágnak e’ részében utaznak. Hogy ezt utazók között ne- 
mellyek a5 nagy költő iránti buzgó tiszteletüket gyakran egé
szen különös módon fejezik k i , „Kelso Mail“ czimű újság5 
következő jelnetéséből nyilván látható: „Azon gentelman, ki 
minap egy xégi nevezetes, vasgyertyatartót csent e l, mellv 
az Abbotsfordi terembeli gyűjteményhez tartozik , ezennel tn- 
dósittatik, hogy az általa elvitt tárgy c s a k  m i n t á j a  azon 
gyei-tyatartónak, mellyet Bruce Roheit használt. Ha tetszik 
neki ,  ám tartsa azt m eg, a5 gyűjteményben az eredeti gyer
tyatartó meg van , 5s ő a5 magáét bátran pénzért 5s nyilván 
mutogathatja, mint méltó jelét dexék magaviseletének Ab- 
bortsfordbau.“

8. ) Az éjszakamerikai egyesült országok5 elnökének legú
jabb gyiilcsnyitó beszéde szinte hihetlen sebességgel küldetett el 
valamennyi fővárosokba; főleg Philadelphiába 5s New-Yorkba 
érkezett meg rendkív ül hamai-sággal, t i. A ashingtonbul Phi
ladelphiába (145 mérföld) pontosan hat óra alatt és New- 
Y'orkba (212 mérföld) tiz óra 57 perez alatt.

9 ) Egy varrónő Lyonban a5 minap szerelmi gyötrelemből 
a5 Róna folyóba ugrott, de két katona által kiszabadíttatott. 
Másnap azonban az ablakbul ugrott le 's ismét nem leihete 
halált, mert csak karját toré el.

S z e r k e s z t i  Mu n k á c s y .

NY0.MAT1K LÄNDERER BETŰIVEL
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ELSŐ DÉLUTÁN.

oq Újságot az olvas egész világ. Eu is olvastam; meg 
pedig Pesten a’ vadász kürtnél. Hogy a’ vendég just 
kivívjam , feketét parancsoltam. Azzal nyugodt lélek
kel nézegetem a’ híreket sorra, a’ mint egy úri-em 
bert sejtek ballagni az olvasó asztal félé, ’s épen előt
tem szem-közt! A’ lapok szét voltak szórva egészen 
mintha csintalan .Juratusok turkálták volna széljel. 
Az uri-ember soká motozván köztük, magára vonja 
figyelmemet; fölvetem rá szemem’, ’s leg-kissebb meg
gondolás nélkül, köszönök; még pedig igen bizodat- 
masan, mint különös ösmerősünknek szoktunk. Ó e- 
zen meg-ütközui látszott , mert azonnal tudakozta, 
ki legyek? M ert, úgymond, nincs szerencsém ösmér- 
ni. Éu ügyéd vagyok, felelém. Megmondtam neve
met is. De ő nevemről sem ösmért.

Édes atyámhoz hasonlított az ember nagyon. ’S én 
ezt tudtára - is adtam. A’ mi neki különösen tetszett. 
Azzal el-hallgatlunk mind a’ ketten. (3 egy franczia 
újságot forgatott, én pedig némettel voltam foglala- 
tos. Azonban csak-nem egyszerre nevetjük el magun
kat mind a’ ketten ! Már én szólani akartam, midőn 
ti felém nyújtva a’ lapot egy helyet mulat benne, melly - 
re hüvelyke erősen volt szorítva. Oda hajlok, el-ol- 
vasoin a’ sort. Mire mosolyogva nyújtom neki az én 
német lapomat is. Mellyen épen az volt hirdetve, a’ 
mi üz övében , és épen - úgy.

É j! beh rosszul írnak ezek az emberek, szol mél- j 
tatlaukodva az öreg; tele vannak képtelenséggel irá- j 

saik , saját nyelvüket sem tudják.
Báró Stift halála volt hirdetve; a’ ki proto - Medi- 

cus volt Austriában. ’S ezt a’ franczia újság igy hir- ; 
dette: Stift vient de mourir — (jő a lilástul) ; a' né- 

1837.

met pedig igy: Stift ist mit dem tode abgegaugen (ha
lállal ment-el.)

Vient de mourir! mond különös élességgel az öreg. 
Mit dem tode abgegaugen! Viszouzám én is saját él
lel szinte. ’S jót nevettünk rajta mind a’ ketten.

De ezen nem tud ám miuden ember nevetni; szól 
különös kellemetes csípősséggel az öreg. —

’S ez által ő igen sokat adott értésemre maga felől. 
Úgy, hogy én még inkább kezdtem figyelmezni miuden 
moczanására. De az öreg hallgatott; én pedig a' já t
szókat néztem, oldalt azonban öt is szcmmeltartván.

Már a’ játszók épen végezték, ’s én föl-állottam, 
és játszani szándékoztam. De az öreg meg-szólal, 
— mintegy folytatva az elöbbenit úgy mond : van azért 
a’ francziáknak nagy irójok-is ám elég; nevezetesen 
Voltaire ollyau vo lt, hogy párját kell keresni, tetszet 
e olvasni ? kérdi az öreg.

Olvastam. Feleiéin röviden.
No? mit mondunk rá? kérdi nagy várakozással.
0  róla valóban el-lehet mondani, felelém: „rontot

tál bontottál, mit-sem építettél ’S igy egész pályá
don Voltaire, mondd: mit te tté l?—“

Az öreg nem szólott. ’S én még azzal élesítettem 
a’ mondást; hogy a’ gyújtogatok , kik falukat, váro
sokat, sőt egész birodalmakat ki-perzselnek, nagy 
károkat tesznek ugyan, — de azért nem nagyok.

Voltaire sok kárt tett, az tagadhatatlan; mond az 
öreg ; de még is gyönyörűség az ö munkáit olvasni.

Lehet-e szebb, mint valami nagy tüzet egy magas 
bérez tetejéről nézni, kivált éjszaka? felelém; de azért 
nem gyújtjuk-föl a’ várost, hogy gyönyörködjünk mel
lette ; Voltaire pedig igy szokott gyönyörködtetni; az 
ö gyönyörködtetése kárral jár.

(3 nagy philosophus vo lt; mond az öreg.
Én is nagy kedvelője vagyok ám a’ bölcselkedés

nek ; — feleidéin az öregnek.
( 9 2 )
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M Á SO D IK  DÉLUTÁN.

Mindennap olvas a’ világ újságot; én is olvasok 
mindennap, ha csak lehet. A’ szokott szék foglalás 
diját megadván , nyugodtan forgattam a’ hirek lap
jait; a’ minta’ legények köszöngetése figyelmemet el
zavarja. — Szét tekintek. Az óbester.' — köszönök, 
dó 6 a’ helyett, hogy fogadná ezeket mondja : de még 
is a’ lelkiösméret, úgymond, vakon vezeti ám az em
bert. Azért van meg az okosság (rationabilitas} ben
nünk , mondám. De élnünk kell ám vele , hasznát kell
ám vennünk,------ különben mit sem érünk vele ; csak
ú g y , mint a’ fösvény, a’ ki mind a’ mellett, hogy 
bőven van mindene, még is szűkölködik, sót koplal, 
és ronyot ráz mellette. Nem ér az okosság semmit , 
ha nem használjuk, — ha nem élünk vele. — Mihelyt 
pedig élünk vele, és használjuk, mindjárt nem vak 
ám a’ lelkiösméret — az okosság, vagy is ész világa 
nem vezeti az embert vakon.

Feszengni kezdett az öreg, fogta a’ nád pálczát, 
hátúi össze tette kezeit és elment. Szép egyenes tar
tása volt, mint a’ gyertya ; szinte megtetszett ebből 
is , hogy katona volt. Csinos kis ezüst sarkantyút vi
selt, kis ezüst göböcskékkel, taréj nélkül; miből is
mét azt gyanítottam, hogy huszár tiszt lehetett valaha.

Én azonban biliárdoztam. ülő-embernek ez a’ leg
jobb játék. De alig haladtunk egy kicsit a’ játékban 
épen a’ mint krétát kérek, az öreg elő kerül, és 
egyenesen felém tart; a’ szája egészen szóra állott, 
’s mintegy tele látszott lenni szóval ; mellém áll; én 
azt hittem, hogy játékomra akart észrevételt monda- 
dani. — Azonban egészen más lett belőle. — „De 
az az okosság, vagyis észvilága, úgymond, „igen 
gyenge ám‘; ! Es csak-ugyau igaz marad a z , úgy
mond, hogy az embernél nyomorultabb áilatt nincs

Úgy van: felelém: hogy ha állat (si sit animal; 
mert a’ beszéd latin nyelven folyt}.

Hogy ha á lla t! — Ismétlő’ megielltődve az öreg. 
Azzal fogja pálcfcáját hátul, ’s ballag sétálni. Én pe
dig a ’ játékot folytatom. De fél óra nem telt bele, hogy 
az öreg ismét meg-jő. A’ fontosságnak különös hang
ján mondja mellettem: nyomorait teremtés az ember, 
— hogy ha állat.

Ila nem ember ; feleiéin. De ellenben : vajmi szép 
hogy ha em ber!-------

Itt egy gyémántos gyűrűre mutatott az ujján , ’« 
azt kérdezte : váljon miért szép ez ?

Mire én az én arany gyűrűmet mutatván neki, azt 
mondtam : ez nem volna szép, ha én szépnek nem 
látnám. Itt is a’ tehetsége szép az embernek, hogy 
ő ollyan szépen láthat.

Az öreg elballagott, én-is nem sokára letettem a’ 
dákót, és dolgaim után indultam; de az öreg úrral 
az nap össze nem találkoztam.

H A R M A D I K  DÉLUTÁN-

Szokás szerint: étel után föl kélsz, vagy ezer lé
pésnyire eltérsz. Alig lépek b e , "s 'az én óbesterem 
szemközt!— Nyájasan köszön. Én fogadom . De úgy 
látszott, ő erről semmit sem tudott, mert az esze má
son járt. — Már azt véltem, úgymond , hogy nem fog 
lenni szerencsém ; több ízben akartam el-menni, de 
ismét vissza-tértem. — Hol mulattunk ollyan soká?

Tanítottam. Felelém röviden.
Igen, — úgymond, de az az ész világa , — csak 

ugyan igen gyenge: akármi mit mondjon i s . ------ Jól
lehet tagadhatatlan , hogy az okosság és következé
sek (ratio et consequentiae} különböztetik-meg az 
embert leg-inkább. (Ezt gyönyörűen m ondta!}— De 
az ész világa m ég-is igen gyenge.

Nem elegendő (iusuíficieus.} És itt jön be az isteni 
világ , mondám ; a’ mennyei világosság (lumen ae- 
thereum divinum:) melly nélkül erős gyámola, tartó« 
támosza az embernek nincs; e’ nélkül tévelyeg , in- 
gadoz, és bukdosik; panaszos élete; kétség és fé
lénkség követi minden lépten; egyenesen nem állhat, 
mert támasza nincs; bnjdosik mindig, mert niucsen 
csillaga; elégedetlen, ’s csak unalmára van maga ma
gának mert boldogság Isten nélkül nincs. O ben
ne a’ bővség, az ő kegyelméből az áldás. Benne min
den kedvesség; mert benne minden tökéletesség, tel
jeség, és épség. Ott az erő, mellyböl a’ gyengeség 
ápolíaíik.

Az öreg, míg ezeket mondtam, szüuteleu javallást 
integetett fejével. Öt hét múlva találkoztam vele; és 
egy franczia munkát mutatott; a’ Meg-váltó kín-szen
vedéseiről; ’s azt mondta, hogy templomba megy ol
vasni; most, úgymond, üres és csendes’ — ’s ahhoz 
még hűvös - is.
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Jó a' templom , mondám. De némelyek szükségte
lennek tartják * ’s azt hiszik, hogy mivel Isten el-le- 
het templom nélkül, ok-is ellehetnek; azt gondolják, 
hogy az ember meg nem ázik. Bolondok! mond az 
Óbester: — sok van a’ mi uélkül az ember el nem 
lehet, Istennek ellenben nincs szüksége semmire.

De ez a’ mi fiatalságunk, úgymond , össze fecseg 
kelepel mindent, mint a’ részegek; hogy a’ józau el
méjű ember szinte iszonyodik tölök; és fájdalom, úgy
mond, meg-lelt korú embereket is tudok, a’ kik nem 
csak zajognak ; hanem cselekesznek is oktalanúl, 
Én az illyeneknek társaságát kerülöm: mert, úgymond 
az embertelenség, mindig ellenemre volt; már pedig 
az oktalanság csak ugyan embertelenség előttem, sőt 
islenlelenség is egyszersmind; mert Isten oktalansá
got nem akarhat. Es javaslom uraságodnak is , úgy
mond , hogy az illyen feslett erkölcsű társaságokul 
kerülje. Mert Isten elég erős csak. De az ember igen 
könnyen meg-bukik. — Nem győztem eléggé csudálui 
az embert. Csak későbben tudtam-meg tőle, hogy 
Fichte kedves embere volt; ösmérte is személyesen 
és sokat társalkodóit vele. De igy magamban, hiszen 
mások is éltek Fichte társaságával, ’s még is milly 
tökéletlenek! — Es azt hoztam ki belőle, hogy a’ haj
landóság meg van már az emberben a’ pliilosophia 
csak ki-fejti; de többet nem adhat ; egyedül gerjeszt; 
ébreszt, támaszt. Es ig y , a’ kinek Isten nem adott, 
tőcsérrel nem lehet bele önteni.

A’ MŰVÉSZÉT KALANDJA.
(ALLKGOKIA)

B E V E Z E T É S .

(F  o 1 y t a t á ».)

H a r m a d i k  O r s z á g .

Magasan lebegett a’ rózsafelhő a’ tengerek föleit: 
Művészet repüle ujország felé, mellyet két oldalról 
mosnak a’ hullámok, határtalan térre terjedve mind 
két részről. A’ lég illat- ’s hang vegyítéktől dagado- 
sók e’ földön, víg folyamok szeldezék a’ viruló vidé
ket , ’s a’ legkecsesb időszak kellemei folyák körül. 
Itt akara most Doris tanyát ütni.

Jól ismeri ezen nép gyöugeségét, hogy nem szen
ved meg jövevény-művészt kebelében, ’s boldogulni

nem engedi. Megakarja tehát kísérteni, valljon nem 
volna e ez orvosolható? Álruhát ölt, ’s mint egy a’ 
honban született ’s müveit de mind eddig szerény ma
gányba visszavonúlt művésznő lép föl nyilvánosan.

A’ honi mesterek müveit választá pályája megnyi
tására. Csalása sikerült; ő elbájolt elragadott,’s töm- 
jénezve, imádva, istenítve látá magát. Erre épité ter
vét; ’s midőn elismerve, biztosítva, erősítve látá di
csőségét, idején vélé a’ népet csalódásából kirántani 
’s ez által ellenkező szerepének is kivíni a’ diadalt. 
Milly szörnyen csalatkozott!

Három művészt; égi szellemétől ihlettet híva meg 
már előbb intése az országba , kik tanácsára szinte 
honi szüleményekkel borostyánra szert tettek; ezek
nek társaságában kiváná ő véghez vinni aT nagy csa
pást. Már a’ hirdetésre is minden száj félrevonult. Az 
előadáson egy taps sem vala hallható. AT mélyebben 
gondolt, melegebben érzett felsőbb szellemű külföldi 
árú nem nyert tetszést aT felületes csöugeteg keí- 
lemíi hangához szokott rs attól elkényeztetett füleknél 
’s  a’ milly zajos volt azelőtt a’ dicsőítés, oily hangos 
leve most a’ gyaíázás;.gúnyoló zavar kergeté vissza 
Dorist és társait, ’s a’ számtalan fütyülés egy máso
dik hangversenynyé vegyült. —

Doris sajnálva hagyá el ezen tartományt, sajnálva 
népét, hogy még meg nem érett a’ jmagasabb ’s iste
nibb szellem megértésére és fel lógására ámbár honi 
műveiktől sem tagadhatá-meg a’ szépet, kedveltetöt, 
és bájosai — sajnálva nevetséges bal - önszereteteért 
mellynél fogva minden idegent konokul kizár köréből 
's melfy olly erős, hogy ha bár annak szépségeit el
ismerni hajolna is az ész , az elfogult érzésnek gőzei 
azt is homály-ködbe ■'borítják, ’s az előítélet a’ talán 
igazságot szóló szavakat az ajakon is megfagylalja, 
— melly sajátság bizonyosan mindig a’ legnevetsé- 
gesbek egyike. — Doris haladva haladt azon ujország 
felé, hol több örömvirágot reményle szedhetni. —

N e g y e d i k  O r s z á g -»

Várakozási teljesült ezen országban, hol dalzene 
ugyan nem hullámzik a’ légben, de annál mélyebben 
fekszik a’ szívben a’ hanga erejének érzése. Ősz fo
lyók öntözik szélét ’s kebelét e’ tartománynak, ’s ős 
erdők ékítik sötétzöld lombjaikkal. A’ merre csak for-
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dúlt, nyilt karokkal fogadtatok Doris, ’s többnyire 
csak azoktól, kik titkaiba legalább némileg avatottak,
’s kiknek méltánylásában o gyönyörködik. Ezen fo
gadási tisztelet pedig túlzott és kicsapongó csak rit
kán vala , hanem minden nyugodt elmét s méltányló 
elismerést árula el. Az egészre ezen tapasztalását 
mindig alkalmazhatá; ámbár egyesek gyakran föle- 
melék szavokat a1 tömeg közül, néha mint üvöltő far
kasok ordítva a’ zajongó öröm-tapsok közé, néha meg 
mint harczi tárogató harsogtatva diadalt a’ csendes 
gvönyör-éldeletbe merültek' fejei fölött. —

Illyés lázas fejektől több igazságtalanságot kelle 
tűrnie ’s mondhatni szenvednie. így egy Ízben ver
senyt kelle kiállnia egy más úgy nevezett művészné
véi, de kiről Doris nem is emlékezett, hogy valaha 
fölszentelte volna. De boszús testvére Természet né
hány csillogó tulajdonnal ruházá fel e’ teremtményt, 
azonkívül ő hizelgett, kaczérkodott, fizetett, 's ime 
Doris elöl elragadá a’ győzelmet. Azonnal egy hír
harang, mellyet szinte megnyert részére a’ leány, túl
feszített irtózatos szép dicséretekkel felmagasztalá ’s 
elhiresztelé őt, annyira hogy egy ideig ezen ferde vé
lemény maradt győztes közönségesen.

Dorist ez meg nem zavará; ő hallgatott ’s tovább 
munkált; ’s végre eléré győzelmei fényfokát, ’s ör- 
vende, hogy legalább van egy szöglet e’ tágas földön 
hol elhintett magvai tenyésznek eredeti tisztaságuk
ban. Itt az elismerés honában nem kelle ugyan gör- 
bednie a’ nyert arany-zsákok súlya alatt, de annál j 
fényesb koszorúkat, annál virítóbb babérokat arata. 
Elégedten vévé útját jelen utazásának czélpontja felé, 
's azt messziről megpillantván, eleve egy köuyüt törle 
ki szeméből. —

Ö t ö d i k  O r s z á g .

Elérkezett végre Művészet azon országba , melly- 
ben ugyan már nem ismeretlen , de mellyet még ho
nának sem mondhat; azon országba, mellyet ujabb- 
kori látogatásikor száguldozásai nyughelyének válasz- 
ta, hova tehát mindig utószor jutott, 's hol csak rövid 
ideig mulatott mindig, inkább pihenve mint munkálva, 
’s pihentében némi gyönge illatszereket gyújtva maga 
körűi, hogy az alvókat ébressze, figyelmöket magára 
vonja, előre készítse elfogadására: — ’s igy történt, 
iiogy csak kevesek’ mellébe, kik bizodalmasan’s éber

hajlandó lélekkel közelitének, csöpögteté az irántai 
hódolat érzetének varázs bájait.

Most mindazáltal különös gondot akar fordítni a’ 
térítésre, hogy minél többen ’s minél szaporábban 
gyűljenek zászlói alá, látván, hogy nem kőszálra esék 
az elhintett kevés meg.

De fáradozási közben sokféle tapasztalásokon esik 
át, hol sárba tipratik, hol magasztaltik; közönséges 
elismerést hasztalan reményi. — Itt hivatásának leg
több ágaira akarja kiterjeszteni befolyását, ’s azért a’ 
legkülönbözőbb alakokban jelenik meg.

Mint közönséges utazó járja össze az alsóbb rendű 
műintézeteket, ’s azoknak hatásával ’s működésével, 
mennyire az az életre irányzott, ’s alapításuk czél- 
jaiban fekszik , megelégedni látszik ; de semmi vagy 
csak kevés szellemi előhaladási idomulást lát; ezt 
mélyen sajnálja, ’s részint ennek tulajdonítja a’ nem 
eléggé siirge ’s csak kis körre szorított mühatást, ré
szint annak, hogy tapasztalása szerint, az ollynemű 
vállalatok csak egyesek vállain feküsznek, ’s nyil
vános támogatást csak igen ritkán nyernek.

A’ szorosabb értelemben úgy nevezett művészetek, 
’s az azokhoz tartozó, vagy rokon, alárendelt, vagy 
közelütő ágaknak külön vizsgálatát többféle szerepek
ben indula véghez vinni.

J E t s t i  k ’a l a n d .

Nagy betűkkel vala olvasható minden szögleten rőf- 
nyi ezédulán: „Bianca’ vendégszerepel“' — A’ szín
ház annyira megtelt, hogy soknak a’ sok tolakodás, 
nyomás oldalökés által ’s a’ lélekzetet fojtó nem épen 
szagos melegség miatt, szinte kínházzá vált, ’s mivel 
igen sok akara egyszerre lá tn i, némelly épen semmit 
sem látott. — Táncz-színmű adalék; Bianca fellépett. 
Lábai olly serény és kerekded mozgásban kavarognak, 
teste olly deli ’s festői állásokra olvad egész tartása 
’s mozgalmai olly híven fogják fel és utánozzák a’ját- 
szott szerep’ lelkületét: hogy az egész kép igézőn hat 
a’ közönségre ’s a’ dicséret tapsai zajongva jutalmaz
zák müvészné fáradozásit.

Elégülten e’ sikerült kezdettel távozik Bianca szál
lására, ’s hosszú sorban követik őt imádói. Szállása 
egy a’ legdiszesb vendégfogadók közül, hol estéukint 
nagy társaság szokott összejönni. Bianca nem nyom- 
hata el egy csintalan mosolyt, midőn beléptekor a'
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vendég - erkelyre egy futó pillanattal áttekintené a’ 
helynek minemüségét; midőn latna, milly elmés apró
ságokkal törekednek a’ korszellem emberei Semiramis 
hajdankori függő kertjeit előidézni, mint erököduek 
a’ természetet néhány fa és virág által utánozni, ’s 
hogy a’ csalódást tökéletessé tegyék, minő remek mü- 
vészséggel pótolják a ’ liijányokat, a’ falakra fákat 
festve! ’S ezen egész olly bűvös szépséggel bír, olly 
tündén árnyakba borítja az embert — a’ kor fiai hie
delmük szerint — hogy a’ hajdani göröghon ligeteibe, 
vagy épen az árnyak kies országába vcluők magun
kat átszállítva; ’s ők azért e’ helyeket bátran illy ósze- 
rü nevekkel bélyegzik. —

Bianca ezen futó pillanat után helyet foglalt. Ha o 
halandó lény volna, ezt bizonyosan nem teendené, de 
tudjuk hogy ö istennő, ’s igy ezen magánléttöl a’ nagy 
férfivilág közt nincs mit félnie. — Azonnal körülülék 
asztalát ’s a’ legközelebbeket, részint már itt volt' 
u rak , részint kik most Biancat követve , érkeztek.

A’ beszélgetés nem sokára igen eleven színt öltött, 
's leginkább a’ tánczosné körül forgott. Mindenki el 
volt bájolva; sok fiatal ember sőt meglettebb urak is 
versengenek a’ hízelgésben, ’s tetszeni vágyásban sok 
igen sok égő és kialudt szem epedve esdeklett szere
lemért. — De kérdéseinek ügyes fordulási által csak 
hamar kitudá Bianca, hogy mindegyiket más más ér
dek bájolt-el, csak a’ művészet elismerése vagy ér
zése nem. Egyik szép kis lábát magasztalá szünte
len , másik még ikráját is meré említeni; ezt karcsú 
dereka vakitá el, amazt szép domború melle; itt ar- 
ezáinak kecsei gyújtottak lángot, amott szemei kisz- 
tettek sóhajra; ismét egy fürtjeibe szeretőit, ’s egy 
más azt találd érdekesnek hogy külföldi. Ez utolsó tu
lajdon egyátaljábau sokat látszok nyomni mindenik 
szeme előtt; mert mint amaz országban csak a’ honi 
nyer közméltánylást, úgy itt az elismerés néha egye
dül csak a’ külföldit látszik ölelni, a’ honit nem is véve 
figyelemre. Ama gyöngeséget Doris neveté és sajnáld 
de ezt Bianca még inkább sajnáld.

Más nap uj divat- ’s ízlés-szerű darab adaték, ’s 
Bianca, ne hogy az est unalminak essék martalékul, 
meg akard ezt is nézni. Majom játszó a’ főszerepet; 
’s csak most látá tévedését a’ művésznő, midőn a’ ma
jom szökéseit szint olly zajosan tapasztald megtapsol- 
tatni, mint tegnap legremekebb láuczát. 'S ő azt hi

hető, hogy művészsége 's érdeme jutalmazása birta 
egyedül a’ nézőket azon hangos örömjelekre. Szegény 
művészet ! illy szentségtelen kezektől várod a’ töm
jént! —

Este ama túlvilág! vendégfogadóban hallá a’ majmot 
szint azon elragadtatással magasztaltatni, mint teg
nap a tánezosnőt. — Harmad nap második föllépte 
után még szaporodva látá a’ csapatot, melly vágyva 
vágyott diadal-kocsiját húzhatni; de azonnal elhatár- 
zá magában a’ hóditottak láuczait olly nehezekké ten
ni , hogy örömest siessenek azokat lerázni. Szavai 
mindenkit leggyöngébb oldalán keresőnek megszúrni,
’s midőn a’ megsértett hiúság sokat közülök nem épen 
a’ tegnemesb ezélzásokra fakadni kisztetné, annyi fen
séget és szellemi erényt fejte ki beszédében, annyi vil
lámmal sujtá le alacsony véleményüket: hogy ugyan 
átlátni kénytettek, hogy nem közönséges hölgy, ’s 
nem közönséges tánezosnő áll élőttök, de egyszers
mind mint valami rögtöni csapásra hagyák el az előbb 
olly meleg részvéttel pártolt ügyet vagy inkább sze
mélyt. —

Már a’ harmadik előadáson korán sem volt olly te
le színház. Ezek hát a’ művészet gyámnokai, kiket 
egy balul ütött szerelmi terv rögtön elidegenít? Sze
gény művészet! —

A’ következő este a’ vendégek száma a’ szokottnál 
még nagyobb volt. De senki sem fordult szavával Bi
anca felé; ők csak gúnyolni, kaczagni gyűltek össze. 
— A’ legsótalnabb tréfákkal kezdek csipdesui a’ mű
vészetet, ’s felkenettjeit; annyit azonban kivehete Bi
anca, hogy az elméncze mérget palástja alá rejtett 
fonák nézetek nem a’ boszuvágy szülöttei, hanem va
lóban értelmi ’s érzési körükben alapszanak. Csak 
egy fiatal ember ült szerényen a’ sarokban, ki ma elő- 
szer jelent meg, ’s közbe közbe fölemelő szavát a’ 
művészet védelmére, ’s kilátszék, hogy őt egyedül a’ 
művészet ’s nem a’ személy bámulása vond e’ körbe. 
Bianca közelebb intő öt, és ő örvendő készséggel en
gedett a’ hívásnak. Rövid beszélgetés után a’ leány 
öt holnapi reggeG időre magához kévé meg.

Ez alkalomkor az ifjú észrevételeit a’ világról és 
saját nézetiről fejté ki kölcsönös szóváltás által. ’S a' 
többi közt ezeket is mondd:

,.Az itteni nép különös keverék nem- és fél-értök- 
böl (az értők igeu ritkák) hon és külföld-tisztelőkből.
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Ezek minden honit gyaláznak ’s elnyomni szeretnek,’ 
amazok a’ honit ha még olly csekély i s , magasztal
ják a’ külföldit mind a’ mellett többnyire dicsőítik, ösz- 
szeliasonlitásokat tesznek, ’s hol ez hol az üti fel a 
mérleget; de a’ fáncz dolgában igen fura fejüek ők. 
Ön-mulatságikon eszökbe sem jut nemzeti tánczok, de 
ha valaki nyilván föllép, mindig csak honi lépést, honi 
hajlongást ’s mozgást ’s a’ szerep lelkületén, akármi
nő legyen is az , csak honi színezetet kívánnak elöm- 
lcsztve látni; ’s nem akarják elhinni,hogy e’ tekintet
ben művész nincs; hogy a' honi a’ művészet körében 
csak egyes esetekben játszhatja a’ főszerepet, hogy 
egyébaránt körének minden ágaira köteles kiterjesz
kedni a’ művészet; azokat mint egy egészbe ölelui,’s 
midőn kivántató, mindenből a’ legjobbat legalkalmas- 
bat kiszemelni, hogy azt egy képpé alkassa. — A’ 
mindennapi esetekben azt hiszik, hogy azért tanulnak 
tánezolui: hogy tánczoljának, ’s hogy szükségkép 
kell tánczolni; ha azt említjük nekik hogy a’ táucz- 
tanulás czélja tulajdonkép a’ test idomaik csinosbi- 
tása , a’ mozgások könnyűsége ’s fesztelensége , az 
izmok erösbülése, tüdő tágulása, ’s az egész testál
lásnak szabadabb tartása, — uj ’shihetlen dolgot be
szélünk elüttök.

Bianca látván , hogy ezen ifjú a’ művészet rendel
tetését és szellemét érti, ’s buzog annak érdemét a’ 
világgal megismertetni, őt ihletével megáldja, hogy 
magát szolgálatának szentelvén jobb ízlést támasz- 
szón, ’s helyesebb nézeteket terjesszen. — Ezek tör
ténvén Bianca hirtelen eltűnt, uj alkalmat adván vi
lág fiainak némi gúnyos észrevételekre, kik előtt 
ugyan nem ollyas mi rendkívüli, hogy egy táuczosnő 
vagy egyéb illyes rögtön elillantson. De Bianca nem 
tűnt el a' hely színéről; csak alakot váltott, hogy is
mét uj köntösben lephesse meg a’ bámulókat.

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k . )

A’ K É T S É G .

Csendes folyamnál —  
Fönn egy sziklán 
Nyugszom, kiállott 
Vészek után.

Boriik eltűnnek , 
Vad szél leül —  
’S háborgó vihar 
Elcsendesül.

De , hajh , szivemben 
Nincs nyűgalom, 
Most is borongva 
Kél hajnalom.

Mellemben egyre — 
Nő bánatom ,
’S ki tudja miért 
Nem nyughatom ? —

’S bár rég óhajtott 
Parton vagyok, 
Aggodalmaim 
Mostis nagyok.

Egy más világba 
Vágy kebelem ,
’S azt el kell érnem —  
Bár hol lelem.

’S a h , ki mondja - meg 
Azt énnékem,
Ha még derül - e 
Szép vidékem ? 1

BKKCZHAVI

JUTALOM KÉRDÉSEK.

Első kérdés:

A* h á z a s s á g i  o s z t á l y b ó l .

Mivel a’ mailkor a’ „mézes hetek“ v é g é n e k  
folytatását ígértem , ha valaki a’ tudós társaságból 
megfejti: „mint lehet valamelly dolog' v é g é n e k  
folytatása?“ kap s z á z  a r a n y  j u t  á l m á t ;  azon
ban, mivel én teszem föl a’ jutalomkérdést, a' száz 
aranyat pedig más fizeti, tehát ötveu arany az enyém 
marad, a’ másik ötvén arany iránt pedig akármiilyen 
rósz lesz a' felelet, barátságosan megegyezünk.-------

Második kérdés:

.V  m á s  v i l á g i  o s z t á l y b ó l .

A’ „vasárnapi újság’,“ ez évi 360dik lapján ezt ol
vashatni: ,,A’ f e l t á m a d t  lengyelektől elfoglalt jó 
szágokat osztogatják ki szegény muszka hivatalo
soknak.“

Kérdés: „Mi rendkívüli csuda által t á m a d t a k -  
f e l  e'lengyelek?“ — Ki e’ kérdést meg fejti, ju 
talmul kapja a’ „vasárnapi újságot.“

Harmadik kérdés:

A* s z í n i  v i l á g b ó l .

A’ „Houművész“ ez évi B ldik száma’ 728dik lap
ján , a’ sziubirálatok közt ez áll: „ S z i g l i g e t i  ur 
mai szerepébe árnyéklatot öate.“ Ki meg tudja ma
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gyarázni, mit tesz e’ bírálat: Szigligeti ur mai sze
repébe árnyéklatot önte , annak egy egész esztendei 
játékszíni czéduláimat ingyen oda ajándékozom. — 
KB. Nekem is ingyen küldi Länderer a' czédulákat, 
és ha ez arcanum’ megmagyarázója egy példánynyal 
meg nem elégednék, én ráveszem Landerert, hogy ő 
is ajándékozzon neki egy példányt.

Negyedik kérdés:

A* r e j t é l y e s  v i l á g b ó l .

Debreczeni határon 
Já r a’ juhász szamáron.
Mért jár juhász szamáron 
Debreczeni határon?

T u d n i  v a l ó  g y e p  tá r .
\

A‘ fenkitett jutalomkérdésekre, a’ felelet jelmon
dattal, a’jelmondatot ’s a’ felelő’ nevét magában fog
laló pecsétes levélkével, december végéig beváratik; 
minthogy pedig iunentúl a’ titokuoknak nem lesz sza
bad december végén túl is a’ jövő esztendeig a’ juta
lomfeleletre várnia , tehát a’ felelő irja meg feleletét 
egypár héttel előbb, és ezt a' titokuoknak adjatudtára, 
ne hogy a’ titokuok kénytelenítőssék a’ felelőnek ir
káim, hogy adja be már feleletét.

A’ nagy jutalmat azon munkák fogják megnyerni 
mellyeket a’ titokuok maga költségén úd ki; mert ká
rosítani senkit sem lehet.

H a s o n r  e j  t v  é ny.

T  a g r  e j  t v  é n y.

B e t ű  r e j  t v é n  y. 

T r é f a r e j t v é n  y , 

R e j t e t t s z ó  's a’ t. ' sa' t .

1 .
Mellyík kakáknak nem volt soha tolla? 
Habaknknak.

3.
Micsoda sűrűt szoktak Pesten vízzel keverni? 
A ’ tejsőrűt.

3.
Micsoda üstre van minden embernek szüksége? 
Az ezüstre.

4.
Micsoda nótának örül legjobban a’ czigány ?
A’ bauknotának.

5.
Mellyik ácsnak nincsen fűrésze ?
A’ kalapácsnak.

6.

Mellyik fának van legnagyobb szája ?
A’ kofának.

7.
Hol fekszik egy egész vármegye szüntelen tóban? 
Liptóban.

8.

Micsoda borba szomjuhozik meg az ember , ha 
nincs vize ?

A’ táborba.
9.

Mellyik porsóbuí nem főzhet a’ szakács?
A’ koporsóbul.

1 0 .

Mellyik K-nak van bakkancsa?
A’ fikának.

11 .
Mellyik S  néz mindig a’ holdvilágba?
A’ szerelmes.

1 2 .
Mellyik kosnak szarvát nem láthatni az ablakon 

keresztül ? (Megfejtése következik.)

* * *
Ezen tizenkét betürejtvényt, tréfarejtvéuyt, rejtett

szót ’s a’ t . , mellyeknél soha szebb, dicsőbb, és gyö
nyörűségesebb egyetlen egy magyar ujságlapban sem 
jelent meg, mind én csináltam. A’ 12dik legszebb, de 
sokba mernék fogadni, hogy megcsalódnak benne 
becses olvasóim , mert e’ rejtvényre: „Mellyik kos
nak szarvát nem láthatni az ablakon keresztül ? — 
bizonyosan azt hiszik; az „ ablakosnak,“  pedig nem 
igaz, mert én éppen most szippantom az ablakba to- 
bákoraat ’s azt gondolom: a’ „ tobákosnak.“

MUNKÁCS r
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M IR - ’S  D I V A T L A P .

/
B U D A - P E S T I  H IR ,

Az isteni végzés, melly a’ fenséges nádori családot ez év
ben az országos érdemékkel halmozott nádori Főherczeg’ él
te veszedelmeztetésével busitá, de megvigasztalta, most e’ 
főherczegi családot mély gyászba boritá. E’ hó’ 12dikénszen- 
deredett az örökboldogságba Nádor ő főherczegsegének a’ leg
szebb testi ’s lelki tulajdonokkal diszlett herczegfi magzatja 
S á n d o r  (szül: 1825diki jun. Okán) ’s e’ leirhatlanul ked
ves herczegfi halála, az egymást olly példásan szerető foher
czegi családnak, csak az isteni végzésben megnyugvó ama’ vi
gasztalást hagyá; „Az Isten adta, az Isten elvette; légyen az 
ü  szent akaratja !“

K Ü L I I I R E K .

1.) Az angol királyné uralkodói székbe ültével egy új or
szágos pecsétre lón szükség, melly nem rég készült e l , ’s 
mellyen a’ királynét lóháton látni, oldala mellett egy ap
róddal. A’ túllnpon a’ királyné trónusán ülve látható nagy pom
paöltözetében , koronával fejin, az igazság pálczájával job, 
a’ világ almájával bal kezében. Mellette két asszonyi alak lát
ható, a’ hitvallás és igazság; feje felett egy goth idomú meny- 
nyezet vonul el, egy diadal Ívvel; a’ császárkoronával. Az 
egészet rózsa- és tölgylevelekből font fűzér övedzi körül.

2 ) Verdunban nem rég egy éltes hajadon hölgy halt meg 
temérdek kincseket hagyva maga után, a’ többek közt 30,000 
frankot tett ki örökül a’ város’ azon lakójának, ki gyalog, 
’s egyedül csak alamizsnából élve Santagio Compostellaha me
nend e l ; hogy7 ott Don Carlos győzedelméért spanyol ország
ban ; és a’ bordeauxi herczegéért francziaországban , imád
kozzék. —

3.) Egy pár nap óta Parisban felette elegáns kocsikat lát
hatni , ’s azokon Ízletesen készült serhordókat, mellyek fölé 
a legszebb, gazdagon aranynyal hímzett chinai napernyők fe- 
szitvék. fi’ kocsik ama’ „Brasserie Lyonaise,, nevű nagysze
rű serfőzéshez tartoznak, melly intézet a’ sert kis mértekben 
küldi el minden vevőnek, a’ városnak akármelly7 részében, egé
szen lakásáig, közeledése ama’ számtalan csengetyűcskék ál
tal jelentik , melly ek a’ chinai naperny őkön függnek. Ezen 
utazó sermérés Combalot M. urnák találmánya , ki azt rész

vényes társaság által hozá létre, — ’s temérdek mennyi
ségű ser méretteték ki illy módon az első napokban, ’s nem 
sokára olly nagy lön a’ megrendelések’ száma , hogy a’ tár
saság kény telen vala intézetét nagyobbítni, ’s igyr remélhetni, 
hogy eleget teendhet az emésztő közönség’ kivánatinak.

4 ) „Norma“ az újvilágban is szintazon tetszéssel fogadta- 
tik mint Európában. Mexicoi publicum, hol Bellimnek e’ re
mekműve nem rég színpadra hozaték, egyetemes ’s köz en- 
thusiasmussal fogadta.

5.) Parisban, des Amandiers úton a’ 19 szám alatt régtül 
óta egyik padlás szobácskábán egy7 75 éves, Bachelie nevű 
öreg asszony é lt, ki noha a’ bureau de Charité intézetből húz
ta csekély évi kegyelempénzét, mégis módot lelt mindennap 
lerészegedni, de ezért aztán házbérét fizetni soha sem tndá. 
A’ háziúr végre megunván ez úgy sem sokat jövedelmező ’s 
azonkívül sokszor zajt ’s botránkoztatást gerjesztő lakónak 
rendetlenségét , neki felmondott. Bachelier asszonyának e’ sze- - 
rint a’ múlt hó 18 kán ki kelle költöznie ; de a’ szegény öreg 
asszony7 úgy hozzá szokott már lakához, hogy7 azt elhagy nia 
lehetettlennek látszék előtte, kei t tehát halasztási időt, melly7 
végre, hoszas siránkozó kérelmeire l2kére határoztuték. De 
Bachelier asszony ekkor sem tuda fizetni, ’s a’ ház tulaj
donos őt kivetéssel feny7egeté. Ez az öregasszonyt kétségbe 
ejté. Szombaton reggel mintegy 10 óra táján a’ házban egy
szerre vastag, büdös füst terjedt e l, melly Bachelier asszony 
szobájából látszék jönni, legott segítségre sietének a’ házbe
liek , de az ajtót belülről bezártnak lelek , ’s mire feltöreték 
a’ láng lobogva csapkodott kifelé; mit azonban szerencsésen 
még is elnyomhattak, ’s a’ ház nem fogott tüzet. Bachelier 
asszony’ lakának belsejét azonban meg menteni már lehetet
len vala; mert valamennyi bútor egy balomra vala fel hal
halmozva egyik szögletben, ’s közte égő szalma, rongyok ; 
hajfürtök kiálhatatlan bűzt terjesztének magok körül, úgy 
hogy az öreg asszonynak, ki e’ rémítő mágly a alá temeté 
magát segedelmet nyújtani nem lehetett, ’s midőn végre elő- 
hurczolák, már holtteste iszonyúan ősze vala égve ’s csont
jai , a’ végeken , elhamvadva. —

(3.) Igen ritka ’s különös verseny-fogadás történt a’ minap 
St. Malóban. E’ városban egy7 asszony él , ki igen jeles úszó; 
hii e még a’ tengeren is át szárny alt , ’s ott egy angolnó ver
sengését fel él észté , kit Brigtonban valódi halnak tartottak az 
emberek. A’ mistres ennélfogva St. Malóba jött, ’s nyilván 
kiliivá az úszúliősnét verseny úszásra. A’ győzelem’ dijául igen 
gazdag ékszer tétetik A’ francziáné lett győztes.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s y.

NYOtJATJK LAN'DKHKlt R K TÜ Y K I.
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MIartna dik év*

P Á R B E S Z É D .

A ’ KÖSZVÉNY ÉS FRANKLIN KÖZT. * 0

Franklin. Oh jaj l Istenem ! Mit ve'tettem , hegy 
ennyit kell szenvednem ?

Köszvény. Sokat. Mértéken túl ettél, mértéken túl 
ittá l, és lomha lábaidat felette kímélted.

Franklin. Ki beszél itt?
Köszvény. Én magara, a’ köszvény.
Franklin. Ellenségem személyesen 1
Köszvény. Nem ellenséged.
Franklin. Ig en , ellenségem; mert nem csak tes

tikép akarsz káraiddal megölni, de még jóneveratől 
is megfosztani törekszel. Torkosnak és részegesnek 
hirdetsz ; holott minden , ki ismer,, tudja hogy mér
téktelen evéssel ’s ivással még soha senki által nem 
vádoltattam.

Köszvény. ítéljenek az emberek mint nekik tet
szik. Ok mindenkor felette engedékenyek maguk ,. ’s 
néha barátjuk iránt is. De én jól tudom, hogy a’ mi 
nem felette sok evés és ivás ollyanra nézve, ki ele
gendő mozgást tesz, felette sok ollyannak ki soha sem 
gyakorolja testét.

Franklin. En , — já j! ja j ! — én annyi mozgást te
szek — ! a’ mennyit csak tehetek, köszvény uram. 
Te ismered sok ülést kívánó helyzetemet, ’s azért 
úgy hiszem , köszvény uram , azon tekintetből, hogy 
nem egészen magam vagyok oka,, egy kis kímélet
tel lehetnél irántam.

Köszvény. Épen nem. Ékes beszéded "s udvarisá- 
god mind hasztalan. Mentséged semmit sem ér. Ha 
helyzeted sok ülést kiván, mulatságaidat kellene moz
gókká tenned, miért nem gyalogolsz vagy lovagolsz? 
vagy ha ezt az idő teljességgel nem engedi biliárdoz-

*) Fi anczianyelvcn irta maga Franklin 1780. oct. 22kén 
éjfélkor: Passyban Paris mellett.

1837.

Második, fele*

Íratnál. De lássuk élted folyamát, Midőn a’ reggelek 
hosszúk, és ráérnél sétálgatni, mit cselekszel? A’ 
helyett hogy reggelire , kellő testgyakorlás által, ét
vágyat szereznél magadnak , könyveket ’s újságokat 
olvassz , mellyeknek legnagyobb része* nem érdemes 
arra. Mind e’ mellett jól falatozol; négy csésze tej
feles théa, egy vagy két kenyérke, vagy irósvajas le
pényke , füstölt marhahús-szeletekkel fedve, egy reg
gel sem maradott el, noha ezek úgy hiszem nem leg
könnyebb emésztetü étkek. Azután tüstint Íróaszta
lodhoz ülsz , ott irsz , vagy beszélsz azokkal kik va- 
lamelly dologban hozzád jőnek. így tart ez délután 
egy óráig, legkisebb testmozgás nélkül. Mind ezt 
azonban még megbocsátanám, mert mint mondod , ülő 
helyzeted hozza magával. De ebed után mit tészesz ? 
A’ helyett hogy jó barátiduak kiknél ebédeltél, kert
jeiben sétálgatnál mint okos ember cselekszik, sakk
játékhoz ülsz, ’s ott két három óráig is elvesztegelsz. 
Ez örökös vidulásod : vidulás, melly mindenek kö
zül legkevésbé alkalmas ülő életet folytató emberhez*; 
mert a’ helyett hogy a’ nedvek forgását siettetné, e? 
játék olly nagy és feszült figyelmet kiván, melly ál
tal a’ keringés késleltetik és az el-vá!akozások hát
ráltatnak. E ’ nyomorú játék, szenvedelmébe merülve, 
egészségedet rontod. Illy életmóddal nem várhatnál 
egyebet, mint pangó és áporodótt nyirkokkal teljes 
testet, melly minden veszélyes nyavalyáknak ki volna 
téve, hacsak én , a’ köszvény, koronkint nem jőnék 
segítségedre, azon nedveket felrázni, megtisztálui, 
vagy eloszlatni. Ha Parisnak valameíly kis utezájában 
vagy zugában, mellyhez közel sétahely nincs, fordí
tanál ebéd után valamicske időt sakkjátékra, mégis ué- 

.milcg menthetnéd magadat; de te azt Passy, Aut- 
euil, Montmartre, Epinay, Sanoy gyönyörű kertje és 
sétányai közt cselekszed, hol a’ legtisztább levegőt 
szíhatnád, ’s legszebb asszonyságokkal, legkeile-
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mesb, legokosb társalkodást találhatnál se'tálás közben; 
te azonban mind ezt azon kárhozatos sakkjáiék miatt 
el mulasztod. Ez csakugyan nem illik hozzád Frank
lin! — De leczke'ze'seim közt el is felejtelek fenyíteui, 
Neh egy szúrás! ne me'g egy !

Franklin . Oh! jaj! jaj! Leczkézz bár, a’ meny
nyit akarsz , és dorgálj is , köszvény uram ; csak fe
nyítéseidet hagyd-el, mindenre kérlek!

Köszvény. Sőt inkább, légkisebbet sem engedek el 
belőlük. Javadra szolgálnak. Neh még egy!

Franklin. J a a j! ja j ! jaj — Nem igazság monda
nod hogy épen semmi mozgást sem teszek. Gyakran 
járok én kocsin , ebédre, meg vissza.

Köszvény. Minden képzelhető testgyakorlások kö
zül leggyengébb és legkevesbet jelentő az, mellyet 
rugókon függő kocsikban tehetni. A’ mozgás külön
féle nemeiből származó melegnek mennyiségét vevén 
számba, mindegyike által szerzett testgyakorlás meny- 
nyiségéröl ítélhetünk némileg. H a, például, télen fá
zó lábokkal kimenünk gyalogolni, egy órai gyalogo
lás után lábaink és egész testünk jól átmelegszik. 
Lovagolva , ugyanazon következés elérésére négy 
órát kell ügetnünk. Ila pedig lógó kocsiban ülünk , 
egész nap utazhatunk’s végszállásunkra még is hideg 
lábbal érkezünk meg. Azért ne is hidd, hogy félórát 
töltvén hintádban, testgyakorlást tevéi. Az Isten nem 
adott kerekes járszereket minden embernek, de adott 
kinekkinek két lábot, mellyek sokkal alkalmasb és 
használhatóbb mozgonyok; légy háladatos azokért, 
és vedd hasznukat. Ha tudni akarod , mikint körülte
tik azok a’ nedveket, mig egy helyről a’ másikra hor
doznak által, gondold meg , hogy járkálás közben tes
tednek egész súlya váltogatva majd egyik majd másik 
lábodra esik; ez által összenyomódnak a’ láb edényei, 
és tartalmuk kitolódik. Mig a’ súly ezen lábról levé
tetik és áttétetik a’ másikra , az alatt az edényeknek 
idejük van megtelniök, és a’ súly visszatérése által 
a’ tolódás ismételtetik ; ’s ekkép a’ járás a’ vérkerin
gést sietteti. Bizonyos idő alatt származó meleg a’ for
gás sebességének arányát követi; ’s így a’ nedvek fel
rázva , a’ uyirkok ritkítva , a’ vállakózások könnyítve 
vannak , és minden jól forog. Az arcz piros színbe 
öltözik, és az egészség helyreáll. Tekintsd Auteuili 
barátnédat ezen asszony a’ természettől több élet

*) Helvetiusné asszony.

re való tudományt nyert, mint ti úgynevezett philo- 
sophusok, hatot együtt véve, meríttek minden köny
veitekből. — Valahányszor iútogatásával meg akar- 
tisztelni, gyalog megy hozzád. Reggeltől estig sétál
gat, és a’ túuyaság minden bajait lovainak hagyja! 
— ’S így tartja ő fen egészségét, sőt szépségét is. 
De te Auteuilbe mindenkor hintón jársz, noha Auteuil 
Passytól nincs távolabb , mint Passy Auteuiltől.

Franklin. Untatsz ennyi okoskodással.
Köszvény. Elhiszem. Hallgatok tehát, és folytatom 

tisztemet. Neh egy szúrás; neh még egy!
Franklin. Jaj ! ja j ! Folytasd csak beszédedet, kérlek.
Köszvény. Nem. Még számos rohammal tartozom 

ez éjszaka ; a’ többit majd holnap kapod meg.
Franklin. Istenem ! a’ hideg is lel már! elveszek 

belé! Jaj! jaj! nincs e senki, ki ezen kínokat inkább 
szenvedné helyettem ?

Köszvény. Kérdezd lovaidat; azok fáradtak a* já 
rásban is helyetted.

Franklin. Hogy lehetsz már olly kegyetlen, en
gem ennyit kínozni semmiért!

Köszvény. Nem semmiért. lm itt van egy tökéletes 
jegyzéke az egészség ellen elkövetett minden bűne
idnek, és én minden egyes megtámadásomról számot 
adhatok.

Franklin. Olvasd csak egy kissé.
Köszvény. Igen hosszas volna olvasni. Csak rövid 

summáját mondom el.
Franklin. Montul. Figyelemmel hallgatlak.
Köszvény. Emlékezzél vissza, hányszor tetted fel 

magadban, hogy következő nap a’ boulognei ligetben 
a’ de la muettei kertben vagy magadéban sétálni fogsz- 
és nem tartottad meg szayadat! hol nagy hideget, 
hol nagy meleget, nagy szelet, igen nedves időt vagy 
egyebet hozván fel mentségül, midőn valósággal, 
semmi olly mértékbeu nem tartóztata, mint felette 
nagy restség.

Franklin. Megvallom: ez megtörténhetett néha né
ha, talán tízszer egy esztendőben.

Köszvény. Vallomásod nagyon tökéletlen. Az iga
zi summa száz kilenczven kilenczre megy.

Franklin. Lehetséges e !
Köszvény. Igen, lehetséges, mert igy történt. Szá- 

modásom helyességében megnyughatol. Ismered Bril- 
lou ur kertjeit: milly gyönyörű sétahelyet nyújtanak
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azok. Ismered azon száz ötven fokú lépcsőt, melly 
a’ dombterületről levisz a’ pázsitsíkra. Te e’ szere- 
tetre-méltó családot ebéd után hetenkint kétszer szok- 
tad meglátogatni; tenmagad állítása az bog}7 egy 
ezer lépés hágcsón fel’s alá annyi testgyakorlást sze
rez , mint tíz ezer egyenesen. Milly szép alkalmad 
vala e’ kétfelé mozgást egyesítened! De váljon te 
használtad e a z t ; és háuyszcr?

Franklin. E ’ kérdésre nem felelhetek meg töké
letesen.

Köszvény. Megfelelek tehát én, helyetted, Egyet
len egyszer sem !

Franklin. Egyetlen egy szer sem!
Köszvény. Valóban nem. Az egész szép nyár foly

tában mindig hat órakor érkeztél oda. Ott találád azon 
bájos asszonyt nyájas gyermekeivel és barátival, kik 
készen valónak sétálgatni és téged kellemes társalko- 
dásaikkal múlatni. De te mit cselekvői? Leültél a’ 
dombterületen; dicsérgetted a’ gyönyürű kilátást; né
zegetted a’ kert szépségét alan t; de a’ helyett hogy 
oda lementéi volna járkálni egy tápot sem mozdul
tál helyedből. Sőt théat és saktáblát kérvén, mint le
szegezve ültél székeden egész kilencz óráig, minek
utána talán már két óra hosszáig játszottál ott is hol 
ebéden valál. — Ekkor nem hogy gyalog mentél volna 
haza, a’ mi egy kissé felrázhata; hanem kocsin vitetéd 
magadat. Milly balgaság hinni, "hogy olly rendetlen
ség mellett valaki megőrizhesse egészségét, nélkülem.

Franklin. Most meg vagyok győződve Jó Richard 
azon megjegyzésénekheIlyességéró!,hogy„«(/c)ss«£umA: 
és vétkünk mindig több, mint magunk gondoljuk.u

Köszvény. így pengetitek ti philosophusok a’ böl
csek mondásait mindenkor csak ajkaitokon , mig tu
datlanokul cselekesztek.

Franklin. Hát te még azt is vétkeim közé szám
lálod , hogy Brillon asszonytól kocsin térek haza ?

Köszvény. Bizonyosan, mert te, ki egész nap ülsz, 
nem mondhatod , hogy elfárasztott a’ munka! Nem is 
szükség tehát kocsiban pihenned ki magadat.

Franklin. Mit csináljak tehát kocsimmal ?
Köszvény. Égesd c l , ha akarod, ügy legalább egy

szer meleghctel vele. Vagy ha e’ tanácsom nem tet
szik, adok mást. Nézd azoi) szegény parasztokat, kik 
P assy , Auteuil, Chaitlot ’s a’ t. körül szőlőt és me
zőt mívelnek. E ’ jó teremtmények közt naponkint ta

lálhatsz négy öt öreg asszonyt vagy öreg férfit, meg- 
görbedve, és talán megrokkanva az évek súlya alatt 
és a’ kemény ’s szüntelen munka által, kik hosszú 
fáradalmas nap útón, nem ritkán egy két mérföldet 
kénytelenek gyalogolni: mig kunyhóikat érik. Paran
csold kocsisodnak: vegye őket fe l, és vigye haza. 
Ez irgalmas cselekedet lesz, melly lelkednek jól fog 
esni. És ha az alatt te Brillonéktól gyalog mégy ha
za, ez ismét testednek fog hasznára válni.

Franklin. E j! milly unalmas vagy!
Köszvény. Tehát tisztemhez fogok; emlékeztedbe 

kell hoznom , hogy orvosod vagyok. Neh !
Franklin. Ohh ! hogy a’ pat — , köszönöm az ily- 

lyen orvost!
Köszvény. Hálátlan ! Nem én vagyok e ki orvos 

gyanánt megmentettelek a’ szélhüdéstöl, vízkórság
tól, és gutaütéstől: mellyeknek valamellyike már ré
gen megölt volna téged, ha én nem hátrálom vala őket.

Franklin. Megismerem; és vedd köszönetemet n’ 
múltért. De kérlek szépen, hagyj el engem örökre; 
mert illy kínos gyógyításnál még a’ halál is kivána- 
tosbnak látszik. Gondold meg, hogy én is barátod va- 
lék. Soha sem orvost sem semminemű kuruzslót nem 
híttam, hogy küzdjön ellened; ha tehát el nem hagysz 
téged is hálátlanság vádja érend.

Köszvény. Nem gondolom, hogy olly nagy köszö
nettel tartoznám azért. A’ kuruzslókat fel sem veszem: 
ők megölhetnek téged, de nekem nem árthatnak. A’ 
mi pedig valódi orvosokat illeti, ők már meggyőződ
tek azon igazságról, hogy a’ köszvény nem nyava
lya hanem valóságos segédszer , és hogy7 segédszert 
gyógyítani nem kell. De visszatérek dolgomra. Neh !

Franklin. Ja j!  hagyj-el már, kérlek; ígérem, 
hogy ezentúl soha nem játszom sakkot, naponkint 
járkálok , és mértékletesen logok élni.

Köszvény. Jól ismerlek, milly nagy Ígérő vagy ; 
néhány hónapi jó egészség után azonban ismét a’ ré
gi csapásba térsz vissza. Szép igéretid felejtve lesz
nek, mint múlt évi lellegek alakjai szoktak feledé- 
kenységbe menni. Végezzük tehát számolásunkat, 
’s azután elhagylak. De légy meggyőződve hogy an
nak idejében ’s helyén ismét meglátogatlak; mert ez 
javadra szolgál , és én tudod, jó barátod vagyok.

GYÓTAI ANTAL.



A’ MŰVÉSZET KALANDJA.
(ALLEGÓRIA)

B E V E Z E T É S .

( F o 1 y t a t á s. )

M á s o d i k  k a l a n d *

Szép tavaszi reggel volt; és Flora kiindult, a' tisz
ta reggeli lég kellemeit éldeleudő. Egy nagy folyam 
partjain sétálgata, melly a’ várost öntözi, s gyönyör
rel nézé a’ sok palota-alakú házat, melly a’ folyam 
mentében emelkedék. Minden a’ csinosnak, kedvelte- 
tőnek, szépnek föltételein alapszék; a’ nagyszerűvel 
rókán épületet miudazáltal csak néhányat talált, 's 
hasztalan néze körül: tiszta valódi nagyszerűséget 
még sem látott

Meg akará most Lepni az építészeket terveik közt, 
hegy műveiknek belső elrendeléséről is meggyőződ
jék. Az első kihez belépe nem épen a' legszivesben 
fogadá ő t, minthogy épen egy tervrajzon erőködött. 
Napok óta azon tépelődék, hogy’ kelljen yalami újat, 
eredetit müvébe szőni; végre kitalált valamit, minek 
azonban egész eredetisége abban fekvék, hogy az már 
száz és száz alakban kimerített ’s önmagától is száz
szor használt gondolatot olly helyre alkalmaztatá, ho
vá bizonyosan senki egyéb nem helyezné mint ezen 
eredeti agy. Flora csaknem eluevetaé magát, ha a’ 
vendégi iíledelem nem tartóztatná.

Az úgy nevezett művész mind e’ mellett észrevéve 
az idegennek meglepetését, ’s az arczáin ellebbenŐ 
gyönge mosolyt a’ gyönyör villámának nézvén, melly 
vérét megrázd, azonnal megoldódott nyelve. Nevet
séges önhittséggel dicséré müveit, minden egyes ré
szek czélirányosságának fejtegetésébe bocsátkozék, 
nem gyanítván, hogy a’ vendég már első pillanatban 
uagyon is feje lágyára tapintott, ’s némi dagadozó 
szóáradással ’s valamivel domborubbra felfútt hassal 
emlegeté nagy pártfogóit, ezzel mintegy nyomosságot 
adandó beszédének; nem tudván, hogy egy felsőbb, 
az agyagi előítéletektől egészen ment léuyhöz szól, 
ki igeu is jól tudja, hogy nem kell épen mindennek 
s azért jónak lenni, mit ’s mivel nagy urak pártolják* 

E ’ közben a’ művész el nem mulasztá egy művész 
társa ellen minden módon kikelni, azt gyalázni, ’s 
munkáit becsmélui; Flora azonnal észrevette, hogy

épen ennek agya-szülöttjeí lesznek azon építmények, 
mellyek neki leginkább tetszettek, ’s azt sietett meg
látogatni. —

Fogadtatása is mindjárt elárulá neki a’ művész lel
k ű id é t: nyílt, természetes, nem elhízott, ment min
den kérkedési gőgtől. Azonnal meggyőzödéit lánge
széről, melly teremteni ’s alkotni képes, ’s alapos tu
dományáról, melly a’ képzelődést soha sem engedi 
tulságokra száguldani, vagy ellcnkezetek-et idomtala- 
uúl egymásba forrasztani. Tervrajzain az arány egyen 
és szabályosság, a’ nagyszerű és szabadabb szellem 
valáuak elömleszlve; ’s néhány óra negyed utáu e’ 
párbeszéd folyt a’ művész, mert ő a’ szó egész értel
mében az volt, ’s az istennő között:

,Ezen rajzokat itt csak öumulatságooira készítem 
hasznokat soha sem vehetem.4

' „’S miért“ — kérdé F lo ra , látván, hogy' épen ezek 
a’ legmagasb szelleműek.

,Mert ezek nyilvános intézetek alaprajzai, ’s azok 
más kézre vannak bízva.* — Kérdésére megtudá Flora 
hogy azokat amaz szokta e'pítni, kinél előbb volt; de 
akármint csavará is el kérdéseit; a’ nemes lelkű mű
vészt annak gyalázására nem birhatá; mert a ’ valódi 
érdemnek nincs szüksége másról leíosztani a’ palás- 
oti hogy vele takaródzék. — ,En leginkább csak a* 
l&kházakkal foglalatoskodom, folytatá a’ művész, ’s 
ámbár képzeieíim nem terjedhetnek így eléggé tágas 
térre, még is e’ pályaszakon is teszek, mennyit le
het. A’ lak sz embernek első szükségei közé tartozik 
’s az üregtől kezdve minden fokozaton át egész a’ pa
lotáig csak azért tökéletesbűit szüntelen, hogy az 
életre haszonnal hasson. A’ felsőbb fokok ugyan nem 
annyira a’ szükségesnek elvein alapulnak; de a’ kö- 
eéprendüek minden esetre szükségesek ’s hasznosak, 
minthogy mind testi mind lelki életre tetemes befo
lyással vannak, ’s azért a ’ lakházakon is az egyszerű 
szépség’ vonalait elömleszteni jónak tartom. Mert az 
építészet, nem úgy mint egyéb művészetek, csak a’ 
pillanat gyönyörére éleszti föl műveit, vagy elzártan 
csak bizonyos kis körökre korlátolja bájoló hatalmát, 
nem — : ö állandó emléket rak az alkató elmének, ’s 
azt uyilváuosságra állítja ki; ez által a’ nagy tömeg’ 
ízlésére, ’s ennél fogva lelki csinosbulására is befoly; 
mert akármi korlátolt legyen is az embernek izlési fel
fogás-kőre , melly tehát más művészetek’ sajátságos

740 __
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szépségeit némi beavatkozás nélkül semmikép sem 
érthetné — valami szép épületnek megpillantására bi
zonyosan ő is azonnal elismeri érdemét, ’s kedvesen 
érzi magát megilletve. Mert illy mű önkényt kínálko
zik az ízlésnek, ’s egész lényege szépségét külszí
nén is ’s mintegy homlokán hordozva, azt egy pilla
nattal vezeti a’ lélek elébe, ’s igy, ha nem tudni is 
miért, de tetszik. Eunél fogva az építészet az ízlés— 
képzésben minden művészetek alapja, ’s a’ nép szel
lemi logalminak els« tanítója.* —

„Eu azt óhajtanám, — szóla Flora, hogy kegyed a’ 
nagyobb intézetek építését felvállalhatná;mert a’ csupa 
lakok építése, saját vallomása szerint is, még is csak 
leginkább az egyszerű szépuek elvein nyugszik, ’s ez 
a’ lélekre ugyan kellemes szende illetődésl áraszt, de 
neki egyébre is van szüksége, a’ valóban nagynemű, 
meglepő ’s fenséges még határozottabban rázza meg 
a’ lelket 's  elleuálhatlanul fogva tartja ; ennek pedig 
épen olly nyilvános épületeken van helye.

Illy beszédek folytak mindig a’ két személy közt; 
Flora pedig sokszor meglátogató a’ művészt, ’s láng
eszét észrevétlenül mindig uj szikrákkal neveié. E' 
közben mások’ ismeretségével is akará bővítui tapasz
talásait, ’s volt szerencséje még az építészet ügyében 
I s , mit legkevésbé várt, sok szédelgő fejre ’s túlzóra 
akadni.

így egyszer ebédelt valakivel, ki azon elvet álli- 
állítá föl: hogy az építészetben csak arra kell ügyelni, 
hogy szembeszökő jegyen az épitvény, bármi torz 
alakítással vihetjük is végre, ’s nem is kell azt mű
vészeti szabályokra feszítni, ’s az alakításban valami 
bizonyos összhangusághoz ragaszkodni, mindent össze 
lehet halomra hordani, mi egyenkint tetszik vagy ta
lán már egyenkint sem a’ legnemesb ízlésű, csak hogy 
a’ tarkaság hatást szüljön. — ’S midőn Flora vitatná, 
hogy az összhangzás minden építészet eleme, hogy 
egyes részekuek helyességét a’ helyzet ’s alkalmazás 
választja uieg, mellyek külön véve jók lehetnek, de 
az összeállítatásban a’ legtorzabb keveréket képezhe
tik , — a’ művészetet még becsmélui is merészlé a’ 
fúrt fejű izlésmester.

Mire Flora nemes boszonkodásában őt megátkozd, 
minek következése az lett: hogy a’ vitakozó iszonyú 
kő-orozlán alakába varázsoltatva egy kalitkaház elé

be rftgasztatott, hol kevéiycn nyújtják! tagjait az el
menők fölött. *3

Ezen eset után Flora nem sokára uj szerepébe Öl- 
tözküdék.

M a r m a  d i k  k a l a n d .

„Megy ma színházba barátom?“ — Tudod-e, hogy 
ma Amanda énekel?“ — „Elvárom kegyedet esti» 
együtt megyünk daljátékba.** — Illy beszédeket lehe- 
te hallani az utczákon; ’s este valóban a’ remek éne
kesnő hallgatására hitetlen sokaság tódult össze.

Á’ játék-köz alatt a’ legtarkább ítéleteket lehete 
hallani. ,No ’s hogy tetszik?* szóla itt egy ur szom
szédjához. „A’ mi azt illeti — feleié vontatva emez — 
jó szava van,  de azt szeretném, jobban eresztené ki 
torkából, hisz’ néha alig hallja az ember.“ — A’ szom
széd egy gyönge sajnálkozó mosolylyal viszouzá:,hi
szen épen a’ halk és félszózatban fekszik az éneknek 
azon moudhatlan bája , melly olvadozó hangokban 
foly szivünkbe, ’s mellyben Amauda olly nagy mes- 
terné; az erőshangot csak az árnyéklatok’ helyes fel
osztása's váltogatása teheti hatásteljessé, melly egyéb- 
kiut szüntelen uralkodván szükségkép elfáraszt ’s un
tat, más tekintetben is pedig az éneklőre nézve lehe
tetlen. De helyén használtatva az erőhang annál ha
talmasban rázza át a’ lelket, és benyomása annál bi
zonyosba — „Játéka — suttogák amott — tán nagyon 
is tökéletes; azt vélném, nem kellene színpadon a’
természetet olly igen híven utánozni,**-------„Vannak
bizonyos határok, szóla közbe egy másik — mellye- 
ken túl a’ művészetnek nem szabad a’ természetet áb
rázolni; de mig ezeken túl nem lépett, mennél ma- 
gasb fokra hágjon annál dicsőbb; ezen korlátok pedig 
érzésünkben feküszuek, ’s mihelyt túlhágatnak, ellen
kező érzelem fogja el belsőnket, — de én részemről 
mondhatom ezt ma még nem tapasztalául.“ — „Most 
azért sem tetszik éneke — mormogd kedvetlenül egy 
magában — mert ez védelmezd, — hát ez okosabb 
akar lenni nálamnál? — nem ’s ha még olly felsége
sen énekel is Amanda, én már ezentúl mindig becs- 
mélem.“ —

*) Ez orozlánt egy festő nem rég elűzte helyéiül, ’s most 
már csak föstett képét láthatni a’ haiitkaha/. emeletén.

A’ nngy Kristóf’ jegy. kibet «  orozián közel állott.
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A' művészet istennője ez alkalommal szándékosan 
nem öltött valami igen csábitó szépségű alakot, meg
elégedvén szerény kecsü külsővel, ez által akaiván 
mellőzni azon neki semmikép sem hizelkedö körül
ményt, hogy az úgy nevezett műbarátokat ’s értőket 
többnyire a’ testi kellemek felsőbb hatalma vakítja el. 
Ennél fogva külseje nem lepé meg ugyan a’ közönsé
get erőszakos benyomással; — rendkívüli remeklése 
mindazáltal még is egész lénye körül olly bizonyos 
fénykort árasztott, hogy az egész termetet a’ legtöb
ben igen szépnek ’s érdekesnek, sokan pedig épen 
isteninek találák. Utóbbiak sorába tartozék egy gaz
dag divaturacs, kit minden joggal ezen hőagyú hő
sök vezérének nevezhetni, annyira — mondhatjuk — 
bele bolondult az énekesnőbe.

Ezen uracs másnap egy divatlapot kap kezébe a’ 
kávéházban , hol nem elegendőleg vélé dicsértetni 
Amandát., azonnal ama’ lapi bírálóhoz szaladt, ’s azt 
szép ajándékkal arra birá, hogy legközelebbi alkalom
kor minden kitelhető módon magasztalja, dicsőítse a’ 
művésznőt; ennek következtében a’ kriticus híven meg 
is tartá szavát, mert más alkalommal annyira össze 
vissza dicséré Amandát, mindeut mi csak tollára jött, 
össze vissza irt, hogy végre ugyan csak a’ dicséret 
fonala is össze vissza kuszálódott, ’s az ember nem 
érthető, valljon a’ túlságos beszéd magasztalás e vagy 
gúny? ’s akárminek vevő az ember, mindig a’ maga 
nemében tökéletes. De a’ szép uracs — annak tartá 
legalább ön magát — meg nem elégedék ezzel, hanem < 
azonkívül szint azon kriticussal verseket csináltatott, 
azokat lenyomatta , ’s a’ legközelbi mutatványon a’ 
színházban szétszóratá Amanda tiszteletére.

Művésznőnk nem látszék mindjárt észrevenni akar
ni az uracs hódolatit ’s fáradozásit; végre még is ke
gyesen nyujtá fülét szerelmi lángtól lelkesített szavai
nak, ’s őt örömest látszék hallgatni. Az uracs boldog 
volt — de csak úgy saját módján, a’ mennyire t. i. 
egy illyen uracsféle emberke boldog lehet. Mert ezek
nek többnyire különös és sajátnemü nézeteik vannak 
a’ boldogságról.

Egyik mulatságra készül kirándulni, de rósz idő 
elrontja tréfáját, ’s ő boldogtalan; más szebb lovat 
lát mint az övé,’s ha ezt megszerezhetné, boldog volna; 
egy harmadik hónapokig csuszkái térdein egy csókért 
meit ezen szépség’ meghódítása boldogsága egébe

emelné öt, ’s ha eléri czélját, azon veszi magát ész
re , hogy egy még szebb alak ölelése öt még boldo
gabbá tehetné. így ezen uraknak boldogsága többnyi
re csak üres képzelgésben fenekük, ’s a’ hiú szövet
ből csak egy szál szakasztassék k i , azonnal léggé 
folyik szét boldogságuknak ámító ködfátyola.

A’ mi hős uracsunk ostromainál is nem csekély sze
repet játszék az e’ nemű képzelgés, melly ugyan is leg
közelebbről ’s annál veszélyesben hatott vissza önma
gára, mennél gyakrabban ő maga becses személye 
volt annak alapja, ’s így az egész ábrándszövevény 
szüntelen körülötte forgott, vagy inkább ingadozó moz
gásban sántikált. A’ mint az uracs kódolásit ’s hódí
tásait kezdő, azonnal hiúsága tetemesen biztatá a’ bi
zonyos sikerrel: ő szép, fiatal, gazdag, és — diva
turacs, — ennyi hatalmas csábnak melly hölgy áll
hatna ellen! ’S midőn végre joga volt hihetni, hogy 
teljes mértékben birja már a’ kegyesnek szerelmét, 
az ö mámora lassankint oszolni kezde, észrevétlenül 
alább szállá győzelmének becse szemeiben, hiszen néni 
olly nagy dicsőség a’ diadal, hol ellentállhatlanúl ’s 
mintegy önkénytelen kell engedni a’ lánynak! — 
Amanda ki önhittségét észrevevé, néhány ártatlan 
asszonyi fogáshoz folyamodók, ’s némi kis begyesség 
által újra meg újra föléleszté az ifjú hanyatló szerel
mét ’s azt végre annyira lelánczolá, hogy öt hitvesül 
kérné. Amanda elérő czélját, eddig akará hozni a’ 
méltatlan hiú dívathőst, hogy őt próbára téve annál 
érezhetőbben büntethesse.

Közeledők a’ nap, mellyie a’ leány válaszát igére 
a’ nősülőnek. — León, Armand, Eugene, Richard, 
H enri, Alfred, Guillaume, Edmond, Aurel, Othon, 
Théodore, Gustave — (mert így nevezők uracsunkat, 
ennyi nevet kíván a’ müveit divat, — ’s mind idegen 
égaly terméke, ezt szinte a’ korszellem Ízlése paran
csolja} hősünk tehát, kit rövidség okáért a’ sok név
ből kivonatot csinálva Szédelginek nevezünk, Aman
da látogatására ment. Nem kévéssé hökkent meg, mi
dőn belépvén a’ szobába nem Amandát; hanem egy 
idegen gyönyörű teremtményt talál. Az első meglepe
tés oszolta után megtudá a’ hős, hogy a’ lány Aman
da lelki barátnéja, ki csak tegnap este érkezők’s ná
la lakik, — a’ művésznő pedig néhány órára kiment 
a’ városba holmikat vásáriam. Szédclgi annyira el volt 
bájolva és szédítve e’ lány szépsége ’s kellemdús vol-
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iától, hogy néhány sikertelen édes szó és tüzes nyi
latkozás után lábaihoz borúit. Bámulva emlékezteié 
most Fiorilia, mert igy nevezé magát az idegen, 
Szédelgit Amandávali viszonyára, mert ez neki a’ vi- 
szonlátás első örömittasságában, közel szerencséjét 
felfödözé. De Szédelgi mind erről semmit sem akara 
többé hallani; ő kész volt minden előbbi viszonyok 
emlékezetét feláldozni Fiorilia bírásáért.

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k . )

OROZLÁNOK
A’ JÓ REMÉNYSÉG’ FOKÁNÁL.

Thompson György, ki e’ tájon uyolez évig lako- 
zék, egy könyvet adott ki ezen gyarmat’ állapotja fe
lől, melly természetleirási tekintetben nem mérkőz
het ugyan B arow ’, Lichtenstein’, és BurchelP uta
zásaival, de még is némelly, részint öntapasztalás, 
részint mások’ elbeszélése után előadott vonást fog
lal magában, az ottan gyakorta előforduló orozlá- 
nok felől. Thompson maga is majd nem éltét veszté 
általok. Néhány kísérővel egy síkon lovaglóit, ’s mi
dőn véletlenül oldalra pillanta , alig tizenöt rőfuyire 
két orozláut lát egy nagy mimosa alatt nyugodni, 
hosszú körmöslábaik borzasztóiig kinyújtva, torkaik 
félig tárva. — Itt szaladás semmit nem használt; mert 
ezek őket két szökéssel utolérhetek. Thompson tehát 
kísérőjével, ki lankadtság miatt lován aluvék, nyu
godtan ellovagla mellettük, ’s erősen néze rajok, mi
alatt amazoknak lángoló szemeik rajta függöttek. Bi
zonyosan nem éheztek, mire nézve elég nagy lelküek 
valáuak, két embert ’s kél lovat bontatlanul elereszteni-

Az orozláu , melly egyszer fogát emberhúsba vágta, 
mintThompsonnak beszélték, nem igen eszik többé más
félét. Mire nézve az ottani pusztai lakosok’ kalibáik 
soha sem biztosak azoknak megtámadása ellen, ’s 
ez okból a’ véneket és gyöngéket a’ bejáró mellé szok
ják helyezni, hogy a’ család’ ügyetlenebb tagja vesz- 
szen el inkább, mint az alkalmatosabb. — Nevezetes 
bizonyos Gert nevű paraszt’viadala egy orozlánual.Gert 
egy bokorban fekvő forráshoz ment, vizet merítendő. 
Puskáját kísérőjének adá. Azon pillanatban , midőn a’ 
bokorba akar törni, elő-ugrik egy iszonyú nagy oroz-

lán , ’s őt bal karján ragadja. A’ paraszt megijedt 
ugyan, de nyugodt m arada’s nem mozdult, minthogy 
igy bizonyosan halál érte volna; csak erősen ’s moz
dulatlanul nézett rá A’ vad állat illy tekintetet nem 
viselhet el. Minden harapás nélkül mindig csak kar
ját tartá körmével ’s fogaival. Gert eléggé eszméletén 
volt ’s kísérőjének inte; hogy e’ borzasztó pillana
tot a’ vadállat’ lelövésére használja. Hanem ez re
megve elfutott. Az orozlán még mindig nyugodtan 
vo lt, ’s nem vala képes a’ paraszt’ pillanatját viszo
nozni. Tán végre egészen elereszté vala martalékát; 
ámde Gertet elhagyd türelme e’ rettentő állapotban. 
Szabad kezével kést von elő , ’s az állatnak mellébe 
döfi. A' seb halálos vala de a’ rövid küzdés, mellyet 
okoza, annyira szétzúzta a’ férfit, hogy három nap 
múlva ő is meghalt.

Egy hottentot, kit Thompson ismert, épen lőni 
akart, midőn öt egy orozlán balkaron ragadta. A’ 
hottentotnak elég lélekébrensége volt, hogy a’ pus- 

j kacsöt az orozlán’ torkába dugja, ’s nyomban el-v 
süsse. A’ golyó a’ vadnak agyvelején ment által, ’s 
a’ hottentot elveszté ugyan kezét, de még is szeren
csésen kiszabadult.

Másik paraszt egykor a1 réten lovagolt, midőn őt 
egy éhes orozlán elötalálta. A’ paraszt lovastul ösz- 
szerogyott az orozlán’ körmei a la tt; de nem volt se- 
besítve, ’s szerencsésen kiszabadult, mialatt az oroz
lán a’ lovat megfojtotta.

Az itteni orozlán mód föleit erős és gyors. — A’ 
legnagyobb ökröt, egy lovat ’s egy bakőzet hátára , 
vesz, és óráig hurczolja.

Némellykor bizonyos nyugalmat, nemű kímélést mu
tat. — Egy csoport paraszt hajhásza egy orozlánt, 
melly néhány darab marhájokat megölé. Számos ku
tyát uszítottak rá , ’s ő nyugalmasan fekve maradt 
a’ sűrűben. Csak néha ütött le egy kutyát, melljT igen 
közel jőni merészle. Végre néhány lövés é rte , ’s ek
kor megbőszült, és sikra tört, ’s valamennyi paraszt 
nyakrafőre elfutott. Csak egy hottentot kése el. Ha
lálos félelemben halottkép földre veté magát. Az oroz
lán megszaglálta, lábával körültapintgatá, ’s nyu
galmasan ellenségére feküdt, mig végre csöndesen 
a’ hegyek felé vonult. A’ hottentot szerencsésen meg
szabadult ! —
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I H R -  ’S  D I T A T L A P .

P E S T I  H Í R E K .

1.) A’ pesti evang. gyülekezet a’ napokban tartá félszáza
dos innepet fővárosunkban, melly alkalommal a’ magyar aj
kúak, első magyar papjok’ beiktatását érék, — tehát félszá
zad múlva mégis! Az innepi szertartások igen fényesen men
tek végbe’s mind a’ beiktató főtiszteletesnek Sárkány' Sámuel, 
mind a’ beiktatottnak Székács József uraknak tartott beszé
deik velősek, szépek és épületesek valának ; különösen szivre 
ható vala az elsőnek beszédében az , midőn a’ beiktatandót 
vallásának, hazájának , királyának, híveinek, hivatalának, 
tiszttársainak, az emberiségnek ’s a’ hazai nyelvnek szelete
iére buzditá.

2.) Folyó h. lOkén lépett életbe a’ pesti jótékony asszony
egyesület által alapított „gyermekgyógy in tézet szegények szá
mára, “ mellybe a’ csecsemő kortul kezdve egész hétéves ko
rukig ingyen nyernek gy ógyítást a’ szűkös állapotú szülék’ 
gyermekei. Az intézet Pesten a’ dohány utczában 378 szám 
alatti házban vagyon.

K ÜL II Í R E K .

1. ) Egy , angol nyerekedőkbiil összeállott társaság Konstan
tinápolyban vasúti vállalatot szándékozik létre hozni, a’ mint 
hogy biztosait e’ városba már el is kiildé, A’ fővárosbul jött 
tudósítások után ítélve ennek következtében már egynél több 
terv terjeszteték a’ divan elébe, ’s nem sokára a’ szultán el
határozása váratik. A’ nagyur mint tudva van, minden újí
tásnak nagy barátja lévén, alkalmasint kedvező határozatot ho- 
zand. Mondják azt i s , hogy a’ vállolat igen jövedelmező le- 
end , ha egyszer létre jön.

2. ) Az egyházi hangászat ismét új', igen becses mfivvel sza- 
poritaték, még pedig Parisból, hol az elemi, iskolákban, 
muzsikai intézetekben már jó idő óta „Cantiques de St. Sup- 
lice“ czim alatt kering egy kötet ének, mellyel B é r t ő n  
tett három hangra muzsikára; olly jók pedig ezek, hogy az 
egyházi hangászat általok valóban nyerességgel gyarapult. A’ 
melódiák népszerűsége ’s könnyen felfoghatása , ’s az elren
delés’ jelessége mind igen dicséretesek.

3. ) A’ tolvajok Londonban egy uj csint gondoltak ki, melly 
által a’ kávésokat, korcsmárosokat csalják. Leülvén az illy ficz-

kók egy korcsmába vagy vendéglőbe, valamit kérnek, ’s utóbb 
úgy tétetik magokat mintha elaludnának; ekkor rögtön fel
ébrednek , lármát ütnek, szöknek, kiabálnak, esküdnek hogy 
erszényük órájok ellopattatott. Ha a’ vendéglő vagy korcs- 
máros nem akarja hogy háza rósz hirbe jöjjön , kintelennek 
érzi magát őt kielégitni ’s a’ ficzkó látszólag kedvetlenül 
eltávozik, lelkiben pedig örvendezve.

4 ) Alig ült az ifjú angol királynő trónjára férjhezmenete- 
lériil már is ezer meg ezer a’ vélemény, h ir, monda, mint 
az Hlyen eseteknél lenni szokott: valljon kinek fogja szép és 
hatalmas kezét oda nyújtani. A’ kérők közt egy sasz-cobnrgi 
hérczeg is van, az orániai herczeg’ idősbik fia, a’ cambridgei 
hérczeg’ fia, ’s Bonaparte Hyeronim fia. A’ szász-koburgi 
herczeget az ifjú királynénak édes anyja, kenti lierczegnő pár
tolja, ki a’ maga nemzetségéből szeretne egy herczeget lányá
val az angol országi trónon látni. Az ifjú királyné ellenben, 
mondják, talán hogy a’ dolog kévéssé regényesebb legyen, 
ha egészen szabad választása volna, a’ hanoverai király’ fiát 
választaná. Ezen herczeg csaknem egészen vak, de rendkívül 
szelíd , ’s egészen angolos lelkülete mind az ifjú királynőnek 
mind az angoloknak igen tetszik, kik a’ fiút épen olly mér
tékben szeretik, mind apját nem. Az oraniai herczeget a’ bol
dogult király ’s özvegye pártolák. Az ifjú Napoleon politikai 
tekintetben véve alkalmasint legkevesebb reménynyel lehet.

5.) Parisban egy pár nap óta két szép szürke lóval befogott 
igen csinos kocsissal és inassal ellátott equipage vont magá
ja figyelmet. Ezen különös alakú kocsiban sem egy követ sem 
valamelly herczeg, vagy pénzváltó, sem valami új gazdag ö- 
rökös, hanem Robertson és comp — angol csizma kenőcse 
hoidoztatik a’ városban föl - alá.

0.) Egy angol lapban ezt olvashatni: A’ selkii ki (Skótor- 
szagban) bailiff délben egy nadi’ágban ebédelt, mellynek gyap
jú reggel még a’ jphon volt. Tizenegy óra elfolyása alatt a’ 
juh megnyiraték, megniosaték; megfesteték, megfonaték, meg- 
szöveték , ’s mint láttuk még a’ szabó által is pontosan el- 
készitteték.

7.) Helgoland szigete minden oldalról elmeriiléssel fenyeget- 
tik, mivel az atlasi tenger és az angol csatorna’ ömlése az 
éjszaki öbölbiil itt jönnek együvé, mi szüntelen vagy kiára
dás vagy partmosást okoz, úgy hogy a’ sziget évrül évre szem
látomást kisebb ’s kisebb kezd lenni.

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

NYOMATIK LANDKRER BETŰIVEL
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( V A S H I N G T O N  I K V I N G  U T Á N . )

Nem tudom mint van az, de én nem lehetek so
káig henyén a’ nélkül hogy szerelembe ne essem. Még 
nem igen sok ideig valék Oxfordban, ’s már fülig sze
relmes lettem egy szatócs leányába a’ High - Street- 
ben (magas utczában) a’ ki valósággal sok tanuló 
által csudáltaték. Hangzatkákat írtam dicsőítésére, 
's felét zsebpénzemnek boltjában költém e l , czikke- 
ket mellyekre nem volt ssükségem vásárolván, csak 
hogy alkalmam legyen hozzá szólhatni Atyja, egy 
szilárd tekintetű öreg ur, íényes ezüstfejér fürtökkel, 
's göndörre fodorított parókával, szoros felvigyázat 
alatt tartotta, mint az apák leányaikat Oxfordban 
közönségesen szokták. Próbáltam beszínleni magamat 
kegyébe’s társalkodásába juthatni,de sikeretlenül. El
méssé^ eket mondék boltjában , 's ő soha sem neve
tett ; az elmésség és humor nála nem talált tetszést. 
Egyike volt ő azon nyers öreg uraknak , kik az if
jakat távolságban tartják meguktól. Már két vagy há
rom leányt nevelt fel, tapasztalt vala a’ tanulók szo
kásaikban. Ügyes volt és óvakodó mint egy szürke 
vén borz , mellyet már gyakran vadásztak. Látni őt 
vasárnaponkiut leányával karján, szilárd erőtetett ma
gaviseletében, ’s öltözetében olly feszesen, elég volt, 
miuden kegyelmében nem álló ifjút visszaijeszteni a’ 
közeledéstől.

En azonban szemességének daczára i s , a’ boltban 
árukért alkudozván többször módot találtam leányá
val társalkodui. Rettentő hosszú alkukat tevék, ’s a’ 
czikkeket miuden részről megvisgáltam mielőtt meg- 
vevém. Az alatt egy hangzatkát vagy egy acrosti - 
cont juttatók egy darab cambrai gyolcs leple alatt 
kezéhez, vagy észrevétlenül egy pár harisnyába du
góm ; gyöngéd képtelenségeket susogtam fűiébe, az

1837.

alatt míg az árból fukarkodva alkuvám; ’s gyöngé
den megszorítóm kezét, midőn váltott félfilléremet, 
egy darabka fejéres-barna papirosban tőle áltvettem. 
Szolgáljon ez intésül minden szatócsnak , kiknek 
boltoslányul csinos leányaik vannak , ’s vevőik tanu
lók. Nem tudom ha szavaim ’s pillantásaim igen éke
sen szólók voltak-e, de költészetem ellenálhatlan va
la ; mert hogy az igazat megmondjam, a’ lánykának 
némi tudományos Ízlése volt, ’s ritkán fordult elő a- 
zon eset, hogy ne lett volna nála könyv a’ kölcsön 
könyvtárból.

A’ költészet isteni ereje által tehát, melly a’ szép
nem felett olly nagy hatalmat g3Takorol, meghódítám 
e’ kis szatócs szívet. Erzelgő társalkodásunkat egy 
ideig a’ számvető asztalon keresztül folytatók , ’s ha
risnyákkal - tele verssel kedveskedem neki. Végre rá
vettem : hogy egy összejövetelt engedett meg. De mi
kép vala ez valósítható? atyjától mindig szemmel tar
taték; soha magányosan ki nem ment;  ’s a’ ház a- 
zon piilantatban záraték-be mcllyben a' bolt becsu- 
kntott. Mind e’ nehézségek csak még magasb kecset 
adtak aT kalandnak. Javasiám hogy összejövetelünk 
az ő tulajdon szobájában történjék , a’ hova éjjel be 
fognék mászni. A’ terv ellenálhatlan volt. — Egy ke
gyetlen atya, titkos szerető, ’s alattomos találkozás. 
A’ kis lánynak a’ kölcsön könyvtárból merített min
den tudománya’ Iétesüíui látszaték.

De váljon mi vala szándékom ezen összejövetel esz
közlésében? Valóban , nem tudom. Rósz czéljaim nem 
voltak. A' leány tetszett, ’s alkalmat óhajtottam őt 
többet láthatni: és a’ megrendelés téve lön, mint én 
azon kivül is sokat tevék , fontolatlanul ’s meggondo
lás nélkül. Néhány illynemü kérdést tevék magam
nak, miután már minden rendeléseim meg voltak té
ve , de a' feleletek igen ki nem elégítek valónak. „Meg
rontom - e c' szegény göndolatlan leányt?“ mondám

(94)
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magamban. „Nem!“ volt a 'gyors e's neheztelő válasz. 
„Megszököm-e vele?“ — „Vele, ’s váljon mi végre?“ 
„N o’s tehát elveszem ő t ?— „Páh ! az én kinézése
immel egy szatócs leányát elvenni!“ — „De mit te
szek hát vele?“ — „Hm — azután majd megfonto
lom« — ’s az önvallatás ezzel végződék.

Rövideden: a’ sötétség leple alatt Dulcineám laká
hoz lopózáin. Minden nyugodtan volt. Az öszsebeszélt 
jelre ablaka csöndesen megnyittaték. Ez épen atyja’ 
boltjának kiálló boltozatos ablaka felett vala, mclly 
körülmény könyíté felhágásomat A’ ház alacsony lé
vén , az erőséget tűrhető könnyűséggel valék képes 
megmászni. Dobogó szívvel kapaszkodtam-fel; elértem 
az ablak szárnyat; fél testtel behajoltam a’ szobába; 
de nem váró szépem ölelése üdvözle , hanem a’ mord- 
tekintetű vén apa, göndörre fodorított parókájában, ra- 
gadott-meg.

Kibontakozám körmei közül, ’s megpróbáltam vi- 
szavonulni; de kiáltása ,tolvajok! zsiványok“ egészen 
megzavart, ’s terhemre esett vasárnapi uádpálezája is, 
melly lernendem közben szörnyen serény volt fejem 
körül, ’s melly ellen kalapom csak nyomorult védszer 
vala. Soha az előtt egy vén ember karjának serény- 
gégéről, ’s egy elefántcsont gombú nádpáleza bunkó
jának keménységéről nem volt képzetem. Sietségem 
’s zavárodásomban elvétém a’ lépést ’s kinyujtózva 
estem a’ kövezetre. Azon pillantatban poroszlók vet
tek körül, kik kétségenkivül, utánam leselkedtek. Ál
lapotom valóban nem ollyan volt hogy elillanhassak , 
mert az esésben kiíiczamítván bokámat, nem is állha- 
ték. Mint házbetörőt fogtak-el; ’s hogy nagyobb bűn
ből kimentsem magam, kissebbel kellet magamat vá
dolnom. Tudtokra adám ki legyek ’s miért jövék ide. 
A’ gazemberek fájdalom már tudták , ’s csak mulat
ságot csináltak magoknak rovásomra. Hitetlen mu- 
sám követte rajtam-el e' gonosz csínyt. Az öreg mo
gorva apa megtalálta boltjának szög - zugaiba eldug- 
dosott sounetteimet ’s acrostichonjaimat: ő nem lele 
mint leánya gyönyört a’ költészetben , ’s bár né
mán , de szorosan szemmel tartott. Elcsente levelein
ket. fölfedezé terveinket ’s elfogadásomra mindent el
rendelt. így valék én mindig arra kárhoztatva, hogy 
a’ musa veszélyekbe vezessen. Férfiak, jövendőben 
óvakodjatok költeményekben űzni titkos szerepei
teket !

Az öreg haragja, fejein megpufogatása, ’s lábfi-* 
ezamitásom kínai által némi részben( csillapodóm; ’s 
igy nem végzett-ki azonnal, sőt elég emberséges volt 
egy gyalog hintót szerezni, mellyen mint egy meg
sebesített hadfi vitettem vissza a’ collegiumba. A’ ka- 
pusfelkölteték hogy lebocsásson. A’ collegium kapuJ 
ja  megnyittaték számomra; ’s más nap reggel sze
relmi ügyem híre elterjedt, ’s tréfatárgyává lett az 
egész collegiumnak az éléskomrától kezdve a’ hall-' 
gatóteremig.

Időm a’ megbánásra elég volt, ficzamodásom okoz
ta több héti fogságomban mellyet Boethius’ a’ philo- 
sophia vigasztalásai’ czimü munkájának fordításával 
tölték-el. Kedvesemtől, ki egy rokonához Coventrybe 
küldetett , egy felette gyöngéd ’s rósz orthographiáju 
levelet vevők mellybeu szerencsetlenségembeni ártat
lanságát erősité , ’s fogadta hogy halálig hívem ma
rad. Mit sem gondoltam a’ levéllel, mert jelenleg ki 
valék mind a’ szerelemből, mind a’ költészetből gyó
gyulva. Az asszonyok azonban, bár mint állítsák a’ 
philosophok az ellenkezőt, állandóbbak szerelmeikben 
mint a’ férfiak. Meg vagyok győződve, hogy ő való
sággal több hónapig hű maradt fogadalmához ; de egy 
kegyetlen atyával volt dolga, kinek szive szintolly 
kemény volt, mint nádpálezájának bunkója, ’s a’ ki 
nem volt könyük vagy költészet által megindítható, 
hanem egyátaljában kényszerítette egy becsületes fi
atal kalmárhoz férjhez menni, a’ ki önmagának és 
a’ regény minden szabályainak daczára is: boldog 
asszonynyá, ’s mi több számos gyermek annyává tette . 
Ők mai napig is egy virágzó pár, ’s Coventvjbenegy 
csöndes szegletboltot tartanak, épen Peeping Tom 
szobrának általellenében. —

KLI. LS

A’ P A T A K H O Z .

Sziklapatak! ha lefolj’sz a’ hűtlen’ büszke lakánál,
’S a’ lányt illatozó partodon álva — leled.

Búsan zúgd-le — mikint vizeid — olly tiszta szerelmem’ 
’S mondd, milly lángra hévül most is ez árva kebel. 

H-idd érezze kinom’ vadságát, majdha hívének 
Gyenge /ligásokban hallani fogja nevét.

LASZLAVIK KAMOfcT



747

A’ MŰVÉSZET KALANDJA.
(ALLEGÓRIA)

B E V E Z E T É S .

(F o 1 y t a t á s.)

A’ leány nem gátolhatván már a’ lángoló ostromot 
azt hozd fel védelműl, hogy az ifjúnak szivét, ki a’ 
művészet’ magas leikéért lángol, ő soha sem reményl- 
hetué egészen betolthetni, ő, ki annál kevésbé bir azon 
fényes művészi tulajdóuekkal, mennél nagyobb mér
tékben azok barátnéja sajátai. Mire Szédelgi illy ér
telemben nyilatkozék — : Művészet ? hm, én csak 
azért szeretem azt,  mivel a’ nagy divatvilág tiszteli 
vagy legalább becsülni látszik, — ’s nekem az rend- 
kivüleg hízelkedett olly személyt bírhatni, kit az egész 
szép világ bámul és imád. (A ’ világ neve alatt itt min
dig azon társasági kört kell érteni, mellyhez ő tarto
zik, — mert illyes körök számára más emberek nem 
is léteznek Q Nem is értek én úgy hozzá, hogy lelke- 
met az birná lebilincselni; a’ hol a’ többi tapsol, én is 
tapsolok, ’s mernék fogadni, a’ sok száz közül a’ ti
zedik sem tudja, miért ujjong, hanem mivel szomszédja 
tapog és kiált, ő is elordítja, bravo-ját azt hivő, hogy 
annak úgy kell lenni. Tegnap Amandának koszorúkat 
dobattam, mivel az feltűnik, meg kötelességemnek is 
tartván tiszteletet szerezni annak, kit hitvesemmé aka
rok venni. De most a’ csalódás szétoszlott, világosan 
látom, hogy szerelmem egy gonosz láznak álomképé
nél egyéb nem volt, most érzem, hogy a’ művészeti 
képzelgés ájultságba ringatá érzékimet, ’s hogy mind 
azon koszorúkat csak a’ szépségnek akaráin fejére 
tűzni; de szemeim vakítva valának, én azon szépsé
get csak benned találhattam fel imádott Fiorillám inely- 
lyet a’ művészet dicsősége Amanda alakára hazudott. 
— Azonnal készen is volt a’ terv, hogy Fiorillának 
el kell utazni, Szédelgi utána megy, külföldön össze
kelnek, ’s utaznak. — Még egy ellenvetése volt a’ 
lánynak: mit fogna a' világ mondani, ha Amandá
val viszonyát olly rögtön elszakasztaná, holott már fé
lig meddig ismeretes is az ifjú szándéka.

Szédelgi félig szánakozó félig megvető mosolylyal 
adá értésére Fiorillánajk, hogy a’ lcgroszabb esetben 
a’ világ csak igen keveset ’s legfelebb azt mondandjn: 
hisz csak szinészné volt, kit odahagyott. Fiorilla bo- 
szonkodva azon, hogy harátuéját csak olly kevésbe

veszi; kit még is előbb szeretni *s imádni színeit, ’s 
kikelvén Szédelgi ellen, hogy' merne ő szerelmet ígérni 
másnak, midőn szint azon pillanatban előbbi szerettét 
olly rútul megcsalja fordult az ablakhoz. Az uracs 
nyugtatni akará, hogy ez egyedül mindenható szép
sége varázsának müve, de azon perczben megfordult 
a’ leány, ’s előtte álla — Amanda. A’ divathős zava- 
rodása határnélküli. ,,Tudd meg nyomorult por íiu — 
így szól az istennő — nem földi lény volt kit csalni 
akarál; magasabb származású a’ művészet, hogyseni 
illy szentségtelen lábaktól magát tapadni engedje. E ’ 
kölcsön alakot csak azért öltéin magamra, hogy ten- 
magaddal megismertesselek, milly alacsony ’s nyo
morult vagy. Szédelgi feje mondhatlanúl kábult és szé
dült, eszmélet nélkül rohana ki a’ szobából. —

Amanda melléről egy mély sóhaj szabadult: oh bár 
csak ezen egy volna illyenféle! ’s még az nap lépe 
más pályára.

N  e  g y  e d i l e  le a l  a n d .

Művészet mind eddig kiterjedt birodalmának azon 
tartományit vévé szemügyre, mellyeket mind a’ század 
szelleme apói, mind ügyes művészek müveinek: most 
azon szigethez közeledek, melly magányosan ’s mint
egy magára hagyatva ál l : mellyre csak ritkán hajóz 
át valaki , uz ottani müveket csudálandó vagy azok
nak alkotóit baráti kézzel segítendő, de hova még rit
kában téved e l , ki magát papjává szentelje az ott 
uralkodó művészetnek, ’s annak egész buzgósággal 
szolgáljon. A’ festészet és szobrászat szigete ez.

Phoebe arczáiu a’ komoly méltóságnak egy vonal- 
na ömlék el és szemeiben a’ lelkevedés tüze villogott, 
így iudula új szemléjére. Iía hatalmunkban állandóit; 
azt tanácsoltuk volna neki, ne emelné eszméit’s kép- 
zeményit olly fellengző fokra , mert tartunk, hogy 
nagyon mélyet fog esni a’ valóság megtekintésénél.

A’ festészet körében nagy keserűségére tapasztaló, 
hogy ennek csaknem egész hatásköre az arczképekre 
van szorítva. Nem tagadhatni ugyan meg ezen ágtól 
is a’ művészi bélyeget melly a’ tökéletes utánzás el
vén alapul, de ez minden érdeme. Édes dolog családi 
viszonyokban egy kedves képet bírni, melly lelkünk 
elébe varázsolja a’ szeretett eredetit, ’s ennek emlé
két a’ késő ivadékra is átvigye; szép dolog az is, ha . 
valami nagy embernek mássa az irántai folytonos
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tiszteletre buzdítja lelkünket: de e’ nézetekből az egész 
divatizlést csak ezen egy ágra szorílui akarni, a’ mű
vészeti szellem’ elfojtására törekszik. Mert sok arcz 
ugyan csak legkevésbé alkalmas a’ lelket művészileg 
emelni, ha hű a’ kép, ’s a’ velek többnyire össze
kapcsolt feszes állás vagy csonka melldarab sem pó
tolja a’ hijáuyt; ha a’ kép nem hű , rendeltetésének 
nem felel meg; mindenkor bizony pedig csak szolgai 
munkája a’ művészetnek az arezfestés, a’ kényszerí
tés határai közt mintegy békókbau mozog csak, sem
mi mezeje a’ szabad kifejlésrc, teremtő tehetségének 
alkalmazására pedig szabadság a’ művészet eleme. A’ 
tájfestvények, csataképek , szóval minden , mire a’ 
képzelődésnek befolyása van, mi tehát ismét a' kép
zelődésre hat vissza, a’ képírás jutalmas műveihez 
tartozik. l)e mind ezt Phoebe elhagyatva találá, honi 
elme nem fordítá erre figyelmét és fáradozásit, mert 
ha volt is magát erre szentelő, homályban feledékeny- 
ségbeu kelle tengnie, nincs houi lélek, ki hecsülni, 
méltánylaui, jutalmazni akarná.

Körülnézett ekkor Phoebe, valljon a’ szobrászat ne
mében találna e sükerűlt müveket, de minden a’ mi 
figyelmét magára vouhatá, a’ házak ékétvéuyiben ál
lott külömbfélc alakok, szobrok ’s a’ t. mellyek remek 
műtől oily messze esnek mint árnyék tárgyától. — 
Ebbéli sajnálkozásba merűlten akadt össze egy bő- 
uyelvü dicsérővel, ki őt néhány remekműre figyelmez
tető. Phoebe azonnal sietett azokat megnézni, de sem
mikép sem találá kielégítve várakozásit. Remekmübeu 
ő nem csak a* kőnek tiszta kifaragását keresi, hanem 
azt is kívánja, hogy az ábrázolt alaknak lelke mint
egy a’ kőnek külszínére legyen ömlesztve, egész bel
ső lelkülete kifejezve a’ hideg anyag sima idomain, 
mihez természetesen az egésznek hű felfogása, a’ rajz
nak hibátlansága ’s így festői igazság ’s alaki erő mint 
szükséges teltételek kívántainak; azon felül nem tűr
heti ö , ha több különböző műben, mellyek talán egy
mástól teljesen elütő bélyegü lelkek emlékét szente
lik a’jövendőség előtt, bizonyos hasonlatosságot, egyi- 
domuságot, vagy épen a’ fóképzet ismétlését fedezi 
fel, mert ez mindig a’ képzelő erő gyengeséget, ’s 
képzetek’ szegénységét árulja el mi soha sem a’ mű
rész' bélyege. — Szomorkodva hagyá el a’ műtereme
ket, ’s könyezett, hogy e’ tekintetben sem ítélhet 
senkit méltónak a’ szoros értelemben, azon isteni ér

telemben vett művészi névre. — De csak hamar le- 
száritá köuyüit egy látvány, a’ maga nemében egyet
len és remek; e’ mű a’ festészet és szobrászat közt 
közép utat tarta, de még is inkább ehhez mint amah
hoz tartozék. Es nyugtatva vált el a’ műtől, látván, 
hogy ha nem jutalmazást is, legalább elismerést nyert 
légyen a’ lángeszű alkotó. A’ mint ezen útjáról haza 
felé sétál, nagy hangos kiabálást hall egy utcza-sar- 
kon, hol is nagy tömeg képeket ajánlottak vevésre 
sokat ígérő szódagálylyal. Közelebb lépe,’s látá, mint 
kinálák e’ képmetszvényckkel drága müvekkint az át
menőket, initit akarák elhitetni, hogy ezen metszvé- 
nyek annyit érnek mint akár egy egész szobor. Ila 
Phoebe nem volna istennő, egy hangos kaczajt le nem 
győzhetne e’ rajzok meglátásakor, mellyekuek nagy
nemű tárgyakat kellé ábrázolniok, de az alakok olly 
idomtalan vonalokban ömlöttek a' papírra, hogy csak 
hálát kelle adni, hogy e’ képek faragváuyokban, akar
juk mondani, szobrokban nem létesítettek. ’S még is 
hálátlanság vala a’ festő jelmondata! Átlátá Phoebe, 
hogy illy körülményekben a’ müszeretö közönségnek 
is tévedésbe kell jönni ha azok követelnek megkülön
böztetést, kik a1 közönségesnél is alig emelkedhetnek 
felebb, 's nem csuda ha a’ művészet hitele így átalá- 
ban csökken, 's azután az érdemesektől is megtagad- 
tatik a’ tömjén.

Phoebe e’ pályán eleget ’s nagyon is sokat tapasz
talt, elvoná szemeit további nyomozásoktól, 's más tár
gyakra fordítá.

Ötödik  ka iand •

Belinda — így nevezé most magát Művészet — lát
ván a’ sokféle művészeti hiányt e’ tartományban, mely- 
lyet most különös figyelemre méltáuylott, mind e’ mel
lett tapasztalván , hogy egyesekben nem gyéren léte
zik egy bizonyos belső művészi anyag, melly kifelé 
törekszik, és jeles , gyakran remek néha szinte csu- 
dás kifejtésben nyilvánosul, hajlandó vala minél töb
bet szent ihletével megáldani, így mintegy kénszerl- 
tendő a’ többséget a’ tiszta művészeti szellem iránti 
hódolatra. E’ feltételét teljesíté e, azonnal meglátjuk.

Már szinte elfeledé, hogy napközben minden ut- 
czasarkon nagy ezédulákat láta, arasznyi betűkkel 
meghívókat a’ népet rendkivüli látványokra: midőn 
este a’ vendégházi vacsorán több szó egyszerre kér-
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dczé fontos részvéttel: váljon látta e már az idegen 
hölgy valanicllyikct az itt mulató művészek közül? 
’s tagadó feleletére még ^íyomossabban voníták félre 
arcz-izmaikat a’ sajnálásra, e’ műbarátok, ’s hő ér
dekkel ajánlák, hogy el ne mulasztaná meglátogatni 
e’ nevezettségcket, határtalan önelégedtséggel vált
ván, hogy ók, a’ mikor csak reá érnek, mindig el
mennek a’ mutatványokra, mivel sokkal többet érnek 
akármi más magas Ízlésű mulatságnál. A’ mint cgyen- 
kiut elmondák a' látott mestermüveket, mi közben 
egyik a’ másiknak kikapta a' szót szájából, ’s előa
dásuk módjáról azounal tudá Belinda, a’ műbarátok 
mcllyik osztályához tartoznának a’ szólók. Elhatárzá 
még is m agát, mielőtt fontosabb lépést tenne legkö
zelebbi pályáján, ez időt mint mellékszakot használni, 
*s az e’ nemű úgy nevezett művészek fáradozásai kö
rébe vonni.

Sokféle volt pedig az illyen művész, ’s Belindá- 
nak több napjába került, inig miudnyájokat megnéz
hette. Legelöszer is belépe egy tágas bódéba , melly 
illynemü épületek közt már szinte palota nevet is vi
selhetett. Tömve valónak a’ padok és székek, ’s mig 
helyhez férhete, néhány könyöklökés is üdvözlő a’ 
kévése elkésettnek oldalait. De hisz a’ művészet ked
véért mit nem tűr el az ember! kész magát félig agyon 
nyomatni, csak nemes éldelet enyhítse azután a’ ki
állott sanyart. Ám itt máskép történt köteleken ugrál
tak majd egy majd ketten a’ legfurcsább lépések ’s 
fordulatok közt, mellyek mindig egyre mentek ki, ’s 
mindig hangos tapssal jutalmaztattak. Utóbb lovak há
tán a’ legveszélyesb állásokban ’s mozdulatokban tán- 
czoltak, végre iszonyú ugrások és bukfenczek a’ lég
ben, meg torony magosságra feljárás a’ kötélen követ
keztek úgy, hogy soha sem volt biztos a’ legközelebbi 
perez az életveszélytől, ’s ez a’ nézőket mulatá, gyö
nyörködtető! ’s mind ezt végig néző Belinda! Termé
szetesnek látá az isteni hölgy, hogy illyes mutatvá
nyoknak is vannak baráti: mert valamint a’ gyermeki 
elmével, melly magasb szelleműt felfogni nem képes, 
igeu megfér ezen alreudű mulatság, úgy a’ csak szin
te gyermeki - miveltségi lépcsőn álló nagy tömeg íz
lésével is összehaugzásban á l l , sőt a’ további lelki 
fejlődésre mint egy előkészíti, mintegy első híd a’ pór 
durvaság, ’s értelmesb emeltség között. De hogy em
berek , kik magokat a’ felsőbb műveltség fiai közé

számítják, gyönyörködnek többször ismételt ízben e’ 
játékon , melly a' közéletbe soha haszonnal be nem 
vág , melly a’ finomabb idomú léleknek kellemes 
táplálékot nem nyújt, ’s mellytől a’ szelidebb érzésű 
kebel számtalanszor iszonyodni kéuytetik, — meg nem 
fogható. Merészelt néhány észrevételt közölni szom
szédival e’ haszontalan ’s czélnélküli merényletek el
len , de kigúnyoltatott.. Más talán boszujában elpirult 
volna: Belinda nyúgodt maradt.

Más alkalommal tűzevö mutatá magát, ’s élőkészü
leti , cselfogásai számba sem vétetvén csudának né
zetett, szint olly zajos dicséretet aratott, mintha a’ 
legremekebb művet állítná a’ közönség szeme elébe, 
mintha tüzemésztő gyomra azon titkot fedezné fel a’ 
nézőknek, mint kelljen lelkünket a’ lehető legnemcsb 
műveltség fokára emelni. Amaz előbb említett művé
szek bámulásától még is menthető Belinda , mennyire 
ékes állásokkal ’s mozdulatokkal van összekötve, mes
terségük ’s erősbülése, és könnyű csinos alkalmazá
sa vétetik czélba; ’s mind a’ két esetben a’ szeme 
kecsegteti az ügyesség látványa; mert ama tekintet
ben a’ nemesb ízlésű tánczczal rokon lévén minden 
esetre figyelmet érdemel, emebben pedig a’ hasznos 
téstgyákorlatoknak egy alapos ágát képezvén az után
zásra és tanulásra is bizonyos mértékben ajánlható. 
Hauern e’ tűzevés — már ezt csak ugyan nem látá 
által, mire lehetne jó, — de Belinda hallgatott.

Haza felé sétáltában nagy népcsoport voná magára 
szemeit mellyuek sorai közt egy furcsa kék ’s fehér 
rongyokat öltött férfialak mozgott fel alá, mig végre 
neki eredt a’ futásnak, ’s lábai szaporaságával csak 
a’ bámulat felkiáltásiuak száz szájból egymást követő 
sebes özöne vetélkedheték. Ezen ember — szóla Be
linda egy mellette állóhoz, kiuek ízlését divatos ru
hája szerint itélé meg, — ezen ember sokkal több hasz
not hajthatna a’ társaságnak ha valami szolgálatba ál
lana, hole’ nemű testi tulajdonát gyakorolhatná, mint 
illy haszontalan henyélkedő mutogatással, ’s ha sehol 
sem akadna bámulókra és segítőkre, tán legelőbb ve
tődnék azon józanabb gondolatra. A’ divat szabású 
uracs nagy szemeket meresztett a’ szólóra, ’s mintegy 
felhevülteu monda, úgy, de a’ művészetet pártolni 
kell! ’s tova állott.

Belinda ismét elhallgatott; csak egy keserű mosoly 
követé a’ távozót.
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Belepett egyszer egy terembe . hol nagy sokaság 
Vala gyülekezve, elöl asztal mellett egy ember állt 
fekete köntösben, kinek szája mindig já rt, keze min
dig mozgott, kártyákkal ’s hasonlókkal csinált különb
féle mesterségeket, mindig dicséré cselekedeteit mint 
utánozhatlanokat, ’s nemit olly rendkívüli gyorsaság
gal 's ügyességgel vitt véghez, mellőzve a’ szemfény
vesztő készületeket, csaló segéd eszközöket ’s figyel
met zavaró szódagályt, hogy több század előtt mint 
bűvöst elégették volna. Illy féle emberek mindnyá
jan hasonlítnak egymáshoz,’s csak új fordulatokkal 
ügyes választással lephetnek meg, ’s illyenkor kelle
mesen mulatják a’ nézőt, sőt ez alkalommal Belinda 
arczáin is rezgett egy könnyű mosoly, de midőn több 
körülálló, beszédiböl értené’ hogy ők ez embert de
rekabb, érdemesb művésznek tartják, mint akármi re
mek festőt, szinészt, dalnokot vagy hangászt, — rög
tön elhagyá a’ helyet. 0 hallgatott, de annál éléukebb 
beszédet váltott belsejében önmagával; látá hogy min
den művészi képezésnek művelésnek iránya el van 
vétve, látá hogy mind addig nem hathat törekvésinek 
szelleme a’ lelkek mélyére, mig legalább kisebb egye
sületek , (Jia nagyobb testületek nem is) a’ józan ’s 
finomabb Ízlést a’ nemesebb szellemet elhinteni, elter
jeszteni nem fogják, ’s így hatalmas példa és igaz
gatás által a’ vakon induló tömeget a’ jobbnak köve
tésére nem buzdítják. Illy egyesült erejű gyámoszlo
pai szükségesek országának , hogy műveletlen sereg
nek rohama ellen oltalmazzák; egyesnek ereje itt nem 
győzhet, cltapodíatik, és szava elhangzik az űrben, 
;s működése, fáradozása nyom nélkül enyészik. E ’ 
gondolatok csaknem ellágyiták ’s rögtöni segélnyuj- 
tásra bírák, midőn kedvetlenül rázaték fel habozó au- 
dalgásiból. — A’ szolga belépe, ’s a’ színi hirdet
ményt nyujtá át. Hirtelen pir futá el a’ hölgy arczát 
léire veié a' lapot, mindazáltal páholyt rendeltetett.

Belinda előre tudá, mit várhat, de legalább látni 
akará mint fogadtatik a’ mutatványé’ helyen. Három 
különbféle művész lépett fel egymásután, egyik ere
jét mutatá 's nehéz golyók játékával veszélyezteté éle
té t, másik vas fonalon ugrált ’s untató lépdelésekkcl 
kaczérkodék, harmadik hajlongásokat gyakorlott, ’s 
lábával saját hajában fodrászkodott; a’ zaj és taps 
véghetetlen volt, ’s olly jutalmas, hogy ezen emberek 
számtalan ízben ismétlők még ügyes játékukat, ’s mind

ez a’ színházban történt! Könyck fakadtak Belinda 
szemeiből, midőn látá, hogy e' ház, mellyet szelleme 
szüleményei egyik legnemesb osztályának rendelt 
szenthelyül, hol e’ nemű müvei’ legszebb bimbojiuak 
kell őriztetni, hogy e’ templom , melly arra rendelte
tett, hogy tisztelői ide gyűljenek neki tömjénezni, ’a 
itt vegyék a' világ szeme előtt nyilvánosan a’ szép lé
lekképező ajándékokat, midőn látá, mondom, hogy 
e’ hely illy czélokra használtatik, sírva fakadt. — A ’ 
fájdalom, de egyszer’smind a’ boszuság forró könyei 
vajának ezek; ö érzé, hogy kik ekkép merik bitan- 
golni legszebb jogait, segélyére nem érdemesek e’ 
pillanat óta el vala határozva, elvoná kezét minden 
ápolástól, a’ mint a’ dolgok állanak, úgy hagyá; 's a 
kor fiait arra kárhoztatja, hogy csak saját erejükből 
emelkedhessenek fel alakiságukból.

Ez alkalommal az istennő kegyetlenebbnek látszik 
mint várhatni volt; de ö önmagát csalá , mert ő ezen 
ítéletet bizonyosan ki nem mondotta volna, ha érzé
sébe mintegy öntudatlan nem keveredők bizonyos elö- 
retudása annak, hogy a’ két hátra lévő igen fontos pá
lyán ; mellyeknek egyike a’ jelen korszak’ kedvencze 
több megnyugtatást lelend, hogy tehát azon körben 
már úgy is valamivel magasabbra haladt a’ közös mél
tánylás szelleme.

SS a t  o d i l k  k a l a n d •

Megjelend tehát Művészet a’ hangászat körében , 
ezen ujatokori kedvencz pályatéren. — Kürtölteték az 
egész városban: hogy a’ hires Doris megérkezett. De 
nem egyedül jelent ő meg; szolgáló szellemei serege 
közül néhányat testi életre éllesztett, kik nehéz mun
kájában segítségére legyenek, terve sikerültét igy 
nagyobb bizalommal reményivé.

Nagy hangverseny adaték, mellybcn a’ fő része
ket Doris és segédmüvészei vivék : — ő énekle , 
egyik a’ hegedűt, másik zongorát játszá, egy harma
dik szavalt, ’s egy egész hangászkar helybeliekből 
egészité ki az előadásnak tökéletességét. Ezek beve
zetésül egy remek nyitórnüt játszottak, mellyet ugyan 
a’ legkevesebben értettek, de mivel a’ szerző neve 
közönségesen istenítetek, mindnyájan felségesnek ta
láltak , ’s magasra vont szeműiddel biczentének fe
jőkkel ; csak itt ott hallatszék egy helyben nem hagyó 
suttogás, melly az előadást korholá, ’s annak hibáit
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okoza, hogy a’ műdarab nem gerjesztő elég meleg 
részvétet. De csak részint ollyak voltak, kik ti’játszó 
hangászok iránt nem a’ legjobb indulattal viseltettek, 
részint, kik magokat ismerőseik előtt bizonyos tekin
tetbe helyezni akarák, hogy olly mély ítélettel fogják 
fel a’ dolgot, ’s olly éles belátással még azon h iá 
nyokat is észreveszik, mellyek másnak fel sem tűn
nek. Ám most az egyszer ezen irigy vagy önhitt urak
nak nem volt igazuk, mert Doris megelégedett ’s gyö
nyörrel hallgatá a’ pontos előadást. — Doris éneke 
remek, isteni volt, minden fogalmat meghaladt, de 
énekének hódító hatalma inkább az egyszerű, erőtel
jes, szivreható, ’s az érzelmet álmaiból is felrázó han
gokban , mint a’ czikornyás csillogó egymás hatását 
ölő özönben fekvék. Doris híres volt, ’s ezért közös 
és zajos tetszéssel fogadtaték éneke, de épen ez ok- j 
ból akármi csekélységet adott volna is elő, mégis tet
szenék, annyira rabja az ember a’ véleménynek min
denben. De már segédtársa a’ hegedűs, ki szint azon 
elvből, az egyszerűség és érzelem elvéből indult ki, 
nem arathata olly szerencsét — mert ő nem vala hí
res , meg a’ közönség nem is tud ta , hogy Dorissal 
összeköttetésben állanak mindnyájan mai verseny
társai, ha ezt tudná, úgy talán a’ leány iránti ked
veskedésből tapsolna; pedig olly remek volt a’művész j 
játéka, hogy néha angyali igéző szózatot vélnénk 
hallani, néha pedig egész karénekké egyesülnek hú- 
rainak bájos hangjai ’s mindig a’ léleknek leggyön- 
gédebb rokon húrait pendítik meg. A’ müértük ’s va
lódi műbarátok gyönyörködve ismerék el e’ ritka ér
demet, mellyben tulajdonkép a’ hangának lényege ’s 
hatásának végczélja fekszik; de a’ divatizlésűek ’s 
a’ felületesek azt kívánták volna, hogy a’ hangok 
szüntelen fel 's alá futkossanak a’ húrokon, a’ leg
tarkább ’s legszaporább kapcsolatokban , ’s ellenté
tekben ’s hogy gyakran mély szünetet vagy halk han
got egy hirtelen erős rángatás váltson fel minden ok 
nélkül; — ama gépclyi gyakoroltságban helyezék a’ 
hangászuak egész müvészségét, emez erőltetett szí
nezetet pedig világ- ’s árnynak nevezék, azt hívők, 
hogy mindennemű műnek lelkületűre mintegy rátol
hatni e’ külalakot mint mellékes dolgot: melly semmit 
lem változtat, ’s csak uémelly divatfül’ tetszését tar

tozik vadászni: holott a' külszínezet szoros kapcso
latban áll a’ hangmű lelkületűvel ’s ettől voltaképen 
függ, e’ külső bélyeg csak mintegy hírnöke a’ beltu- 
lajdonoknak, és a’ műnek lényeges jegyeit életre tá
masztani ’s a’ hallgató lelke elébe teremteni tartozik. 
— A’ mi a’ hangműbcu nincs meg, ’s mintegy rejtve 

benne nem szendereg, azt az előadás nem adhatja 
meg, hacsak egészen uj lelkületet nem alkat ezen ön- 
kénytes bánás által; de remekszerzőuek müvét saját 
éretlen nézetek szerint változtatni akarni vétek, azért 
érteni, felfogni ’s érezni kell valami nagyszerű mü
vet mielőtt életre mérnök ébreszteni. Ennél fogva a’ 
világ- és árny - oldaloknak gyakoribb beszövése’s 
egymás hatását sikerrel kiemelő hirtelen felváltása 
csak ott használhatók hol helyen vannak. — így neu* 
volna visszásabb dolog, mint valami gyöngéd érzése^ 
bői összeolvadt műnek kiczifrázasára lelket rázó erő
helyek’ elegyékével élni; ellenben, ha a’ hangszerze
mény egy képet állít fel, melly a’ lelket, vad szen
vedélyektől hányottat ábrázolja, az e’ nemű árnyék
latok a’ hatást el nem vétendik.

t „ ■'1' \ _
( V e g e  k ö v e t k e z i  k. )

N É P D A L .

Mennek a’ huszárok, 
Nyalka, szép vitézek! 
Mennek ’s én útónok 
Bu- bánattal nézek.

Hogy el kell hagynia . 
Neki is fáj nagyon 
’S ragyogó szemében 
Nagy búkönyii vagyon.

Kis házunk előtt is 
A’ sövény kapuban, 
Hetyke legény áll meg 
Nagy czifrán, de busán.

’S mennek a’ huszárok , 
Nyalka, szép vitézek! 
Mennek ’s én útónok 
Fájdalommal nézek.

Kimegyek, ’s mit Iátok ? 
Bandim van előttem !
’S csókót — útravalót 
Kért mégegyszer tőlem.

Egy dolog vigaszt csak , 
Melly nyugottá teszem 
Hogy Bandikám hozzám — 
Távul is hű leszen.

’S soha csókja ollyan 
Édesen nem esett,
Bár féltem; mert anyám 
Az ablakon lesett.

Meg is fogadtattam 
Vele, hogy meg nem hal, 
’S nagy háború után 
Elvesz a’ tavaszszal.

BKUCZHAVI
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Hill- ’S DIVATLAP.

B U D A - P E S T I - H I R .
Bu d á n  17kén délutáni 4 órakor az idveziilt Sá n d o r  cs. 

kir. Főherczeg hült tetemei, a’ korona-orségi gránátos osztály
nak, pest-megyei ’s buda-városi polgár-katonasagnak tisztel- 
kedése mellett, a’ várpalotai Zsigmond-templomnak sírboltjá
ba vitettek a’ nevezett templomból, hol már ez előtt nyilvá
nos nézetre 3 napig kitéve voltak: 18kán 8 órakor ugyan e’ 
templomban tartatott a’ gyász ajtatossági áldozat, mellyet va
lamint tegnap az eltakarítási egyházi szertartást is, váczi püs
pök ó excja err. N á d a s  dy Ferencz, mélt. O c s k a y  Antal 
’s D e r c s i k  János püspökök ’s helytartósági tanácsnokok se
géd szolgálatjok mellett végezett. Megjelentek ezen ajtatos- 
ságra a’ buda-pesti mind két nemű fő uraságok, polgári ’s 
hadi hatóságok, egyházi testületek, hivatalok, a’ jász- és kun
kerületek küldöttjei.

H O N N I H ÍR .
Folyó november 2Gik napján Vas megyében, Szombathe

lyen, a' megyeház’ nagyobb teremében esti 8 órakor kezdendő 
táncz mulatság fog tartatni. A’ költségekből fönmaradó pénz, 
a’ honi nyelvet terjesztő megyei válosztmány rendelkezése alá 
bocsáttatik ; minélfogva biztosan remélhetui, hogy mint egyéb 
esztendőkön a’ közintézetekre szánt mulatságú tánczvigalma- 
kat számos megyebeli ’s vidéki vendégkoszorú látogatá, ugy 
e’ jelenvalót sem mulasztják el főkép szépeink, jelenlétükkel 
diszesíteni. Belépti jegyek Stallner Ferencz kereskedő , és 
Zsoldos István könyváros uraknál, ugy a’ mulatság estvéjén 
is a’ me£ye canczelláriájában egy pengő forintjával szerezhetők.

K Ü L H I R  E K.
1.) Legújabban kitudódot, hogy M a d a m e  D u d e v a n t  

(George Sand) bizonyos Dupin nevű egykori pénzváltónak 
leunya Ezen leányhoz viseltető szeretete, kit házaságon kiviil 
nemzett, tökéllé el magát ennek anyját nőül venni. Férjének 
halála után Dupin asszonyság leányát Dudevant marquishoz 
adá, ki őt nem szerelemből vette el Mint tudva van e’ há
zasság olly szerencsétlen volt, hogy Dudevant asszonyságot 
el kel le férjétől választani.

2 ) Egyik londoni őrültek’ házában egy őrült találkozik, 
ki ujjai hegyén az eget véli tartani: ’s azért azokat szünte
len feltartja.

S z e r k e s z t i

3. ) Canadában elkezdik a’ hölgyek magukat a’ politikára 
adni. September 20kán 250 illy hölgy vala jelen egy politi
kai ebéden, hol meglepő hazafias toastokat köszöntének el. 
Negyven udvarias férfiú képzé felfegyverkezetten a’ tiszteleti 
őrséget és üdvözlet lövéseket. Hogy megmutassák, miképpen 
szükség idejében sem puskadurranástól sem lőpor fellegtől vjsz- 
sza nem rettennek, az amazonok nagyobb része kezébe vevő 
a’ fegyvereket’s azokat nagy hősi bátorsággal maguk lőtték ki.

4. ) Egy hírlap Manchesterben következő intést foglal ma
gában : „Van szerencsém ezennel jelentenem, hogy ha valaki 
ezen nyilvános jelentés után, nekem egy schilingen fölül köl- 
csönözend , én erősen el vagyok határozva, őt soha ki nem 
fizetni — Spencer Tamás m. k.“

5.) October’ 29kén Loisett’ lovagmüvészi társaságát Ant- 
werpben azon szerencsétlénség éré, hogy két kocsi a’ római
ak módjakint versenytfutván a’ pályázáskor egymáshoz ütód- 
tek, ’s az egyik pályázó azonnal halva maradt a’ földön, a* 
másik pedig lábát tőré.

6. ) A’ szép, bengáliai nő-király-tigris „Hektorme“ az is- 
mertes van Aken’ állatseregletében, melly jelenleg Notter- 
damban tartózkodik, egy orozlán-tigrist fiadzott, mellyet igen 
szép. ek mondanak.

7. ) Eg)’ ifiú grisettc (varrónő) kezét oda adá egy kedve
sének. A’ polgári egyezkedések megtörténtek ’s a’ mátkapár 
számos vendégek’ kíséretében utón vala. St. Mery templom fe
lé Parisban. A’ pap elkezdő hivatalos működéseit ’s éppen azon 
kérdést mondá k i; mellyre a’ kötő „igen“ szónak kelle kö
vetkezni , midőn Zsófira — igy hitták a’ menyasszonyt — egy 
ifiú ember dühösen rohan, fürtéi körül a’ koszorút kitépi, 
azt lábaival tapodja ’s őt hitszegőnek kiáltja.— A’ menyasz- 
szony nem tehetett okosabbat mint azonnal elájulni; ez meg
történt. Az alatt az ifiú ember megragadtaték, ki csak ha
mar megnyugodott, 9s darab idő múlva a’ szertartásnak foly
tatnia kelletett; de ime ekkor egy csinos virágcsiuálóné ro
han be ’s a’ vőlegényt esküszegőnek nyilván kiáltja. Egész dü
hét kieresztő rajta mint egy elhagyott szerető. Végre ót is 
körül fogák, de soká tartott, mig meg lehete nyugtatni. — 
Így a’ béke másodszor is helyre állott, de most a’ harma
dik feltartóztatás következék. A’ pap, kit ezen jelenetek fe
lette föl boszontának, egyátalában távozni akart ’* a’ párt, 
nagy kérések után adá csak össze.

M u n k á c s  y.

M O M A T iK  LAÍsDi.ilK K JU T l lY K L .
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B E v EZEDÉS.

Gyógyíthatatlcin írók!
És ti sok, ingyen élő 
Pénz- ’s becsületvadászok ! 
Ki nem fogtok kerülni.

Szerelmet énekelni 
Halálosán meguntam.
Föl is tevém magamban 
A’ sok bolond , pityergő 
V izízii, czúkorédes,
Hív és nem hiv szerelmet 
Nem is nevezni többé.
5S t i , szép kökényszemecsksk ! 
Bár mint kisértsetek meg, 
Nevessetek ’s a’ mi több- 
Átkozzatok: miattam 
Mindegyre m egy, leánykák! 
Nem hallgatok re át ok.

Egy gondolat lepett meg r 
Mslly elfogott egészen ;
Egy gondolat kaczagni 
Nevetni a’ világot.
’S benézek a’ nagyoknak 
Fényülte házaikba.
’S mindent, mi visszatetszik 
Fönnharsogó torokkal 
Kihirdetek, ti nektek 
El nem fogúit barátim 1 
El - mondom a’ hazából 
Mikint megyen ki a’ pénz , 
Magyar nagylelkűségből 
Csupán eltékozolva ;
’S kikürtölöm miképen 
Betyárkodik sok urfi.
Kiállók a’ piaczra 
’S más népesebb helyekre;
’S az úton elmenőket 
Megszólom egyre, másra.
’S ti sok, kontár uj és ó ,

I .

Holdvilágos éjszakán 
Csönd van mindenfelé,
N agy, népetlen utczákoo 
Egy ifjú lép elé.

Olly sóvár, olly nyugtalan, 
Némán jár fö l, ’s alá •,
De egyik ház csak hamar 
Ót féltartóztatá.

Majd lassacskán kopogat 
Egy titkos ablakon ,
Erre kis felhő homályt 
A’ fényes holdra von.

És megnyílik a’ kapu ,
Szép lányka áll elő —
’S mit gondoltok ? .. vélitek 
Talán kisasszony ő.

Ne higyétek: a’ leány,
Ki ugyan megcsala, —
Nem kisasszony, nem bizony; 
Csak szobalány vaia.

De az ifjú, a’ szegény, —
A’ durván elrabolt:
Egy7 nemes vér’ törzsöké, 
G y e r e w f f y  urfi volt!

BORSOS.

1637. (9 5 )
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A' SIROKI KANÁSZLEGÉNY. 

p ó r r e g e

A' XV. SZÁSZAD VÉGÉRŐL.

A’ mint a’ verpeléti határ’ dohánytömérdekét hátra 
hagyja az u tas, a' kies dombon fekvő sz. Máriát éri, 
’s ezen túl szemébe ötlik a’ regényes Mátra legszeb- 
bik hegykoszorúja, mellyen a’ hajdanszerű siroki vái- 
rom tűnik föl. Az omladványok’ roppantsága még most 
is homlokán hordja régi nagyságát, és a’ középkori 
építkezés’ erősségét; de csak megfakúlt okleveleink 
betűi tanítják azt: mikint e’ várat a’híres gúti Ország 
család birá. Regénk’ történetének idejében pedig gúti 
Ország Diénesturalta a’ vár és környéke, a’ hatalmas 
kén)urat, férfiút, — ’s ha valami szépet mondhatunk 
róla — a’ harczedzette büszke leventét. — Emberte
len kegyetlenkedései, ’s rendetlen élete példabeszéddé 

váltak mindenek’ — különösen pedig alattvalói ajkain .
Illy körülmények között szolgálá öt a’ tőspalócz, 

Vércse Iván, mint kanász, iszonyú nagy sertésnyájánál > 
inelly Mátránk’ makközönében fürödve — a’ legne- 
vezetesb nyájnak tartaték akkor — széles az orszá
gon. Vércse Iván, legdélczegebb ’s hetykébb pórfiú 
vala egész Sírok falujában. — Ékes külsejét kétsze
resen emelé ki csinos ’s mindig rendes viseleté. Kinek 
sem volt a’ környéken olly hófehér, ’s oily szíuve- 
gyületes sallangokkal ’s rézkarikákkal kiteremtetté- 
zett csuhája, mint Ivánnak, sem olly szalagokkal meg
rakott hegyes kucsmája, mint nekie; a’ mi pedig leg
nevezetesebb vala rajta: ő mindig patyolat inget, és 
sarkautyús sárga csizmát viselt, sőt karikásostorát 
egy fölszabadulandó siroki szücslegény remekben ké
szítő. Ennyit mondunk Iván’ külsejéről: — belsejéről 
csak annyit regélhetünk, hogy ő is bírt csiszolatlan 
lélekkel mint minden p ó r; — de természetes eszével 
felülbaladá minden ezimboráit ; szíve is vala, mint 
minden pórnak; az ö szíve azonban csinos testalka
tújából támadt hiúságtól tüzeíve, magasabb lángokat 
vetett, miut egyéb pórtársaié. Ivánban, minden esetre, 
egy tetőiül talpig derék ficzkót kell ismernünk, mert 
ő — egyszó mint száz — szerelmes legény vala, még 
pedig reudkivül hű , — csak egy teremtéshez, a’ szép 
Boriskához szító.

Azonban szerelmi egök* boldogító csöndét gyakran 
vibarjcleníö föílcgzet borjtá-e!. A' már említett, ’s

olvasóim előtt nem a’ legjobb hírben álló Ország Diénes 
urfi, szemet vete a’ falujában díszelgő Boriskára, — 
’s a’ feselő virágot — buja vágyai’ viharával ügye- 
kezett leszakítani, — Oh égbe kiáltó vétek! — ara
nyos pártákkal, gyöngyös mellényekkel, sőt a’ mi 
több fényes kurta forintokkal akarta a’ csinos szüzet 
megszédíteni. De a’ mi jó Boriskánk állhatatosb vala 
Iván iránti szerelmében, mint a’ Mátra akármellyik 
kősziklája. Ő nem hajlott, nem engedett, ’s a’ csapo- 
dár kisértgetéseit ügyesen kerülé-ki. — Diénes ur 
erőszakoskodáshoz semmi esetre sem nyúlhata: mert 
ez időben igen keményen büntették az e’ részben túl- 
csapongókat. — Jól tudá azt Ország Diénes , hogy 
vágyainak kielégítésében Vércse kanász vet legna
gyobb gátot, — ’s ugyanazért izzó haragja minden 
mérgét a’ szegény Iván’ feje felé fordította.

Jaj neked Vércse! — hacsak egy kis hibát kö
vetsz is e l ; — hátad mögött a’ zsarnokpáleza, melly 
bőrödön olly gyakran, ’s olly méltatlauúl pattogott- 
el. ’S ezokbúl ment egy szép alkonyatkor a’ piros Bo- 
riska’ kunyhójába, kijelentendő azon szándékát: mi
képpen csak uj évig fogja még Ország Diénes uramat 
szolgálni; — egyszer’smind szívszakadva panaszlá 
galambjának, hogy az uraság nyájából múlt ejjel a' 
legszebb koczasertés kilencz malaczával elveszett. — 
,,Csak az fáj nekem — szóla nagyszomorúan a’ dél- 
czeg Iván, — hogy Diénes uram, meghallván e’ hirt, 
tolvajsággal vádol — ’s nagy büntetéssel fenyeget,“ 
— Keserves panaszának kiöinlesztésc után egy ho- 
szú csókot nyoma szeretője ajkaira, 's búsan mondá
éi a ’ „jó éjszakát.“ —

A’ harmadik nap’ viharos estvéjén, a’ váralatti er
dészéiben egy nagy bikkfa-keresztet lehete látni — 
’s rajta már félig holt Ivánt fölfeszítve. — Kémlelés 
égihábori dühöngött a’Mátra köszálai lólött, ’s a’ vil
lámsugarak' fénye néha néha világitá csak föl a’ ha- 
lovány feszitéket. Illy zivatar közepette indúla Bo
riskánk a’ kereszt felé. — Szerencsétlenségére — a’ 
villámfény vala kalauza, melly őt a' kinhelyre csak
hamar elvezette. Megérkezék nagy fáradság után a' 
szép Boriska — ’s könyüi sürüebben hullottak az 
omló zápornál. *— E’ szomorú helyzetben borzasztó 
vala hallania, megkínzott kedvesének inkább állati 
üvölléshöz, mint emberi hanghoz hasonló jajjait, a' 
mennydörgés' zajába reszketve vegyülőket. — ,,Isten
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hozott — szóla kissé nyugalmas hangon Boriskájá- 
hoz — és Isten veled I“ — Több szót nem tudott ki
ejteni görcsös ajkain, — ’s dagadt szemeiből villámok 
hullottak , szörnyüebbek a’ természet villámainál. — 
Boriska hangosan zokogott, ’s miután egykét fájdal
mas szózatot váltana síri vőlegényével, elvadult han
gon kiálta ez föl: „Átok reád te ■ ördögvérű Ország 
Diénes, átok még maradékidra is, egész a’ heted izig- 
len ; ’s a’ kínzó kereszt, mellyre engem vonattál, ez 
a’ véres kereszt, égjen lelkeden. — Isten hozzád Bo- 
riskám, kedves elmaradott leány, isten hozzád I“ Bo
riska még hangosabban zokogott, mint előbb; ’s a’ 
mint már a’ borzasztó kinhelyről akarna távozni, re
kedt röfögés , és malacz sikoltás veri - föl fájdalmas 
elmerültségéből. — ’S íme az elveszettnek vélt, ’s 
Ivánnak hatáltszerző kocza, kilencz malazával a’ ke- 
reszthöz rohan, — ’s mintegy haragosan kezdi azt 
helyéből kitúrni. E ’ látvány fölkölté Boriskában tün- 
déres álmait, a’ mesés világ’ minden borzalmaival; ’s 
oily elevenen hatott lelkére, hogy a’ már fájdalomtól 
is gyöngült leányka, — szívrepedés alatt — hirtelen 
összerogyva — megszűnt élni. — Ország Diénes ur’ 
tervei pedig egyszerre megsémmisulcnek; mert tudat
nunk kell olvasóinkkal mikint Diénes ur azért huzatá 
Ivánt keresztre, hogy rajta boszút állva, ezután a’ 
csiuos Boriskát bírhassa.

Ilajnalhasadtakor az egész falunép kiment a’ kin- 
hely’ megnézésére. — De a’ kei észt már ekkor — 
kituratva tövéből — a’ íöldre vala terítve — ’s körűié 
az elveszett kocza hevert kilencz malaczával •— a’ 
gyalogút mellett Boriska holtteste tünt-elő.

E ’ gyásztörténet után Diénes ur’ várától búcsút vett 
a’ nyugalom. Marczongló lélekismerete leszedő ar- 
czáiról a’ rzosákat ; ’s álmain mindenkor tüzes és 
lélekégető keresztek tűnének-föl. — A’ rege szerint 
iszonyatos kimúlása vala. — Egykor t. i. mint a’ 
Mátra’ homályaiban vadászott, nagy bőszülten rohant 
rá röfögő sertésnyája — ‘s összevissza szaggatá a' 
kegyetlen zsarnokot. v ^

A’ NÁNDORI HŐSÖK.
Hős magyarok, mi csoportok ezek? hol ’s merre valátok? .

’S honnan ezen halovány sebhelyek ai c/.itokon ? .
„Földi! ne aggódjál érttünk: a’ büszke tül ökkel

Dolgurkat voltunk végzeni Nándor alatt.*4
MSZI.AYJK KÁHOLY. 

__________________

A’ MŰVÉSZET KALANDJA.
(ALLF.GOniA)

I B E F E J E Z É S .

( .Vé g e.)

A’ zongora-játszó már teljességgel nem boldogul
hatott a’ közönséggel; mert ha valami hangszeren 
úgy a’ zongorán megkívánja a’ divatizlés a’ hangver
senyt legszorosabb értelemben véve. T. i: azt követe
li, hogy a’ zongorázás ne legyen többé hanga vagy 
hangjáték, hanem kéz-és új-versenygés. Úgy látszik 
valóban , mintha a’ két kéz ujjai mint két ellenséges 
had állana egymás ellenében, melly ide ’s tova fut
kosva, egymás ellen rohanva ’s ismét vissza-vissza 
szaladva, támadva, ’s hátrálva, sőt egymást keresz
tül ugorva ’s hátuk mögött folytatva a’ viadalt men
nél több hangot ölni iparkodnék ; furcsa azt nézni, 
midőn az ujjak e’ törpe vitézkék szüntelen fel alávicz- 
kándoznak, ’s csak az a’ híjjá, hogy egy valakinek 
észrevétele szerint még az orr is részt nyerjen a’ já 
tékban,— innét van aztán, hogy a’ divaljátszók olly 
törpék, ha lelket kellene indílni, még csak az una
lom ülésre sem alkalmasak szünteleni hangölésükkel. 
De még törpébbek a’ divathangszerzők a’ hangköltők- 
nek azon óriásihoz mérve, kik magából az égből lát
szanak levarázsolni műveiket, holott ezen mostaniak 
semmi tartalmú, alaptalan , ’s csupa álhatásra terveit 
szerzeményikkel elöntik a’ művészvilágot, a’ romlott 
ízlést még ápolják ’s majd még a’ hangászatnak be
csét is alább szállítják; mert mi okból tisztelhetni a* 
művészetet, ha nem azért, mivel a’ lelket képezi fi
nomítja ’s mintegy hígítja az emberi kebelbe letett ér
zelmi tőkének durva anyagát. Ila nem ez a' czélja, 
vagy ezt tenni nem képes , megszűnt joga a’ becsü
lés követelésére ; már pedig amollyan üres csengés
pengés csiripelésböl összeférezelt divathanga fogja e 
azt tehetni?— A’ zongora-játszó tehát, mivel játé
kát szinte az egyszerű és hathatósnak elemeiből alko- 
tá össze, előadása színezetét pedig melléből merité ’s 
olvasztá a’ hangmübe, csak igen csekély részvétre ta
lált; — voltak még is egyesek jelen, kik-azt sutto- 
g ák , „hogy hijjába. vissza kell kerülnünk a’ végire, 
az egyszerű szépségre , ‘s a’ jelen művész tán már 
ezúttal jeget tör.“ —

4
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A' szavaló igazán elragadtató hatalmat gyakoila 
a’ hallgatókra; ő nem csak az egész költeménynek 
szellemét ’s lelkiiletét híven felfogta, hanem egyes ré
szeire is illő figyelmet fordíta, ’s még az egyes sza
vakra is azon hangot nyoma, melly a’ szóban foglalt 
egész értelmet ’s egész természetét és erejét tökéle
tesen kimeríté, úgy hogy ő ugyan szólt, de szava 
egy ömlengő zene volt, ’s e’ szavalási mód annál 
meglepőbb ’s kedvesebb vala a’ hallgatókra nézve, men
nél szembeszökőbb ellentételben álla a1 jelen hangá- 
szati elemekből szerkezödött szavallási előadás a1 kö
zönséges egyhangú, feszes , vonagló, mesterkélt, ’s 
természet elleni úgy uevezett szavalásokkal.

Második hangversenyén a’ hegedű és zongora-ját- 
szó is kivitták magoknak az érdemlett borostyánt, nem 
boesátkozanak ugyan le annyira, hogy egészen a’ di- 
vatizlésnek áldoznának, de a’ csillogó külszínt ’s a’ 
a’ mély belérdeket olly szerencsés vegyitékbe tudák 
olvasztani, hogy ez órától fogva müvészségök egész 
kiterjedésében elismerteték.

Ugyan is, mi külső ügyességet illeti, rendkívülit, 
bámulatost, hihetlent tettek , mind e’ mellett e’ csil- 
lámszereket csak kapcsolatkint használók, mellyek- 
kel a’ hallgatók figyelmét a’ lényegesb részekhez kö- 
ték, mert észrevétlenül lejtének közben közben fel- 
lengző magasságra , ’s az érzelem és kedély mélyei
be , úgy hogy é1 bájló hatalomnak önkénytelen enged
ne a’ közönség, ’s most már azt forró részvéttel ma
gasztala mit minap csak hidegen hallgatott. ’S ebben 
fekszik a’ hanga diadala, ha tündér - szövedéke mint
egy háló alá bujtatja a’ hallgatót, mellyből meueked- 
nie lehetlen!

Mutatványai folytában észrevevé Doris, liogy á’ 
honi hangok különös meleg részvétet támasztanak, ’s 
azon óhajtással van, hogy a’ hangászat többi ágaival 
a"1 honi is emelkedjék, hogy lángeszű szerzők és gya
korlók által azon fokra jusson fei, mellyre képes, é r
demes ; ebben pedig nagyon segítené eredeti minden 
egyébtől különböző letkülete, melly az emberi szív 
legmélyebb bányáiból meríti kincseit.

Atvizsgála ezután minden hangász-osztályofcat, ’s 
tapasztald ,* hogy mindegyük síüvésEuek nevezi magát, 
de hogy még a’ felsőbb osztályok közül is csak rit- 
káuak van tiszta fogalma e’ név értelméről, mellyel 
olly könnyeden vet hány szájában ; tapasztald hogy

a’ táncz-hangászok nem csekély szerepet játszanak 
a’ művészet körében, ’s hogy sok ember csak ezen 
osztályra vezet vissza minden művészetet. De azt is 
tapasztald, hogy az úgynevezett honi hangászok mél
tatlanul nézetnek le egyátalában, mert vannak közöt
tük is , kik megérdemlik méltóképen a’ figyelmet.

Legnagyobb örömére egy felfedezést tön Doris c’ 
pályán mutatása közben, melly kedvencz tárgyának 
léteiét leginkább biztosítni látszék. Tapasztala, hogy 
a’ hangászaíot nem csak amúgy felületesen pártolja 
a’ korszellem nyilvános, főleg színi mutatványokon , 
’s á’ házi magányban, úgy hogy alig van h áz , mely
ben ha hangszellemet nem is , legalább valami nemű 
hangszert ne találnánk: de egyesületek is állottak 
már össze , mellyek a’ hangászatróli tisztább fogalom 
terjesztésére, ’s a’ közönség nemesebb éldelésére, ü- 
gyelnek. Igaz ugyan, hogy az illy helyekre össze
gyűlni szokottak — mint tapasztala— nem mindig a’ 
legtisztább művészeti nézetekbül indulnak ki, — ha
nem gyakran számtalan kisebb mellékérdek’ vonszó- 
dásiuak engednek: egyik megjeleli, mert zseb-szem
üvegét fitogtathatja, másik mivel csevegni akar, h a r
madik mivel egy ismerős szépet reményi láthatni, ne
gyedik csupán mivel divatszokás olly helyen is meg
fordulni ’s a’ t. — Mind ezeknél erősebb gyámolát or
szágának látá Doris a’ házi körökben, de azokban, 
hol szellemének legmélyebb titkaiba is avatkoznak ’s 
azokkal megbarátkoznak; mert azokra, kiknél egye
dül keringők ’s némi csupán a’ fülnek hizelkedő csen
gő divat-daljáték kivonati töltik a’ hangtárt, nem igen 
épitheté birodalma dicsőségét. Ám azon előbbiek kö
zül is nem csekély számú házra talált, mellyek neki 
’s a’ társaságnak méltóképen díszére válhatnak. Kü
lönösen egyet tekiuthete legszebb áldozatai templo
mának , hol kizárólag csak a’ magasb lelkületű mü
vek nyertek elfogadtatást ’s méltó előadást, — ’s eb
ben Doris egész megdicsőített túlvilági érzésével büsz- 
k élíredet t !

A’ színészet! hangászatnak már egy külön idősza
kot szentelt volt Doris mint Amanda , most csak mint 
részvétlen vizsgáló vévé szemügyre állapotját, ’s is
mét valamint első alkalommal lá tá , hogy átalánosau 
azon nemzet hangája vítta ki légyen magának az 
elsőséget a’ színen, melly legkevésbé alkalmas a’ szi
vek indulatai’ kormányzására, csak ritkábban emel
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kedvén fel a' láthatáron a’ valódi magasnak vagy fel- 
lengzőuek egéhez, ámbár váltva a’ mélyebb lelkületű 
müvekkel szükségesek e’ müvek is érdemük semmi 
esetre sem tagadható.

Szerette volna egy intéssel, egy észrevétellel figyel
meztetni a’ kor fiait ügyének ápolására, de hű akar
ván maradni az előbbi időszakban tett határozásának, 
elfojtá a* lelkében békéltető ’s megbocsátó érzelmet, 
búcsút monda pályájának, 's  utósó utára készült.

If e t  e d i k  k a l a n d »

Aglaja a’ színészet körében csak szemlét akara tar
tani, nem pedig tettleg magát beleavatni. Végsőnek 
azért Ingyá ezen vizsgálatot, mivel a’ színészet tö
kélyéhez minden egyébb művészetek összesége segéd 
kezet nyújt, alapul pedig a’ költészet szolgál, a’ mű
vészetek királnynéja; mert minden művészet a’ kép
zelő erő szüleménye , de mindegyik , hogy egyébtől 
különböző legyen önmagának tűzi ki a’ határokat 's 
korlátokat, mellyck között müveit létesítnie szabad, 
maga von őrvonalt, mellyet túl hacsak lelkületűből 
ki nem akar vetkőzni, lépnie lehetlen; ennél fogva 
mindegyiknek a’ képzelő erő csak bizonyos megha
tározott ’s termékzetével egyező anyagot szolgáltat 
alkotó keze a lá , ’s az csak bizonyos oldalról engedi 
idomítni, alakítui. előadni. Ellenben a’ költészet a’ 
képzelő erő szárnyain az egész mindeuség alkotmá
nyán átszállong, neki egész világok nyújtanak anya
got , semmi korlátolást tárgyra nézve nem ismer ; ő 
mindent képes magáévá tenni, és saját kénye alkot
ta mintákba önteni. Midőn a’ többi művészet hatása 
csak határozatlan, homályos, vagy ha világos érzé
sen is legalább közvetett szerek által gerjesztetten 
épül: a’ költészet határozottan kifejezett eszmék ál
tal hat egyenesen a’ lélekre, ’s világos eszközzel, 
az élő szóval él. Ezt pedig teljes erejében ’s hatal
mában kifejtve előadni, ’s általa a’ költészet müvét 
az életnek legmagasb ’s a’ legnagyobb körreható fo
kára emelni — a’ színészet’ hivatása.

Két különböző templomát az e’ nemű művészetnek 
találá’ Aglaja, hol különböző nyelven adák elő a’ köl
tészet müveit; egyiket a’ nagyobb rész látogatá, má
sikat a’ kisebb rész pártoló, de csak ritkán látogatá. 
Aglaja azt szerette volna látni, ha a’ dolog megfor
dítva állana, de ez még csak a’ remények országá

ba tartozék. Sok szalmabeszédet kelle hallania kü
lönbféle összehasonlítások iránt, a’ többi közt illyen 
féléket is — : azon mütemplomnak nyelve, mellyet a’ 
kisebb rész látogat, nem is alkalmas e’ nemű müvek
re vagy épen előadásaira, ezen gyérebben látogatott 
háznak papjai olly nemzet tagjai, melly soha sem le- 
end alkalmatos illyes gyakorlatokra, — nem is szük
séges ezen házat pártolni, mert ennek a’ nemzeti é- 
letre semmi legkisebb befolyása ’s a’ t. ’s a ’ t. mind e' 
mellett azt is tapasztaló Aglaja, hogy sokan e’ ház
nak ideálul ajánlják a’ másik házat, melly azonban 
jobb mutatványiban is olly messze áll ideáltól, vala
mint a’ gőz a’ víztől, egyébaránt pedig ollyanokat ’s 
pedig számosán tálal ki, hogy ugyan csak tágas torka 
legyen ki le bírja nyelni.

Igaz ugyan hogy a’ kisebb házban több hiányra ta 
lált mint amabban, mind az által orvoslásukról két
ségbe esni nevetségesnek látá , vagy épen előítélet
ből nem is tartani érdemesnek orvosláshoz fogni, meg
vetendő szükkeblüségnek tartá. Egy nagy hijány mind 
az által, ’s olly gyorsan nem is pótolható nehezen 
esett az istennő szivére, — a’ daljáték. A’ kor Ízlése 
ezt nélkülezhetlenné tette már a’ szinen, és méltán; 
meri a’ színészet csak úgy gyakorolhat foganatos 
átalános ’s minden népágra terjeszkedő hatást az 
életre, ha szerencsés változtatások váltják fel egy
mást , hogy mindennemű mühkedvelőnek, a’ legma
gasb ’s legalacsonyabb műveltségi fokon állónak, jus
son leikével egyező éldelete, ’s így az egész műkői 
minden gépei kerekei ’s rugonyai mozgásba hozas
sanak. Pedig e’ műkörnek egy hatalmas rugonya a’ 
daljáték jelen századunkban, ’s ezt felállítui nehéz 
feladat; ám értsük, Aglaja minden terveiben javalla
tban főfeltétnek tette a’ j ó t , ’s ezt neki istennő lé
tére megbocsáthatjuk, mert felsőbb világi eszméivel, 
érzésével az igen középszerű, vagy épen rósz , tel
jeséggel meg nem férhet.

A’ más nemű komoly müvek is (komolynak nevez
hetni e’ helyt mindent, mi nem épen bohózat, vagy 
vele közel határos:) olly figyelmet kívánnak, mely- 
lyet c’ házban nem mindig talált, de a’ másikba sem 
ám azon mértékben , hogy mintának vagy tanodának 
lehetne venni minden esetekben, azért némi észrevé
teleket ez alkalommal el nem mellőzhetett Aglaja. — 
— Minden színi előadásnak vezérfonala a’ mű lelkű-
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Ictc, ez a* tengely, melly körül minden legcsekélyebb 
körülmény foroy, ’s mcllyre minden egyes szó ere
jének kell visszahatnia, vagy inkább fordítva, melly- 
tiil minden szó saját életet ’s erőt nyer. A’ lelkűiét 
az összes kisebb vonásoknak egy testté forradásából 
szerkeződik, ’s azért az egész szövedékből előadás
kor ezen vonásokat mint egyes szálakat ismét híven 
ki kell fonni, hogy a’ részek mindig hasonlítsanak az 
egészhez, úgy hogy szükséges összetartozásukról 
minden szálnak egymást követő kiszövése jobban ’s 
jobban meggyőzze a’ néző’ lelkét. Ez tesz lelkületet 
vagy is eharaktert felfogni, ’s ez nem könnyű dolog, 
mi okból felütetes soha se legyen. A’ pontos felfo
gás önkényt maga után vonja az ügyes művésztől 
várható többi feltételnek hibátlanságát, mellyek tu
lajdonkép az előadást teszik, u. ni. szavalás, hang 
és mozdulatok. Ezeknek mindnyájoknak a’ mü lelkű
idéből kell kiindulniok ’s mindig öszhangzásban len
niük ; 's oily szoros viszonyban állanak az egészhez 
’s egymáshoz , hogy csak egyiknek is közülök elve
tése vagy elhanyagolása hijányossá teheti az egész 
előadás szellemét, sőt magát a’mü lelkületét is meg
ronthatja. — A’ színészetnek rendeltetése, (mindig 
úgy értvén mint a’ költészet ifjabb testvérét) a’ lel
ket nemcsak mulatni, vidámítui, felderítni, hanem 
képezni, művelni, szelídíti», tanilni is: azért érde
mes reá figyelmet fordítani. — A’ segédszerek , gé- 
pelyzet, díszítmények, ruházat, mind úgy legyenek 
elrendelve, hogy mindenkép segítsék a’ nézőt a’ köl
tői világba felmagasztalni, ’s a’ lehető legnagyobb 
vigyázattal mellőztessenck ’s kerültessenek olly za
var esetek, mellyek a’ íennlengő lelket hirtelen le
rántják képzelt egéből. A’ színház nézőhelye is úgy 
legyen alkalmazva ’s díszítve, hogy, midőn a’ füg
göny legördül is, a’ néző örömmel vesztegelhessen, 
nem pedig , hogy bizonyos kellemetlen benyomások 
a’ látottnak gyönyörét elfojtsák, ’s a’ következőiéi fo
gékonyságot gyöngítsék. —

llly jószivű észrevételek után. mellyeket mind az 
álta l, hogy feltételéhez hütelen ne legyen, csak köz 
vetve más személyek által juttatott tudomásra. Agla- 
ja a’ legjobb sikerülésnek reményében elhagyó ismét 
a’ földet. Fényes felhők ölében szállá fel magas csil- 
laghouába, ’s ott fellegtrónján ülvén mosolygva te
kint le a’ szorgalmas művészi életre.

12 e  f e j  e z c s .

Láttuk, hogy művészet istennője különbféle alakok
ban vizsgáló át hatalom körének egyes ágait. Egyet
len óhajtása a’ művészetek fényét és befolyását a’ le
hető legmagasb polezra emelni, mindazáltal mindenben 
a’ mérséklet’ elvét követi, nem úgy mint némelly buz- 
golkodó tisztelői, kik mindent egyszerre kívánnának 
véghez vinni, ’s azzal ügyének több kárt mint hasz
not hoznak. Semmi túlfeszített vagy erőltetett lépés
ről nem vádolhatjuk egész pályája folytában; ö tűrni 
tud, és sokat bízik az idő haladásába, mert a‘ mi 
jó és erős akar lenni hogy fcnuállhassou, — mély és 
iugadozatlan alapja legyen. —

Minden törekvése arra ezéloz, hogy az emberek 
közt magának tiszteletet víjjon ki ’s azért nincs léleke
melőbb jelenet számára, mint mikor oltárai előtt tömjén 
gyujtatik de ollyaktól kik egészen értik áldozatuk
nak becsé t;— ’s nincs dolog őt inkább szomorító, 
mint midőn legszentebb müveit féktelen durvaság gá
zolja. De nem önző Művészet; ő nem csak magának 
óhajt adatni tiszteletet ’s becsültetést, de papjainak 
is, mit legnagyobb fájdalmára egyátalábau nem tapasz
talt. Ez egy részről az előítéletek’ eredménye, de más 
részről kéntelen vala Művészet magának megvallani, 
hogy a’ legtöbben, elvonva a’ művészi fogalomtól, mint 
emberek, többet nem is érdemlenek.

Mind e’ mellett az istennő.szerény is. Tisztelet-kö
vetelései túl nem lépik jogai határát; nem akar ö 
mindenek fölött fényleni, és szívesen engedi nagyobb 
hatalmú szellemeknek a’ felsőbb trónokat; sőt semmi
kép sem veszi szívesen, ha a' divatizlés csak öt egye
dül látszik figyelemre ’s ajándékokra méltónak tartani, 
így p. o. meg nem egyez azon szokással, hogy dalnok 
egy mutatványon, bármi remek legyen is, többet keres 
mint más komolyabb tudománynyal foglalkozó egy e- 
gész évben, — vagy, hogy egy órai hanga-tanért töb
bet fizetnek, mint másnemű egész napi tanításért. — 
Illyenek, valamint a’ rózsatenyésztési düh a’ század’ 
kinövései közé tartoznak; csak az baj, hogy minden 
változásnál illy erőszakos átmeneteinek kell történni, 
mig a’ felháborodott mozgás elve ismét a’ nyugalmas 
haladásnak korlátái közé tér.

Mi pedig csak azt óhajtjuk, hogy a' művészet isten
nőjének minél nagyobb gyönyöre telhessék birodalma 
virágzásának szemléltében. nky<
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A S Z É P R Ő L .

oo Mi a’ szép? Egy tenyeres talpas magyar nóta 
erre igy felel: „nem az a’ szép, a’ mi szép; ki mit 
szeret az a’ szép.*' És ez azután annyit tenne, hogy 
akármilly szép legyen valami „m agában“ — még 1 
nem minden embernek tetszik. De következik-e azért 
abból, hogy nem szép? Oh ez igen vigasztaló, ti ked
ves olvasónék! Halljátok - e? — A’ mi „magában“ 
szép, az szép marad, ha senki sem szereti-is! — — 
Valóban nem azért szép valami, hogy kedveljük, ha
nem azért, mert „magában“ szép! — — Légyetek jó 
kedvvel ti szépek, ’s ne törődjetek egyébbel, mint 
azzal, hogy „magatokban“ szépek legyetek !

-------Az illyeneknek-is vannak ám szeretőjük, és
miilyen szeretőjük! Meg mondjam? Meg, de csak 
néktek, ’s azt-is úgy, hogy tovább ne adjátok „gon- 
datlanúl!u — Az ollyanoknak, — — szeretőjök —
— a’ ,,mennyei angyalok!“ — A’ kik ide-lent-is ta
láltatnak, és hogy meg-ösmérjétek őket, — jel az, 
hogy „magokban“ szépek ők-is! — Ezek „követei“ 
a’ „Mindenható“ felségnek; és néha koronájok van, 
néha pásztor képében járnak, ’s a’ „telkekre“ vigyáz
nak; néha énekelnek halhatatlan dalokat, mellyekkel 
értésünkre adják a’ közelgető veszedelmet, ’s a’ mó
dot, mint óvjuk-m eg magunkat! — köz jel pedig 
előttetek ez, hogy mindenkor „jót tesznek;“ erről 
fogjátok őket meg-ösmérni; — ha az Isten törvénye 
szerint fognak élni! — — a’ kinek ők „ követjei“ 
azért akaratját teljesitik mindenben; különben vissza
hívja őket az, a’ ki által küldve vannak.

A’ jel pedig: hogy vissza - hívattak az, hogy fel- 
fuvalkodnak, ’s „ kevélyek!“ — — Istenben hiúság 
nincs, azért követjeiben sem szenved hiúságokat, 
miilyen: a’ , ,csupa“ íudósság, hir név, kincs, ’s több 
„effélék“ után való vágyakodás! — — Az ő követjei 
jó akaratnak, és tiszta szívüek ; utasítva oda vannak, 
hogy semmi oktalant ’s esztelent ne védjenek, hanem 
inkább ki-irtaui ügyekezzeuek ; 's a’ mi a’ „közész• 
szel“ melly Istentől van, meg-egyezik, oltalmazzák.
— Oh kedvesim, egyes ember akadt mindig, a’ ki 
„kényes“ (kény-vezette) akaratja után tévelygett, ’s 
a’ köz észtől el-térvén- magát az örök és „köz för- 
rények“ szerint,, önként" mcg-„szabni “ s igy „sza

baddá“ tenni vonakodott! és épen ez által a’ „ kéz- 
társásagoknak“ foglya, — rabja lett; mert a’ „köz“ 
törvény ellenszegülvén, ártalmassá, kártékonynyá, 
sőt „ gondos“ rósz emberré, — „gonosz“ - tévővé 
vált! — Innen bizonyos ,,fenyítéke“ alá került a’ „köz 
-észnek;“ melly fenyíték javításán a’ keresztény vi
lág mai időben olly dicsőén dolgozik!------- ’S meg
fogatja fenyítvényeivel nem sokára, hogy „önség“ és 
kellettség egy; csak — hogy ne legyen az azután: 
„kül“-önség, hanem „köz“-ömég  ! — Legyétek te
hát szépek „magatokban“ oh leányok, ’s asszonyok, 
legyen-meg bennetek a’ „köz-törvény“ lelke; a’ mit 
magatoknak kívántok, tegyétek azt „ mindennek“ 
köz-önségesen ; minthogy pedig ezt nem mindig lehet 
— •— tegyétek azoknak, a’ kik körülettetek vannak, 
’s hozzátok közelebb esnek! Ellenben mit magatok
nak nem kívántok, — — „ távozlassútok-el“ azt 
„mindentől!“ ’S mivel ez nem lehet, tehát a’ ,,köze
lebbiektől !“ — —

Ti pedig, oh iíjak, és férfiak, tegyetek úgy, hogy 
illy leányokra, és asszonyokra „méltók“ lehessetek; 
hogy igy végre, a’ szomorú „kül“-önség elenyész
vén, egy „magéiban“ szép életű „köz“-'ói\ség ala
kulhasson. — Tölünk függ minden, de nem egytől 
kettőtől, hanem „mindnyájunktól!“

E G Y V E L E G .
'
Buttingtonban : közel Boolhoz Montgomery grófságban nem 

lég  igen érdekes felfedezést tettek Midőn t i. egy aj isko
laház alapját ásnák , a’ dolgozók számos embercsontok által 

, feltartóztattak munkáikban. Egyetlen egy bolthajtás alatt bOO 
[ emberi csontvázat leltek, mellyek közül 300t. a’ templomban 
I köznézésre kitettek. Soknak még vaíaniénnyi foga meg volt 
I ’s mint látszik , nagyobbrészint ifjak voltak. Nem könnyen 
I lehet megfejteni e’ különös tüneményt, azonban nénielly bor- 
j  zásztó esetek , mellyek Buttington körül történtek némi vi- 
I lágosságot hinthetnek a’ tárgyra. Így p. o. S94ben itt az an- 
! golok elhatározó győzedelmet vettek a’ dánokon; a' megvert 

tábornak maradék népe egy erősségbe zárkozék, de nem so
kára éhségtől izgatva erőszakkal iparkodának abból kitömi, 
melly alkalomkor azbnban mindnyájan elvesztek.. Ugyan e- 

■ zen helyen egyszer a’ régr gálok is viaskodtak, független- 
ségiik végső harczát küzdvén , 's a’ talált csontvázak alkal
masint ezen háborgó idők’ maradványai,
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Hilt- ’S DIVATLAP.

P E S T I  H Í R .
Therezia * városi sz. egyházunkban f. h. 5dikén , délután, 

két siketnéma kelt házasságra, t. i. Jankovics János 35 észt. 
pesti születésű, ’s Váczon született 29 éves Draho Róza, mind 
kettő kath. vallású, neveltetését pedig a’ váczi siketnéma in
tézetben nyeré. Összekelésiik előtt a’ keresztény hitben ’s há
zassági kötelességekben gyakorolta őket, az eskető Therezia- 
városi lelkész, ’s mivel igen keresztényiig viselék magukat, 
számos néző előtt az említett napon csakugyan véghez ment 
esketésiik. A’ kérdésekre Írásban feleltek. —

K Ü L H I R E K .
J.) Egy párisi lap különös journalistikai vállalatról beszél:
A’ furfangos eszü vállalkozók, kik között egy rongvszedő, 

össze - szövetkeztek, három szépliteraturai Íróval, ezek közt 
egy mosónéval, egy olly újság’ kiadására, melly necsak min
den ízlést kielégítsen, ’s minden véleményeket egyeztessen, 
hanem mellynek valóságos házi ’s gazdasági haszna is legyen, 
’s mellyet az ember orra’ törlésére is használhasson.

Az alaptőke 400,000 frank ; a’ részvények 1000 frankjával 
fizethetők rongygyal ’s ócska fejérnemüvel is.

E’ jotirnálnak czinie lesz: „Zsebkendő“ V  megjelenend 
l838diki januar’ Isőjétől minden nap.

A’ „Zsebkendő“ alapitói kinyilatkoztatják, hogy czéljuk a’ 
többi újságírókéihoz éppen nem hasonló, zsebeiket t. i. a’ Kö
zönség’ költségére — sőt ellenkezőleg a’ Közönség zsebeit'űk 
czélozzák megtölteni ’s minden literatúrai ’s társas érdeknek 
megfelelni.

Ez újság finom gyolcson fog megjelenni.
A’ részvényesek és munkatársak egy patyolat példányt 

nyernek.
Minden este miután az előfizetők a’ „Zsebkendőt“ elolvasák 

’s egész nap használák, szíveskedni fognak azt a’ szerkesztő
ségnek visszaküldeni, holott az napi tartalma szépen tisztára 
mosatik, kivasaltatik ’s rá uj czikkek nyomatnak, ’s igy egész 
héten vasárnapig; a’ mikor minden előfizető egy uj gyolcsla
pot fog kapni.

Előfizetésül elfogadtatnak szalvéták, iimegek, lepedők. Kész
pénz! fizetés mellett különös kedvezések Ígérteinek.

A’ főszerkesztő irószobája mellett, egy nagy mosó intézet 
leend, mellyben 50 mosóné és 30 vasalóné lesz foglalatos.

Egy Zsebkendő-újság kiadásának létesítése valóban olly ta
lálmány, mellyre mindeddig az egész gondolkodó, iró ’s nyo
mó világ nem jőve, ’s melly méltánylást érdemel. Ezentúl az 
ember orrát már elbeszélésekkel, novellákkal, képét pedig re- 
censiokkal törülheti, ha különben kedve nem lesz a’ gyolcsla
pot elolvasni.

2.) Egy kereskedő Parisban leányát férjhez adván , vejé- 
nek ez alkalommal 400,000 frankot fizetett ki aranyban. A’ 
menyekző utáni napon az ifjú ember levelet kapott ipátul, kö
vetkező tartalommal: „Édes fiam, én kegyednek 400,000 fran
kot adtam mint leányom’ hozományát, de nem egyszersmind 
a’ zsákokat is mellyekben azokat kegyed tegnap kezéhez vet
te. Könyvivőm azokat darabonkint 25 centimessei számitá be; 
küldje tehát kegyed azokat nekem vissza, hogy továbra is 
hasznukat vehessem.“  — Takarékosság ez , vagy más egyéb ?

F i g y e l m e z t e t é s .
Minthogy a’ „HirnÓ'k’“ eddigi nagysága nem elegendő mindazok’ elfogadá

sára, mik benne a’ jövő évtől kezdve megjelenendők: azért 1838-diki januari- 
ustól fogva a’ főlap m ellé, melly eddigi nagyságában megmarad, számonkint fél 
ív ,  sziníazon finom velinpapiroson, fog járulni, egyszer’smind az egészre uj , 
különösen e ’ végre megrendelt betűk használtatni. Ára az igy megbővült Hír
nöknek is csak az marad, mi eddig volt. Előfizethetni Pesten Länderer’ könyv
nyomtató Intézetében. A ’ lapnak szellemi elrendezéséről rövid idő múlva külön 
tudósítás által fog a’ tisztelt közönség értesííeíni.

S z e r k e s z t i  Mu n k á c s y .

SiYOliATiK LANDKEBU BETŰIVEL



1 8 3 7Pest
M o ? e m i t *  3 © Un

Megjelen e’ dívatnjiág 
hetenkint 2t/.cr. H elyben 
félévi dija 4 fr., egé*z évi 
8 fr. P ostán  5 fr é* 10 fr. 
pengő.

TARSAS ELET
ks

» 1  V A T V IL Á d B O L .

® G Uk s z á m *

Előfizethetni u j-v i lá g  
utc/.aban K e i s i n g e r 
házban 554ik szánt alatt, 
k s  minden cs. k. posta, 
hivatalnál.

H arm adik  év9 A’ dicsőség fénysugár.» 
L engjen  a ’ M agyarhazára Második féle

B R A S S Ó .

T Ö R T É N E T I  E L B E S Z É L É S .

VIASKODY KÁROLY-TÓL.

I*

Lenge szellő futá végig a’ langyos estet, a’ teli 
hold tündér világa bádgyadtan hullott a’ monostor- 
templom’ gót ablakiu keresztül, Pest’ piaczára. Vio
la színű ponyókajába burkolva állt az éjben egy ifjú, 
elégült szemekkel a’ monostorra áttekintő: ’s öröm 
zárta kezében iratot tartó. — — Mint az éji nap’ 
sugari messzire veiének árnyat az ifjú u tá n , úgy 
ennek vágyai előbbre esének mint a’ te s t, már ked
ves nyájaskodásokba olvadók a’ gót épületen belől, 
mig az ifjú mindig azon kivül, a’ tér’ túlsó részén 
álldala.

A’ túlsó részen , helyzetének áftalellenébeu , egy 
más férfit lehete sompolygani látni a’ szentelt falak’ 
legsűrűbb árnyában; az ifjú nem ösmevheté meg, 's 
még is nem közelíte feléje ; valamelly rejtélyes ger- 
jedelein maradást sugalla neki. ’S  az ifjú veszteg 
maradt.

S-zivdobogva látá most azon sötét férfit a’ földszin
ti ablakocskán koczogní. — Az ajtón állóué’ karján 
cgy virágzó szépségű leányka lebegett ki, és hülede- 
zett a’ pompásan öltözött, neki idegen, szép iíju’ lát
tára. Nem gondolható hogy e’ vakmerő, megvetést ér
demelne. De most ötlék szemeibe a’ tér világos ré
szén álló ifjú, ’s azonnal elfordult a’ koczogótól. „Va
lóban, néne, nem hívéin hogy a’ te szivedben is fon- 
dorkodás lakhasson. Azt mondád hogy édes atyám 
van itt. M ártha, Mártha! diadal-e ártatlan le íny szi
vét meghazudtolni?“

Mártha , az ajtóuállóué , zavarodva tekintő a’ jö
vevényre. Ez tűzzel, de még is gyöngéden illetve a’

1837.

szép nevendéknőr bársony kezeit szívéhöz szorító ’s 
ekkint törekvék a’ megbántottat engesztelni. — ,,Ne, 
oh ne vonulj el előlem kedves alak! Mióta téged lát
tának szemeim, téged, aT szent karzaton térdelőt, 
azóta égeibben hatnak szivembe a’ templom’ énekei, 
több jót tevék azóta fclebarátimmal. „ A h !— gondo
lom — ti nem láttátok Veronát! — — Szánom őket és 
jót teszek velők. — Istenemet azóta buzgóbban imá
dom, mert lehetlen őt, mint a’ te teremtődet, nem ma
gasztalnom.“ —

A’ leány kék szemeit, ar bérvitát mintegy eláruló- 
kat, szendén az idegenre függeszté, ’s kezét gyöngén 
szabaddá tenni kívánván, szólni akart; de a’ szó visz- 
sza fordult szűz keblébe, vétekkel, árulással, hűtlen
séggel vádolá ön magát az ártatlan.

E z , a’ monostori leánykának egesz valóját meg- 
rezzenté; arczán fejledezö mosoly könyel váltá fel 
magát, ’s válasza egy szende fejcsóvállás lön, — 
mellyel a’ szűz szögfürtös fejecskéjét Mártha vállá
ra konyitá.

„Tehát nem viszonozhatod szerelmemet ?“ kérdé 
elhalaványodva az i/ju.

„Nem gyűlöllek;“ viszonzá a’ leány.
Az ösméretlen tántorodni kezdett, balja görcsösen 

húzódék össze, lejebb nyoma a’ bú redős homlokéi-, 
jobja meredten a’ kardra támaszkodék.

„Az egekre— rikácsola Mártha néne, ki dij he- 
lyett immár vészt sejdíte — gondold meg mit tessz ?
— Lajos hcrczeg áll előtted, leány, a’ magyar ko
rona’ örököse“

„Hadd el a’ fitogtatást, anyus — mond a’ herczeg
— jaj azon vonzalomnak , mcllynck rugója czím és 
fény. — Szánd inkább fényemet.“

A’ leány fölpillanta és rövid csudálkozás után is
mét kedves mosolyra nyilának ajkai e’ szavakkal:.

(9 « )
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„^Nagyságos herczegeiu > roost csak nein fogod kí
vánni, hogy ne terjesszem elődbe véleményemet. Lásd 
ha mindjárt képes volnék is becses vallomásod’ el 
nem utasitui, szólj mit mondanál, majd ha az én ki
létemet megtudnád ? — Herczegem, te ez’ intézet
ben csupa nemes rangú kisasszonyokat hívéi, a h ! 
— én csak pór születésű , havas alföldi leány va
gyok.“ —

Lajos homloka borúba öltüzködék. A’ monostor’ ha
rangja esti imádságra kondula meg. „Mennem kell 
mond a’ szűz“ — „Oh maradj! — sóhajt keservvel a1 
a’ herczeg — hisz az én atyám hozá be Magyaror
szágba e’ harangozás szokását, fiának csak lesz sza
bad ---------------“ !

„’S ha nem volnál is korona örökös — rebege
szavába vágva a’ leány, de te az vagy, és é n -------
------ de ha nemes volna is származásom, akkor is
esengnék előtted: emlékezzél a’ leányvári gyásztör- 
tcnetre! Herczegem élj te népednek; érdemeid, szi
ved a’ legelső herczegnőtől is bátran ’s joggal kövé- 
telhetik a’ legforróbb viszonszeretet. — Áldani fo
god egykor a’ havasi leányt, hogy nem tön, nem te- 
hete néked más vallomást.“

„Nem teliete ? -------szólamlék meg harsány han
gon Lajos. — — — — Hah! Érzem előbbi szavai
dat : ,'s ha nem volnál is ko rona-örökös------ Ve
rona! te akkor sem fognál szeretn i;------ szíved lebi-
lincsezve immár------ pórszűletésűt, mást“ ------------

„Nagyságos uram ! nem fogod azért haragoddal 
büntetni a’ szegény Veronát. Úgy vau, tudd meg uram: 
egy nemes ifjú m ár----- ---------- “

,JElég!“ kiált felőrjöngve a’ herczeg, egyet sohaj- 
ta ’s távozott. „Elég“ isméllé mentében halk hosszú 
hangon. Keresztbe veté karait hogy a’ közbe bonyo
lódott köpönyeg alig éré térdéig. — Földre szögzé 
bús szemeit. — M essze, a’ városon túl vélte már 
magát kíséreténél, udvarnokinál lenni, és még min
dig a’ monostor terén lépdelgete. Nem vévé észre 
hogy a’ panyókás ifjú oda megy honnan ő jőve, nem 
látá azon fáradt öreg utast, ki mellette szinte a’ mo
nostor felé íártott. Halla ugyan pár perez múlva ö- 
röm hangokat az éj fátyolát dagasztókat, rezgeni a’ 
monostor felől jöttékét, de uem tekinte vissza. Bizony
talan léptekkel tova ballagott

A’ szerelem üldözte herczeg a’ duna parthoz ért, 
ott egy kőkeresztre, a’ gyászos tatárjárás’ emlékéül 
állitottra támaszkodó, a’ folyam szőke, ’s a’ holdtól itt 
ott ezüstölt habjaiba merenge elégültlen kebellel, élet
unva. Lajos fenséges származására, elébb olly szépen 
biztató szerelmi ábrándjaira ’s azon nemes ifjú ra , 
de még is nállánál okvetetfenül sokkal alacsonyabb 
rangú vetélkedőre emlékezék, ki boldogságát fül- 
dulá. — Az emlék mellett álló, még V. István ki
rálytól ültetett szomorufűz, levélárnyakat ringata a’ 
tespedö külsején. Nem vala tiszta gondolatja, nem 
vala elhatározottsága.

Laczkovics, a’ 80 . éves hű szolga jött. A’ her
czeg nyugalomnak látszó lasusággal fölnézett.

„Nagyságos uram — rebegé az ősz— sok bút áraszt 
e’ kaland élted rózsa üdéjére ! Oh ! kérlek , mi czél- 
ból hagyád oda Visegrádot?“

Lajos hallgatott, darab időig még Pannónia’ disz 
folyamába tekinte, aztán vissza símítá a’ szolga fürt
jeit e’ szavakkal „Agg gyerek , miért rejted el e’ for- 
radatot, ha herczegedtöl vakmerőket kérdezesz. Nem 
de boldogult László bátyám bélyegze úgy meg, mi
vel engem jobban szerettél mint őt ?“

„Szivedbe akartam, és nem szemedbe világítni, 
herczegem!“

„Hm ! -------igazad van — de az én szivem most
olly sötét, hogy semmi világ nem törhet azon keresz
tül , azért csak hadd világítson homlokodon érdemed.
------Tudd meg te h ű , te jó! hogy ide jöttömkor
nem valék még az, mi most, hanem atyám’ bízományá-
ban jártam el és já r o k .------ Nagy ünneplésünk le-
end ; János a’ cseh, és Kázmér a’ lengyel király’ lá
togatását várjuk. Atyám nagy pert akar köztök el
dönteni.“

,,’S téged elibök külde Károly, ’s titokban akar
ja  félig meddig, tartani a’ dolgot, hogy annál meg
lepőbb legyen majd ? Oh most már értem!“

„Eredj jó öreg, végy egy sajkát, menj Budára, 
még ma oda át hálunk, holnap vagy mi lepjük meg 
fenséges vendéginket, vagy ők minket. At éfkezted- 
kor uyergelj, mert lerakodásunk előtt még vagy egy 
órányira lovagiunk.

II.
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„De csak nem vagy szerelmes, nagyságos ki
rályfi?“

A’ herczeg megdöbbene ’s nem nézvén az öregre, 
kezével parancsának teljesítését inté. Laczkovits be
ült egy sajkába, de készebb volt bűnhődni, mint 
kíséretet magával vinni, ’s egy verejték borította 
u tast, ki a’ monostor felől jőve, és minden szentek
re átszállításért rimánkodék, köuyörületességből ma
gával vive.

III.

Vissza entlékezék Lajos herczeg hogy öröm kiál
tást halla maga után a’ monostor terén , ’s iszonya
tosan ragadd meg a’ vetélkedő szerelemféltés. E ’ pil
lanatban észre vön egy alakot az ott épülés félbeni 
sarokházuál bujkálni. Arcza nem látszék, mert kezei
vel fedé az t; lábai inogtak, lépései mindig vissza 
inkább, mint előre akartak esni, bel vitáját elárulok; 
Viola színű pouyóka csüggött vállain.

„Herczeg! légy szemes — dadogd ő — órgyilko- 
sok’ vanak körülted.

„Te vagy Dezső? Édes Dezsőm! ösmerem sza
vadat, te vagy* szólj mire az alakozás? Jer karjaim
ba hű barát. Ah! mi jókor jösz! Vigasztalj ; én sze
retek.

„Ránts inkább kardot; tőr lesi hűtlen szívedet.“
„Sehol sem látok gyilkost, — de néked drága

Dezsőm , igen sok mondani valóm v an .-------Ilaldd
csak!“

, Én csak azon öregnek szavát hallom, elcsábi— 
falott, ő engem többé nem s z e .. .  az élet csak ál
nokság ! Ránts én a’ halált keresem.“

Dühöngve csapott, barátjára Dezső; Lajos még nem 
rántván kardot, egy lépéssel a’ fűz mögé vonult, De
zső’ zuhhanó száblyája a’ kökeresztre csapott és gúnyt 
pendítve ketté tört. A’ dühös mar a’ herczeg’ villogó 
kardja előtt á llt, tőrt akara sújtani Lajos ellen. A’ 
hold elbuvék , Dezső megbotlott. — Mellére térdelve 
sugá neki Lajos „Szerencsétlen! gyanítom bajodat 
titkolódzásod, hallgatásod mind kettőnket boldogtala- 
níla. —

Fuss, embereim, a’ mint látom még itt vannak. — 
Ha azok meg láttak, akkor jaj néked! nem barátod

itélendi akkor a’ bűnt, hanem a’ király és az; ország. 
Fuss, fuss!“

Még nem mondd ki a’ herczeg e’ szót egészen, már 
számos kard villoga Dezső feje fölött, lezúhanandók 
ha a' herczeg keménységet nem ölt vala magára.

„Vissza — dörge Lajos — ő foglyom, ’s ne itt ha
nem Magaskő’ sánczain vétessék feje, hol Feliczián 
csemetéje vérzett. Vissza“ — — Letöre egy fűz lom
bot megcsókolva barátját át adá neki, halkan ezt, súg
va „jRemélj“ hangosan pedig hozzá téve „Ez sírod’ 
jelképe !“

A’ fogoly elvitelék; Lajos kényeivel áztatá a’ 
kereszt márványát, és nem sokára ö is Budára ment.

( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e / ,  i k J

R Ó Z Á H O Z .

V..

Szerelem hatalma 
Bájol engemet,
Szííntbe sok virágot 
Számmal ültetett :

A’ szííz ibolyácskát,
Melly epedre gyű l,
A’ kék nefelejcset,
Hűt a’ síron túl ;

’S annyi szép virág közt,
’S mindenek felett 
Ragyogó királyul 
Róza, tégedet!

tiARAY

KÉRELEM HAZÁM’ LEÁNYHIOZ.

(A’ „RAJZO LATOK “ IRÁNT.)

Ha e’ kérelemben ollyasmi jőne elő, miről hallgatni 
kellene, ne nekem tulajdonítsák, hanem toliamnak, 
mellyet egy igen zsémbes asszonynak, igen nagy tor
kú lúdjából szakaszték; midőn egyszer igen igen gá- 
gogott. De bezzeg volt ám nekem azután! A’ birto-

*
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kosné porbe idéztetett ’s azt pnnaszlá a’ kiraknak, 
hogy már én előttem egy országcsudáüa kritikus is 
szerintem tépte-ki kedves ludacskájának tolláit.

Hahál — soha sem volt nagyobb örömem mióta az 
életet szolgálom, mint most, midőn e’ szavakat hal- 
iám nénike ajkairól elhangzani; — de hogy is ne! — 
Ismerém a’ nagy férfiút; toliam’ testvérével irt kriti
káiról.’S már csak az a’ gondolat, hogy én — ha bár 
fosztogatásban, nyomát érintém eme’ hősnek — túl 
rnnelt a’ kéjek’ szűk teremti pitvarán: — föl a’ kriti
kai boldogság’ kormos kéményébe — mert gondolám, 
hogy belőlem is ollyan kritikus Iecnd — hóimét kor
mos és füstös szemekkel ugyan; de még is megelé
gedetten ’s dicsőén pislogtam-le a’ vakbuzgó imá
dókra, kik számosán sereglendettek össze genie- 
ségem’ csudájára; mint a’ dőre tyúkok a’ falusi tem
plom’ tornyában huhogó bagoly’ bámulására.

Oh tyúkok! oh tyúkok! ugyan hol jártatok akkor 
midőn a’ természet, az ész-magot vetette? — hihető, 
hogy a’ szemeten, kender - mag után. Oh! még egy
szer tyúkok! ti dőrék, kik készek volnátok buta kör
meitekkel szemét kivájni annak, ki bátorkodnék élőt-" ' f z
letek — ítéletét kimondani: hogy ez a’ bagoly olly 
csöndháborító, buta és nem csuda madár, és nem thró- 
jion ül, azért hogy fönt huhog. Vagy ti már az ural
kodói pálczát is által nyújtótok neki?! — Oh! megint 
tyúkok! mért nem vesztegeltek fészkeiteken; mért 
nem költitek ki inkább csirkéiteket! — és mért nem 
űzitek tiszteteket! —

Mindig igaz lesz az: hogy az ember minél felebfe 
megy', annál magasabbról esik le azután. így jártam 
éu most; lebuktam a’ boldogság’ főfő fokáról. ’S bátor 
.csak képzelődésemben történt az egész dolog; még 
is a’ nyakam majd kitört De hiába! nem minden 
ember születik azon poíczra . . .

Ugyan ki hinné?! — a’ ludak gyűlést tartottak fö
löttem ’s a’ pogányok! eltörék a’ veszőt fejemnél. — 
Vagy az agg ludnak, a’ tolltépéstől származott beteg
ségét — kell meg gyógyitatnom — mondák — — mi 
ezrekbe kerülhetendett — vagy toliamnak varázs ha
talma eleuyészend, mert csak lehet gondolni, hogy 
ez a’ lúd, ollyau tündér forma volt

Az elsőt nem tehettem; mert annyi p én z !... ’S így 
az utóbbi büntetés maradt nyakamban.—De azt mondja

tán valaki: hát elődöm hogyan gvógyithatá ki, ha ta 
lán rajta is ezt követelték? — Hja! neki könnyű volt 
boldogulni. Egy az , hogy pénze lehetett; más az , 
hogy barátja volt, ki az agg lúd’ pulsusát meg ta- 
pintá; de én, de én! mit csináltam v o ln a ! . ..

Le kell tehát toliamat tennem és másikat fö l . . . .
Úgy e csak sok sületlenségeket össze karmoltam 

már, mióta más toll van kezemben? — Nem telielek 
róla; — aztán én jobban szeretem kinekkinck a’ ma
gáét sületlenül oda nyújtani, hogy Ínyére süthesse 
meg és engem ne okozzon h a . . .

Azonban, reméllem, minden sületlenségem mellett 
is kegyesek lesznek meghallgatni a’ Kisasszonykák • 
ha elődömnek még mindig varázshatalmu tolla után 
egy mottot irandok-ki, meliy hetű szerint ekképen kö
vetkezik, szíveskedjenek olvasni csöndes figyelemmel:

— — — — — fel legek !
Tun van nektek is hazátok ? *

A’ mi mottómat illeti, könnyen elmaradhatott volna, 
mert én magam is motto vagvok. Vagy tán nem ismer
nek engem a’ Kisasszonykák? — Oh ! ezt kimondhatlan 
csudálnám, hisz én a’ mi utczánkban pgész világ előtt 
ismeretes vagyok és Katicza a’ szomszéd kisasszony, 
legjobban ismer. Csintalannak nevez, ha selyem ba
juszommal meg érinteni cperkerek ajkait. — Most mái 
ha igy vau, kedvem volna úri szememélyemet nyájas 
Olvasónéimuak leírni; hogy legalább tudnák, ki az ki 
Kegyetekről azóta mindig olly híven emlékezik, mióta 
. . .  — és ki az, ki kegyetekhez a’ következő, ezukros 
szavakba öntött, alázatos kérelemmel folyamodik. De 
Katicza kisasszony le fog engem írni, ha valahol sze
rencséjük leend hozná.

Most a ’ dologra —
Szeretetre méltó Kisasszonykák , házam’ lelkes 

Leányai !
Háromszáz- ’s néhányszor vetett már földünk a’ 

nap’ szeme láttára bukfenczet ez évben. — Vagy táu 
nem hiszik ; hogy földünk bukfenczezni szók ? —

Oh! az való------ mert látják nyájas Olvasónéim! a’
föld nem más, mint egy udvari bolond, vagy helye
sebben: egy bajáczó, ki szüntelenül a’ nap atyót ’s 
a* csillag kisasszonykákat bohús bukfenczeivei, ’s kö-
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tclcni tánczával mulatja. Nap aíyö ugyan néha meg 
unja bohózatait ’s a' színpadtól néhány hónapra távo
labb lép. Ezen időt mi télnek híjuk ; és ez alatt a’ 
bohó fold gyászul nem fekete, de mint a’ bolondok 
szokják: fehér öltönyt vészén magára. — Ha aztán 
vissza jő nap atyó, leveti a’ fehér öltönyt ’s helyébe 
zöldet ö lt; — és az idő, mig megint nézi udvari bo
londját a’ nap : nyárnak neveztetik. — Háromszáz- ‘s 
néhányszor vetett — mondom — már földünk ez év
ben a’ nap szeme láttárá bukfenczet, és ha még ez 
az egynéhány hatvanötre föl talál menni; akkor az 
emberek szava szerint a’jelen évnek be leszen csukva 
légkapuja, ’s az uj év áll elő ócska bocskorában, vagy 
inkább — az ócska év ismét beköszönt meztelen. — 
Biz’ én megvallom nem merek reá ruhát adui, mert 
nem ismerem minő akaratú ember év uram! — az 
ollyan jött- ment pedig könnyen elszökhetnék, midőn 
már fölruháztam ’s csak kinevettetném általa. ’S ha 
cl szökött, hol keressem? a’ föllegek hazájában? Oh 
lelkeim! oda nem minden ember mehet, még csak gon
dolattal sem. — Szóval — uj év közeleg . . .  De uj 
évkor nyájas Olvasónéim! sok árva és gyámtalan nyer 
apát, anyát ’s gyámolót; ’s ki egy árvát, egy gyám- 
talant mások’ kegyébe akar ajánlani, ezen időpont leg 
ozélirányosb terve’ valósithatására

íme, drága Hölgyek! ezen egyszerű okból bátor
kodom Kegyetekhez egy gyámtalan , árva leánykával 
folyamodni. Fogadják, kérem , gyámolásukba ; mert 
bizon bizon mondom, nem tudják kivel ’s ki által tesz
nek jót? De én meg mondom: egy Hazával, kit nyá
jas olvasónéim forrón ’s híven szeretnek; ’s egy sze
líd lány által, t. i. a’ „Rajzolatok“ által.

Ismét, és ismét kérem hazám’ lelkes Leányait! fo
gadják kegyökbe e’ szelíd leánykát. En jóságáért ’s 
szelidségeért jót állok, mert ismerem Nevelőjét; ki 
növendékét mindenkor engedelmeskedni és jónak len
ni parancsolja, ’s tanítja. Be fog ő köszönni a’ Kis- 
asszonykákhoz minden héten kétszer, ’s alázatos ké- 
csókolás után híven beszélendi-el azon szép üzenete
ket, mellyeket mi férfiak Kegyetekhez intézendünk. 
El fogja vinni, különösen, az én tündér gondolatimat 
is üzenetül, mellyek szerint Kegyetek^ drága Hölgyek! 
mint-meg annyi rózsák tündökleuek az élet’ kies ker
tében ; én magam pedig egy himes lepke vagyok; ’s 
Kegyeteket mint rózsákat körül körül szállongom.

De oh ! csak most jő még eszembe nyájas Olvasó- 
uéim! hogy halálos ítéletet mondék ki magamra. — 
A’ lepke’ természete t. i. változó; hol hernyó lesz, 
hol ismét előbbi bőrébe megyen által. ’S áh! igy idő
vel nekem is hernyóvá, féreggé kell válnom ; *s ek
kor jaj nekem, mert előjö Literaturánk’ roppant há- 
talmu Tribunusa ’s engem mint férget, mint, „Földön 
csúszómászó férget“ kegytelenül széttapos. De hagjr- 
ján! teljék kedve. Eu örömmel ’s azon mennyei vi
gasztalással halok: hogy Hazám- ’s Kegyetekért vér- 
zendek el a’ hős lábai alatt; minél dicsőbbet nem is 
óhajthat magának egy féreg. Egekbe ragadand en
gem akkor csak az a’ gondolat is, hogy Kegyetek 
könyezni fognak érettem; de én nem hagyom sokáig 
epedni: eljövend bus szellemem az esti szellőben ’s 
lecsókolandja ezüst könyüiket rózsa arczaikról.

Fogadják kegyökbe ’s hordassák a’ „Rajzolatokat“ 
nyájas Olvasónéim! Mert látják a’ csillag Kisasszony- 
kák is, kikkel közeli rokonságban állnak, kiktől hom
lokaikat kölcsönzők — hordáinak maguknak újságot, 
mellyuek czime: „Hold,“

Mennyivel érnek többet a’ „Rajzolatok“  a’ „Hold“- 
nál, kiki fejtegetés nélkül átláthatja. Azonban két 
okot — többek közt legcsekélyebbet — el nem hall
gathatok. Első a z : hogy a’ mi újságunk — igy neve
zik közönségesen — minden héten kétszer jelen meg; 
a’ „Hold“ pedig minden hónapban csak egyetlen egy
szer. —

Második ok a z : hogy a’ „Rajzolatokban“ néha sze
relmes, néha szeszélyes tárgyak adatnak; a’ „Hold
ban“ pedig mindig busongó szerelmesek, mi idővel 
unalmat is szerez ’s betűi is csak ollyan csonka lá
búak, „miut az Athenaeum’ g —je.“

SÓSRKVY.

Z E N T A.

Zenta! mi dua fénykör, mi sugárzat övedzi tetődet?
’S mért vet büszke fejed meszzi vidékre homályt? —

A h, te most hallgatsz! szólj nagy Duna, ’s zúgd le mi
történt:

’S hogy szólott, az erős Musztafa sirva nyögött.

LASZLAVIK KAROLY.
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L IT E R A  T O R O K ’ L E V E L E I

KÖZLI

M U N K Á C S I .

Korunk’ három íróinak, a’ már elhunytaknak, né
hány eredeti levelét, •— inellyek baráti összekötteté
semnél fogva ahhoz, kihez írattak, jutának kezembe,
— lesz szerencsém itt becses olvasóimmal közölni. 
Egyike ez Íróknak Virág Benedek; a’ lelkes Liter a- 
tor , a’ végtelenül szelíd, a’ leirhatlanúl nyájas, az 
erős és magaslelkü EiYiber, kit korunk, — örök gya- 
lázatjára legyen mondva! míg a’ zajtütő literatorok’ 
idétlen lármáit Oraculum gyanánt hallgató, — zaj
nélküli , munkás magányában , nyomorogni hagya.
— Másik kelteje ez Íróknak Verseghy Ferencz és 
Kisfaludy Káról)'. Virág tehát és Verseghy a’ régi 
iskola, Kisfaludy Károly pedig az uj iskola emberei.

Virágnak, az itt közlendő levele’ néhány sorain is, 
a’ nyugalmas keblű, a’ derült iró lelke ömlik el. Ver
seghy levelét, a’ tulságokbul magába szó lt, de úgy 
látszik elégedetlen lélek bélyegzi. Kisfaludy Károly
ról, különösen egyik majdan közlendő levele után, — 
bizonyossá tehetem olvasóimat, — leplezetlenül mon
dandóm ki ítéletemet; jajduljon el bár az egész vakon 
bálványzó világ, ki a’ valót hinni nem szereti..

lm a’ levelek.

I. V irág- B e n e d e k t ő L

Édes Károlyom! Verseidről ezután irok, azon ver
seidről, mellyekkel Vurum Püspöknek áldoztál. Ezen 
Főpap méltó főtiszteletre. Ezt tartsd eszedben, kivált 
ha megszálland Apollo.

A’ mit nagy nevű ’s érdemű Tumpackerről írtá l, 
talpra esett az. E ’ helyett: éltébe, tedd éltében.

így beszélsz Te „engedj ?“ cu ezt ha nem tudom 
mondom. Légy Magyar. Élly frissen

szeress V. B. f l ri r ű g  B S e n e d e k .J  

Budán i  822. Jul. 7d.

Egy másik levélbe borított lapon észrevételei.

Mint a’ Nap, mikor a’ fellegekcu áltáltól*, ’s vi
dám sugar’il * )  szét lövetvén több ezer állatokat fe
lújít:

*) sugar’it. Nem kell ide Apostrophus.
r- t f

„Úgy szinte Varad’ reg szigorun maró
Gyászszának (így , vagy csak gyászának} , ádáz 

ijjeitől ( í j ,e ,  i, tol. S —r Ur f i i t  egy szó olvashat- 
lan j nekem, sok másnak is, jobban tetszik. (Nem 
akarsz-e velünk tartani?) reped’tt (ide nem kell apo
strophus) szívére, most a’ báj örömnek mennyei bal- 
’sami (nem kell apostr.) ömledeznek.“

Ezen Strófa, Károlykám, nem illik az elsőhöz. 
Öntsd más formába. Mint ar nap mindent felújít; 
úgy . . .  
vagy..

Ne fakadgy annyi lugubritásra. A’ harmadik Stró
fának értelmét meszsze húztad.

Merem - e kérdeni: Hát az árván kesergő népnek 
az alatt hogy a’ mord tél tartott, és a’ nyár röpült, 
nem volt olly Vezére, ki e’ tünékeny pálya csalfa útai 
közt igazán vezette őtet?

Azonban verseid könnyen folynak, mellyckről most 
többet nem szólok. Még egynéhány strófa vagyon hát
ra. Nem fogsz-e neheztelni, ha majd barátságosan, 
Írandók? Ctr. Barátod V. B. (Virág Benedek) 1822.

II. Levél. V e r s e g h y  F e r e n c i t ő l .
Budáim 2. Felír. 1822.

t
Tisztelendő U r!

Kedves Öcsém U ram !

Böcsös levelére részént egésségemuek változásai 
miatt, részént fogadott és parancsoltt munkáim mi
att hamarább nem válaszolhattam. Kívánsága szerint 
Kedves Öcséin Uramnak ide terjesztem röviden ítéle
temet, mellyet verseirül ejthetek. A’ metrum hibátlan; 
a’ gondolatok helyesek; az egész olly jó, ammint eggy 
illyeu occasionalis óda csak lehet. K á r , hogy új 
magyarsággal van írva, mellynek felállitásánn Tsé- 
tsi' zászlója alatt a’ Cálvinisták és a’ tőllök elcsábí
tott más Literatorok, már száz esztendeje , szinte olly 
haszonnal dolgoznak, mint hajdan azok, kik a' babi
lóniai tornyot építették, ’s egymást végtére nem is 
értették. A’ ki magyarul könyveket és kivált verse-
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két akar írn i, attól én méltán megkívánom, hogy a’ 
Magyar Grammaticát ne csak tauójlya, hanem a’ sok 
íelekezetűek közöl meg is válassza. A1 ki verseket szé
pen akar írn i, altul megkívánom, hogy a’ nyelvnek 
nemzeti lelket, a’ syntaxist, és a’ nyelvszépségek’ 
tárházát, az Aestheticát serényen forgassa. A’ ki új 
szavakat akar koholni, vagy a’ másoktúl koholtakkal 
okosan élni, attól megvárom, hogy a’ magyar ety- 
mologiának szoros és az élelmességnek veszedelme 
nélkül áthághatatlan törvényeiben járatos legyen. De 
kivált Papjainktól megkívánom azt is , hogy a’ régi 
M agyarságtól, melly az egész Nemzetnél közönsé
ges volt, a’ mostani Újítóknak kedvéért el ne sza- 
kadgyanak , annyival is inkább , mivel tudom, ’s mi
vel szemesebb Egyházi Fellyebvalóink is tudgyák, 
hogy ezen Újítóknak tendeutiája, aránnyá az , hogy 
eszeveszett ój nyelvek által, mellyel ők már legtö- 
kélletesebbnek tartanak, a’ Deák beszédet Hazánk
ban szükségtelennek tegyék, sőt kiirtsák, azt remél
vén , hogy ennek kiirtásával a’ Deák Anyaszentegy- 
ház is dugába dől Papjaival eggyütt. Kérem Öcsém 
Uramot, ne sajnállya olvasni Feleletemet mellyet a’ 
M. Múzeumnak négy kérdésére kiadtam; a’ Poézis- 
ra nézve pedig Aualylicámuak 3 Részét. Egyéba- 
ránt bocsásson meg nyiltsztvüségemnek, mellyet az, 
hogy verseiben a’ Magyarság a’ Catholicus osko
lák’ számára (3 Felségének helybenhagyásával kia
dott nyelvtanításimmal egyenesen ellenkezik, éntől— 
lem minden esetre megkívánt. Vagyok illő tisztelettel

Tisztelendő Urnák
kötelessé

V e r s e g l i y  F e r e n c i  m .  p .

vertalur

i .  S tropha, Fénylő epithetum redundat; quia ig- 
nem lucere alioquin notum est. 2 .) vihar est vox? 
quam non intelligo. Nec Molnár, nec Pariz Pápai, 
nec David Szabó eam mentorát. Est forte inter ipsos 
proviucialismos infnni ordinis vocula. 3 .) Aldo pro 
áldott magis congrueret. 4 .) M alaszl ex Slavico Mi
ioszt nőmén est, quo fere tantum in operibus p iis,e t 
de Bei gratia utimur. 6 .) pro megújít fors aptius es
set felújít.

2. Stropha. Szabó ponit szigorú pro sanyarú , nyo
m oru lt, szigorán adverbium esse non potest, quia si- 
cut ex sanyarú  adverbium sanyarúan  vei sanyarún  
ita etiam, analógia sic praecipiente, ex szigorú ad
verbium szigorúan vei szigorún esse deberet. Cete- 
rum szigorú est provincialismus paucis Hungaris no- 
tu s .— 2 .) Jj notius et magis solitum est, quam tv , 
post quod j  pronuntiationem euphouiae male faventem 
profért.

3. )  Stropha. Apocopatio dativorum genitalium tél 
et tavasz sensóm diíficiíem reddit.— 2 .) Álmos non 
videfur esse aptum epithetum. — 3.) Világunk pro 
accusativo világunkot ne in Poéta quidem approbari 
potest. 4. Idvézle pro űdvözle est pronuntiatio Zin- 
garica, nunc Calvinianis eliam familiáris, de quo vi
de Felelet §. 57. Nro 1. pag 209 . et sequ. — 5 .j 
Lehelem esi verbi lehel 1. pers. Indic, praes. formáé 
demonstrativae: pro substaníivo ergo sumi sine dis— 
pendio intelligibililatis lingvae nequit. Sunt hujusmo- 
di nomina foetus Novatorum ! qui in lingva nostra 
omnia susdeque miscent.

4. Stropha Lachryma  est k ö n y . non verő könny. 
— 2 .) Ante Nemzetek arliculus desideraretur, quem 
omittere aut adhibere non a’ lubitu pendet.

5. Stropha. Leve primo intuitu ideám, sued  sui 
excitat. Ejicienda nobis sunt e lingva nostra Imper
fecta ab antiquis Reformatis male exeogitata, et a 
nostris pejus adoptata, quae libris Protestantium Ger- 
manicis et Gallicis debentur, qui olim in Hungaricum 
versi sunt. 2.) Menny Király (I  RexQ pro mennyei

j K irá ly , vei a’ mennynek Királlyá soloecismus est, 
i quem Poéta cumprimis vitare debet. Regulae compo- 

sitionis vocum in meis Grammaticis el in Felelet vi- 
deri possunt. 3.) N yájt pro nyájat est aeque soloe
cismus. 4 .) Idv est monstrosum nőmén Novatorum 
pro üdvözség , ad cujus imitationem etiam Cáilv dici 
posset pro Cálvinisfa, Fáp pro Pápista cet. Forma- 
tiones vocum, nisi ad regulás etymologiae erigantur, 
risum movent. 5.) Incsd  níale pro intsd; radiculis 
enim t retineri debet. 6.) Intsd ’s vidd pronunciati- 
onem diíficiíem gignunt, quae euphoniae et metro 
valde oíficit.

G. Stropha. Virány est foetus Novatorum, jure 
optimo eliminandus. Similes voces novum idióma for
mant in usum aliquot Pseudoeruditorum, sed non to- 
tius Natiouis.

7. et 8. Stropha. In 7a video Barátyát cum y ; 
in 8a dalolja cum j  !

9. Stropha. Betiltod pro beütésedet soloecismus 
est, Novatoribus tantum arridens.

10. Stropha. Tölcsél pro töltsél est ortographicua 
similis illi, qui in incsd supra occurrit.

(Következnek Kisfaludy Károly’ Levelei.)
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Hin- ’S DIVATLAP.

K Ü L  H Í R E K .

I.) Az angol torkosság egy maga nemében, mellj-et semmi 
magyar dinom-dánommal töltött lakomán felül nem haladhatni. 
A’ magyar, lakomáin, minden ételek bősége mellett is, kö
zönségesen keveset eszik, hanem aztán nem közönségesen, 
a5 kevésnél jóval is többet iszik. Azonban ehhez mérve egy 
angol gyomornak széle, hossza és kerülete megmérhetlen, meg
foghatatlan és a’ hihetlenséggel szinte határos.

Hogy némi kis fogalmunk legyen ama’ szörnyű nagy ehe- 
tésről, mellyel az angolok bírnak , közöljük azon különféle 
étkek szótárát mellyek e’ hónap’ 9dikén, V i c t o r i a ’ király
né’ tiszteletére, London városátul adott lakomán, felhordattak.

K i r á l y i  a s z t a l .

300 tál leves; 500 kövihal ; 120 csirke; 150 ökör fefsár- 
pecsenje; 240 bárányczomb zöld borsóval; 120 meleg pás
tétom szalonkával; 40 tengeri márna; 30 különböző módj a 
készített nyúl; 160 fogoly ; 40 sült angolna; 45 ökörnyelv; 
35 sonka; 12 sült iirii; 14 bárány lére; 2000 ostriga-pás- 
tétom : 4000 német bukta; 125 fáczán ; 128 pujkasült.

M á s o d i k  a s z t a l .

125 tál sülttel; 150 szalonka; 1500 rucza; 1600 ananasz 
cremes; 13,000 kisded cseresnyetoita; 10,000 aliuabukta mo- 
sai'que formában ; 200 sült csirke; 4000 sáiszalonka; 1250 
vad récze; 17,000 almatorta; 11,000 bukta ismét almával; 
20,000 kis pástétom. Ezen felül: tekenős béka pástétomok; 
rostélyosok tekenős békából;. szől őstül bőröstül teknőikben 
készített békák ; arany pontyok ; sült angolnák ; vesztfali son
kák ; vadhús pástétomok; hizlalt bárány czimerek; franczia 
pástétomok ; puddingok ; brunszvigi gombóczok; tengeri rá
kok; lepények, (de nem a’ nálunk feltalált túrós lepény.) — 
Ananász, málna, baraczk, citrom, szőllő, dinynye, ’sa’t. ’saít 
végre: t e k e nő s-b é k a-p u n c s. EgésségÖkre váljék. — !

Ezekből láthatják becses Olvasónéink, hogy Angliában a’ 
töltött káposztát még nem találták fe l, pedig jó lett volna 
a’ brunszvigi gombóczokkal.

2.) Mióta a’ históriai musaeum Versaileshen Maria herczeg- 
nő szobrászati jártasságát nyilvánossá tévé , a’ bontonhoz tar
tozik Parisban a’ faragást cs szobrászatot tanulni, ’s már 
néhány előkelő dáma emlittctik , mint kik. e’ művészetben, csu~ 
dálatra méltó előlépéseket tettek.

3 )  Bizonyos W i t t  James Londonban valamdly chemiai 
készítményt hirdetett, mellyet „01eifuge“-nek nevez ; ezzel 
mindenféle, gyümölcs - czitrom vagy1 bár melly savany ál
tal okozott foltot selyem szövetekből a z o n n a l  kivehetni ’s 
a’ n é l k ü l ,  h o g y  a’ h e l y e t  be  k e l j e n  n e d v e s í 
t e n i :  Vágjon már Párisban is lerakó kelje, hol e’ talál
mány eleinte igen kapós volt.

4.) Bukarestben nem rég egy társaság alakult, inellj’ a’ 
külföld  ̂ mestermüveit oláh nj elvre fordítja le ’s adja ki. Egy 
ifjú bojár- Chatearbrand, ,,a’ kerenj ténység’ szelleme“ czimn 
munkája fordításával immár el is készült.

&.) Williams ur egy készületet gondolt k i , mellj nek se
gedelmével a’ gőzhajókat más hajókhozi sőt bérczekhezi he
ves ütődéstől megóvhatni. A’ minap próbákat tevének a’ ké
születtel , ’s az nemcsak kielégite minden műismerőket, ha
nem sikeréről és tartósságárul is elegendő tanúsítványt nyújtott.

6.) Két falusi ember Francziaországban, égj- após és vő, 
lovaik’ elsőségéről beszélgetőnek. Két ló diesérteték különö
sen általuk, ’s az após bőgj' vitában lévő lovának elsőségét 
kétségtelenné tegye, fogadni kívánt; a’ dij maga a’ ló volt. 
A’ vő bízván saját lovában , a’ fogadásban nicgegj ezett. A’ 
két ló azonnal előhozatván a’ verseny páljára elkészíttetek. 
De a’ helyett, hogy mit az egész világ tett volna, lovaikat 
egy terhes kocsiba fogták volna égj más mellé, francziáink az 
égj ik lovat a’ rudhoz., a’ másikat a’ saroglj ához fogták be. 
Ekkor mind az após, mind a’ vő ostorai pattogni kezdőnek. 
Hosszas nem csekély erőködéshe került viaskodás után végre 
a’ vő lova, a’ körül állók nagy tapsai között, apósa lovát ma
gával elvonszolá.

7 ) Bercj ben Francziaországban nem l ég a’ vámház előtt 
égj' férfiú haladott el igen magas, ezukor-süveg idomú fő- 
veggel; melly ide oda ingadozek, úgj-, mintha valamellj" e- 
rős teher által njomatnék. Minthogy ezen személj’ a’ dugá- 
rosság’ gj'anujába esett, legott feltartóztaták , ’s ruháit meg- 
vizsgálák, de a’ nélkül, hogy legkisebbet is  leltek nála; vég
re megszólítok , bőgj’ venné le kalapját, mit ő égj átalában 
vonakodott tenni. „Kegj ednek ezt a’ törvény előtt l eli tennie, 
édes barátom!“ mond egjike a’ vámtiszteknek. ,,ü e  nekem 
nem szabad tennem hitvallásomból“ felete amaz „én quüker 
vagyok ’s kalapomat soha sem szabad letennem.“ — „No te
hát erőszakkal fogják azt levenni , — volt rá a’ rövid Válasz, 
— ne hogj' kegyed vallása ellen vétsen!“ ’s ezzel leverek fej
takaróját, ’s ime alatta nagj  ̂ mennyiségű égett bor találta- 
ték, melljet a’ ficzkó be akart csenni.

S z e r k e s z t i  M u n k á c s j ' .

XYOJUTiK LAMDKltKK 15M tlVKÍ,
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VI.

A’ római sziklákat Ó - Budán fölül már meghala- 
dá a’ herczeg. Laczkovics búsan ügete oldala mellett 
midőn távol egy embert látának éjszak felé baktatni.

Az idegen, kinek egész külseje tiszteletet gerjesz- 
te , merőn a’ herczegre tekintett, ’s hallgatott. E ’ 
pillanatban látá Lajos mint vezettetik, a’ cserjén túl 
jókora távolságban a’ fogoly Dezső.

Lajos herczeg mellén arany láncz függött, köze
peit aranypénz, az első melly Magyarországban ve
retett , és pedig Robert I Károly alatt. Különben is 
elő kelő tekintettel bírt Lajos. Sapkájához nyúlt az 
öreg, de mintegy meggondolva magát, nem vévé le, 
’s drága gombokkal terhelt gubáját, nyaka körül 
igazítván , selyem kendővel még egyszer homlokát 
törölve e’ merész szavakat mormold „ez is tán a’ féle 
Csábíló“ —

„Megállj dörge a’ királyfi — hová?“
„Üm! épen nem látom át, mi jogod halalmaskod- 

n i , elannyira, hogy kedvem tartja nem felelni“
A’ herczegnek minden vére arczaiba tolult, ’s ép

pen kemény szavakkal akard kényszerítni az öreget, 
felelne ; midőn annak öltözetét, ’s egy igen kedves 
alakra emlékeztető arezvonásit tekintvén, különös 
sejdités lepé meg ‘s előbbi parancs hangját kérelem
re változtatva, e’ választ nyeré az öregtől „En crsak 
egyszerű mezei gazda vagyok uram, távol a’ havas 
alföldön fekszenek földjeim , házacskáin. Boldogan 
izelém a’ legüdvezítőbb elégültséget, míg egy átkos 
csábító — — -------úgy van uram, Prospero Ma
gaskőre ügyekszik most; lesz igazsága királynál, hi
szem !“

„É s alperesed?“ — kérdé a’ herczeg,’ föllobbant 
pirosságát, a’ legellenkezőbb halványsággal fölcserélő.

„Annak fia— mond Prospero — ez vala az öreg 
neve — kitől igazságot ’s elégtételt követelni nem ret
tegek.“ — A’ herczeg sóhajta.

„Akár ki is légy ifjú — folytató a' havasi — ha 
meggondolod sérvemet, nem fogod útamat késleltető.“

í 837.

,,Talán enyhíthetek bajodon, tudd meg én vagyok 
alperesed, de korán sem olly csábító, mint gyöngéd 
atyai szorgoskodásod veled elhiteti.“

„T e?“ — -------Az üreg hüledezett, ajkai, ide
gei görcsösen rángatództak.

,,’S te volnál az ?“ kiálta rekedten még egyszer az 
öreg; ’s két egészen ellenkező indulat árasztá el ar- 
czát : öröm és ijedség.

Prospero’ boszúvágya olly ható volt, hogy Vise
grádiig nem csak ki nem párolgóit, hanem növeke
dett volna, most egy perezbe kellett, összesűrűst'f- 
nie azt. „H ju— úgymond— mennyi idős vagy?“

„Már tizenhat éves“
„Tetemes kor — viszonzá ’s csak nem mosolyra 

fakada, de csak hamar ismét az előbbi felhő boritá 
a’ derék oláh gazda’ homlokát „herczeg! — folytató 

i ö — hogy leszünk továbbá a’ leánynyal? Hogy? let
tünk volna, ha az alkalmatlan atya közben nem jő va- 

j la? Most szólj ifjú, mert ember vau a’ gáton! Hogy 
lettünk volna ?“ —

,,A’ szentegyház fogott volna bennünket cgybe- 
, keltetni. Esküszöm hogy elérkeztedet, Mártha néni- 
| töl előre inegtudám , ’s habár atyámat megcsalandó 

valék is a’ te megegyezésedet nem mellőztem volna. 
Van annyi erőd öreg, hogy ezt elhidd?“

Az öreg hallgatott.
„A h! de én soha sem leszek boldog ; — ö mást 

szeret, legyen az boldog vele. Oh ! ha azt tudtam 
volna hogy barátomat sebzem meg^‘ -  —

Dezső a’ te barátod , herczeg? ’s te lelkűleg
vissza lépnél értté?“

A’ herczeg sóhajtva mellére csüggeszté fejét.
„Hát kinek parancsára vitetik azon ifjú amott a’ 

sáuczra? ‘ ------
Mérges pilanatokat vete Lajosra Prospero. Azt vél

ted hogy színlett nagylelkűséggel elámított kedvesed
nek atyját is elámilhatod? Hogy ez által a’ könnyen 
hivő oláhgazda rögtön és könyezve, megilletődve át
adja neked Veronáját , hogy Dezső Feliczián’ vagy 
Klára sorsát ízlelje meg ? — Nem, uram herczegem,
azon ifjúnak nem szabad meghalnia; és V erona------
— !hó hó! uram herczegem! nem úgy hegedült Szent 
Dávid !“ — Egyet csattogott nyelvével az öreg , lo
vának jeléül hogy a’ királyi vár felé tartson.

C97)
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„Megállj!“ ordíta a1 szellemileg beteg herczeg, s 
megragadá a’ ló zabláját, és a’ niéu félig fölágeskodék, 
a’ helyett hogy indulhatott volna— „meg állj ügy, egy 
anjoui sarjadék , sálernói herczeg , és Magyarhon1 
öröklője elöl távozni nem szokás. Tanulj engem meg
becsülni ! Szólj mi tévő lennél ha Dezsőre nézve elle
nem semmi kifogásod nem volna?“

„Iferczeg! sima képeddel, pergő síma nyelveddel, 
fényeddel bizony elrontád példa nélküli barátod' egét, 
és most ugyan azon barátod — — de nézz csak a' 
távolba!“

„Neki nem szabad meghalnia!— felele nemes han
gon Lajos — tudd meg te büszke havasi, hogy mie
lőtt te még látád azon fogságba vitetést, mielőtt még 
álmodál nagylelkűségedről, már bizonyos vala lel
kemben hogy őt megmenthetem. Menj idétlen mentési 
dühöddel, menj azon király elébe, ki épen most ké
szít hadat, garázdálkodástikat büntetni és hálátlan iva- 
dékitokat izre porrá törni. Tudád-e ezt eddig hegy
ke öreg?“

„E1 kérdésedre adósod maradok királyfi, mert nem 
vagyok sem hazám kéme, sem a1 tiéd, éu csupán 
gyermekemért hagytam hegyeket, folyókat utánam , 
és csak e1 felöl lehet közöttünk szó. — De mondsza , 
ha menteni akarod barátodat, miért vesztegelsz?“

„Valamint te nem vélted kötelesnek kérdésemre fe
lelni , úgy én sem“.

Néma csend lön a’ daczoskodók közt. Prospero 
csak most vévé le kucsmáját, e’ szavakkal „drága 
lierczegem“

„Átlátom jó öreg — mond halkan a1 herczeg — 
hogy ifjúságom túl ragada, de ha vétkezem, tudal- 
matlan tevém. Fogadom hogy e1 hibámat jóvá teendem. 
Atyja leendck népeimnek, ’s leányod1 képét ki tör
lőm keblemből, bár édenemet dúlom ez által, de meg 
ígéred - e te is, hogy, ha Verona nem emlitendi ne
vemet, nem tagadod meg Dezsőtől?“

Prospero nem tudá magát elhatározni mit feleljen; 
1s e1 perczbeu vágtatott elé a1 bozótból Turányi, egy 
hírmondó, tudatá a1 herczeggel, hogy a1 fenséges 
vendégek más utón jővén már a1 várban vaunak. A1 
herczeg indult; rtospero követé.

V,
Mintegy fél fogatnyira Visegrádiól., a\ királyi lak

tól fekvék vagy is, mint a1 kaczérkodó Turányi mon
da., két cserfa között elbuvék a1 Csiribiri korcsma. 
Turányi gyakran megfordult benne, de nem borért, 
hanem hogy tréfát űzhessen , ha azon vendéget talál
hat á ott kin az egész környék nevetett, ki a1 sátán
tól nem irtózott annyira mint ezen Turáuyitól.

Most is, midőn olvasónkat bevezetjük e1 korcsmá
ba , nem ni abban több egy vendégnél. A1 szoba liosz- 
s.zan nyúlt az udvarba, hová is 3 ablak nyílt; az 
ország útra pedig csak egy füstöt eresztő lyuk pis
logott ki Az alacsony terem1 felseje szebb volt az

alsó résznél, mert a’ kékre festett padozat csillagok
kal ékített, a1 gerendák pedig csillagászi osztályo
kat képezvék, ég gyanánt szolgáltak, mindig tiszta 
aetherben , mert egy ember nem csinálhata ködöt. Al
só része nem ábrázolható a1 földet, hanem ellentétel
ben a1 föstött éggel, deszka és tégla padolat1 szűké
ben , valóságos föld vala. A1 falon különféle föstések, 
vagy is mázolások voltak. A1 legtöbb emberkéknek 
olly kinézetük volt az említett falon , minőket máig- 
lan az utczákon látunk gyerekektől mázollakat, t.i. 
egy karika melly a1 főt jelenti, azután mindjárt a1 
has, vagy néha a1 fő után mindjárt 2 hosszú görbe 
láb következett, oldalvást 2 kurtább vonal, kiterjesz
tett 4. vagy 5. ujjal a1 kezeket jélenté. Valamivel jobb 
vala egy más kép a1 kandalló mellett Turányi ecset
jéről vagy is vörös krétájáról , egy bizonyos Para- 
celsust ábrázoló, kinek a1 cserebogarakat hajhászo 
gyerekek lábai közt szaladnak el, úgy hogy az em
ber fölfordúl. A1 földről fölvánszorgónak szájából 
irás jő ki e1 szavakkal: ,Átkozott Scarabeus.4 Ez 
vala azon ember kit Turányi annyira szeretett és ki 
Turáuyitól annyira uudorodék.

Panni asszony , a1 sorvadásban tespedö öreg korcs- 
márosnak előbb szolgálója, most már neje, igen deli 
és fürge, szerelmes kis menyecske, több ízben az 
említett vendégre kacsiuta, ki igen gazdagnak lát
szott. De ennek szemei nem reá, hanem szíínetlenül 
az ablakon keresztül kigyózának. „Hallod-e asszony
k a — szólamlék meg a1 vendég, ujját igen hosszú 's 
keskeny orrára tevő — te igen ügyes kis portéka 
vagy, mondsza mindig olly üres csapszéked ?“

„Egyre üres biz1 az — mond onszereteti mosolylval 
többször magát meg hajtva a1 menyecske — üres az 
édes u r, legfeljebb ha a1 Collectorok küldik Vise- 
grádra a1 pápa1 pénzét, mellyel a1 jó szent atya sza
bad akaratból bővíti, királyunk’ kincstárát, ide nem 
számítván; azt mi a1 Collektorok zsebjükbe hull — 
illy alkalommal néha egy pár garas a1 földre is hull 
itten és én bort adok értté. Egy vendégünk azonban 
minden reggel 5 órakor már itt ül, és csudálom hogy 
még nincsen itten.“

„Miféle ember az?“ kérdé egy kedvűleg az ide
gen . és szemei szerte szőjél lövőitek a1 szobában és 
az országúton.

,.Az bizony furcsa egy teremtmény legalább is 19 
diák neve van , a1 manó rázná meg, mindig diákul 
beszél “

„Mi szép vagy te“ — monda furfangos vidéki. Pan
ni asszony mély bókkal megköszöné és elnémult. A‘ 
mellékszobában egyet fordult világban, az ágyában, a' 
korcsmáros; azzal fölébrede, ’s örült hogy a1 terem
ben 0II3’ korán vendéget, még pedig vidékit lát.

A1 néma menyecske most férje fölébredtével süket 
is lön. Ezen süketség mindég csak akkor szállta 
meg őt, midőn urát köhögni azaz fölserkenni hallá; 
tudta hogy a" beteg szerelemféltő, Ha tehát néha meg-
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tetszett neki egy vendég, oda tartá fülét a' beszél- 
lőnek , — mint a’ pattantyús az ágyútelep és kosarak 
inögé rejtekezve, láthatlanúl és egész bátorságban az 
ellentáborba durrant — rögtön csókot pattanta a’ me
nyecskének, férjére nézve napfogyatkozásban homályt 
kodó egyik arczárn.

„Szetctlek!“ mond a’ hegyes hosszú orrú vendég. 
A' szépnek bélyegzett Panni asszony felelet nélkül állt.

„Ej! szedte vedte !— mormold a’ beteg— asszony 
t e , hát megmég nem látod hogy beszélnek hozzád ? 
éti e' távolságból veszem észre hogy azon őri ember 
ajkai mozgónak; azt várod hogy vendég is úgy or
dítson reád , mint én ?“ E’ hatalmas fölkiáltást, ha
talmas köhögés követé az öregnél.

A’ vendég egy széles garasokkal teli erszényt csúsz
tatott a’ menyecske’ markába e’ kérdéssel: ,mondsza 
kedves, hogy’ néz ki a’ király, és mikint öltözkö
dik ?‘ — Az örömtől alig lihegő korcsmárosné elé hú
zott a’ kandalló mögül egy papirost, mondván „Itt le 
volt ugyan festve I. Károly de képe hibás, különben öl
tözete még ép ha pedig épen az arezvonásokat aka
rod tudni, talán másképen segíthetünk a’ dolgon. íme 
itt egy ifjúnak arczképe , igen hasonlít a’ királyéhoz, 
ezen ifjú Dénes’ fia. Öltönye hiányát könnyen kipótol
hatod a’ királyéval“

Az idegen nyilsebességgel megragadd a’ 2. képet 
's elsietett, mondva hogy elutazik ugyan most, de hú 
elhamvadhattál) szerelmét holnap, vagy még ma egy 
levél bizonyítandja. — A’’vendég elosont, és csak ki
mentében vévé észre* a’ beteg hogy kések függének 
tüszőjében. Panni asszony úgynézett utána mint egy 
éhes, ki mohon egy darab sajtot akar elnyelni, azon
ban a' sajt leesik, és a’ macska elkotródik vele.

Zaj hallatszott, és hirtelen úgy meg tölt a’ fogadó, 
hogy a’ szegény korcsmárosné nem tudott eléggé for
golódni. Turányi is megjelent és első kérdése vála: 
„No ’s hát hol van az én emberem? — Úgy e Panni 
asszony sok népet hozok? Nem volt még Hlyen bú
csújárása ugye? No adja ide edényeit, majd én is 
kulcsárkndbm, majd segítek, hiszen házivá váltam 
már itten, úgy e?“

Egy rövid, de köpezös emberke — a’ kántor— úgy 
bele szorúlt ar tömegbe, hogy az istenért konyörgött 
eresztenék ki. — Inkáb nem akar ünnepet látni, sem 
hogy eléb rnegfuljon, mielőtt láthatja.

„Már itt pedig senki sem megy vissza — bömböle 
egy szálas ökörkercskedő — mert nincs hely értted 
utczát képezni, kivévén ha még egyszer tyuk sze
memre hágsz, mert akkor rés nélkül a’ többiek fején 
keresztül repülsz. Érted azt kántor uram?“

Turányi rendet csinált a’ teremben, olannyira, hogy 
mindenki leülhetett, sőt ar teknyőt is behozd, és a’ 
kinek nem jutott kancsó , fazékból ivék.

„Hát János gazda — kérdé egy buudás ember szom
szédját — kigyclmed sem tudja micsoda és miféle ki
rályok jőnek majd erre?“

„Soha sem tudom én“ — felele boszusan János 
gazda, egy fuvaros.

„Hát miért vagy itt“ — kérde egy sovány hosszú 
orrú agg asszony, az ivástól meg azótt orráhegyét 
törölgető.

„Miért? — mond a’ fuvaros — bolond beszéd biz’ 
az, miért? — Hát bele bonyolódtam mint Pilatus a’ 
,Hiszek-egy‘be, és ide toltak.

„Hát ott, kit vettek űzőbe a’ gyerekek?“ Es nem 
sokára belépett egy hosszueska sovány ember, tudós 
arczczal, rőfös póka tollát igazítva fülében. Komoly 
piílanatokát futtató végig a’ sok népen; elhalványod
va mormola fogai közt „fncidrt in Seyllam“ Nem tudá 
előre menjen-e, vissza-e?

„Ah! Scarabaeus Melobonthaí“  kiálta reá Turányi 
de a" jövevny ismét ki iramlott, mérgesen becsapva- 
maga utón az ajtót.

„Ne eresszétek!“ — kiálta Turányi, de kívánságát 
más robaj és kiáltozás szakasztá félbe; ,,a’ herczeg 
a’ herczeg“ ordítozott ezer torok, és rögtön üres lön 
a‘ terem,

V I,
Valóban Közclíte Lajos herczeg.
A’ királyfi’ pillanati csak e(/y emberre esének , kr 

jobbra balra rúgva a’ gyerköczéket. a’ karjára ka
paszkodókat lerázva, igy kezdé a’ herczcget elfogadni: 
Opportune me herele . . .  .“ még igen hosszút akart 
ekkint szavazni, de száját nagy készülettel, igen is 
föl árui találta, légy répült torkába, és tüsszente-, 
krákoga. —

A’ gyerekek harsogó nevetésre fakadtak.
Ez ember ugyan azon hires' Cselén Jánosnak E r

zsébet királyné’ al-asztalnokának , ki Zák Feliczian- 
tól mégóvta az udvart, nagybátya volt, ’s azért'in
kább kegyelemből tartatott az udvarnál. Egész éltét 
a’ tudományoknak szenteld, de olly fonáksággal, hogy 
elméje megzavarodott. Öltözete, járása, pillanata, min->- 
dig annál több gyereket idézett maga után, minél szi
lárdabb és mordabb tekintettel lakará azokat elrezzen- 
teni. Azért nem szereteti az utczára menni, és a’ csi- 
ribi korcsmát is csak napkelte előtt látogatá meg. 
A’ csiga volt előtte legboldogabb teremtmény, ellen
ben a’ cserebogár azon okból, mellyre az olvasó ta
lán vissza emlékezik, — t. i. Turányi’ föstése és mel
lékes nevezgetése miatt — a’ legotrombább, legirto- 
zatosb csúszó mászó és röpdesö állatnak látszék neki. 
A’ csiga’ sorsát azért irigylé, mert még Diogenesnél 
’s boldogabbnak tartá azt. ,,A’ csiga — úgymond — 
ha születik , házát is magával hozza a’ világra, ha az 
állat nő háza is nő hátán, mindenhová menvén otthon 
van, mert házát is magával viszi, és ez végre sírjául 
is szolgál néki. Az ember — habár nagy nehezen 
szerez is magának házat, az nem nő vele, sőt szű
kül, ha családja növekedik, ’s még a’ sírért is kell 
fizetnie.
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Emberünk' teljes czíme ez volt: Magister Pandul- 
fus, N ikazius, M akarius, Tiburtius, Poly car pus, 
Paracelsus nobilis de Cselén.

Paracelsus — rövideden így nevezendjiik — szám
talan bókkal oda simult a' herczcghöz, ’s kére öt űz
né el a' csőcseléket. — A’ herczeg’ kívánságára visz- 
sza vonult a’ nép , Paracelsus pedig megfogódzva a’ 
haladó Lajos’ paripájának kantárában , ’s köven tövi
sen keresztül mellette gyalogolva így kezde regéüeni 
,,Eja! mennyi újság! gondold el csak nagyságos ur 
bennünket 2 király lá to g -------—í“

„Tudom 4— vága nehéz kedvüleg közbe a’ herczeg.
A’ mester csak hamar ismét fölfogá beszéde’ fona

lát, de nem épen azért hogy újságot beszélhessen, ha
nem hogy e’ bevezetés utat nyisson neki fölszámíthat
ni : mennyi fekszik vállain; mert a’ jó mester azon 
emberekhöz tartozott, kik keveset vagy épen semmit 
sem használnak a’ köz jónak , még is szüuetlenűl azt 
állítják és hiszik i s , hogy roppant terhek súlyengnak 
vállai kon.

„Azt mondod hogy tudod, hm! miért volnék én ta
nítod uram ha mindent tudnál? Nemde az még újság 
elölted hogy ezen látogatási üunepen rólad is fog ér
tekezés lenni, lám, ha phílosophiai elősejtésem nem 
csal. ez ünnep’ következésében hihetőleg, Sarmatia 
koronáját — — “

„Jaj! hisz’ úgy igen sok fekszik majd vállaimou“ 
mond mosolygva Lajos herczeg. Ezt várta a’ mester, 
félkczével veudéghaját igazítá, másikkal a’ kantárt 
szorosban fogá. „Te súlyos hivatalokról beszélsz her
czeg ? Hát ka még annyi súlyongna rajtad , mint 
az én vállaimon!— mond kényelmesen mosolygva P a
racelsus — halld és rázkódjál meg: Iszőr Magyar- 
ország’ sorsa tőlem függ; 2szor az ázsiai magyarok
nak térítő püspököt kell küldenem: 3szer a’ bejárok 
ellen harczoluom; 4szermég most is alig lihegek hegy 
Felicziáutól az udvart megmentéin; 5szőr é3 bere- 
kesztölcg — herczegnők szerelmesek belém.

A’ herczegnek borús homloka’ daczára nevetnie kel
lett, mert némi változásokkal c’ pontokat már szászor 
is haliá.

„Tagadom a’ nevetést — folytatá lelkesen a' mester 
— és bebizonyítom állitásimat, és pédig először:-------

A’ mester először megbotlott egy tuskón; másod
szor, a’ ló megijedt; harmadszor, jobbra balra hány
kolódni kezdett; negyedszer, a ’ mestert is magával 
rán tá; ötödször és berekesztésül Paracelsus elveszté 
verseny szaladtábau kalapját és póka tollát; de nem 
csa t ezeket, hanem életét istán veszteni készebb volt 
ö, mint sem a’ kantárt elereszteni, és sulymondatit 
füsíbeszalasztaui. Régen nem volt már módja dicse
kéiül: az egész udvarnál senki sem akarta már a’ hí
res 5 pontot hallgatni, csak tanítványa, a’ jó Lajos 
Lerezeg volt néha olly szíves. A’pór ugyan váltig nó
gató, regélne valamit, de az profanum vulgus volt 
előtte; inkább nagyokkal szeretett társalkodói, mert

azok elég neveléssel bírtak az átkozott Scarabaeus 
Melolontha históriával öt megkémélni. — Mohón ka
pott tehát, tanítványának visszatértén, csak hogy va
lakije legyen, ki, mint ö magát kifejeze, campet enter 
hallgassa ágas bogas hivatalainak súlyát.

A’ szíves herczeg végre megállitá lovát, ’s beváró 
a' kalapja ’s tolla után menő mestert. Ez alig liheg
v e ; dühösen ismét a’ kantárba kapott ezen szavakkal: 
„ lször  tehát: Te uram magyarok’ királya léssz , én 
tanítód vagyok még Miklós mester föl nem üdül tehát 
a' mi jót teendesz valaha népeddel, azaz én munkám. 
2szor Föltaláltunk ázsiában egy népet melly most is 
magyarul beszél a’ tatárok között. Örvendnek hallva, 
hegy Európában is vannak magyarok. íme Jeretán 
nevű királyuk, népének lelki üdvösségéről szorgos 
kodva, térítő püspököt kér 22 k János Pápától. f2 )  
Nekem hirdetni kell ezen levelet. 3szor Mühldorfuál, 
hol 3 0 0 0  ló veszett el, és Fridiik’ seregéből a’ meg
ölelteken kívül 1400 nemes fogaték el, ide nem szá
mítván azokat kik elszaladtak ; ezen véres ütközetben 
valamint Sokrates Potidaeát vítta meg Alkibiadessel, 
úgy én is , nem tekintve hogy bölcs vagyok, megfo
gadtam, mivel a’ magyar segéd-sereg’ tábornokának 
levél írója voltam, és inkább Fridiiknek, mint a’ büsz
ke bajor Lajosnak, kívántam a’ győzelmet — 4szer 
Unokaöcsém, igaz, levágta a’ dühös Felicziánt; de 
íme igazságos-e a z , ha a’ koldus azon inasnak csó
kolja meg kezét, kit az uraság küld alamizsnával ? 
Ha én történetből épen az asztal alatt valamit nem 
kerestem volna, midőn a’ gyilkos berohant; ha onnét 
nem buzdítom vala János öcsémet; hol volna most a ’ 
királyi család? — 5ször és berekesztésül; oh istenem! 
a’ szerelem is nyomorgatja az embert Margit, Hen
riknek , Karinthia’ és Tyrol’ herczegéuek leánya, ki
nek ismét egy Margitja van már, és pedig eladó, azt 
írja leányáuak, hogy veled, herczeg uram egybekel
hetni , téged a’ házasságra reá beszélni egyeneseu a' 
derék, túdos és szeleteire méltó Parcuelsusra bízza 
magát; szer eleire méltó Paracelsus! No ’s? Az egyik 
herczeguö téged, a’ másik éugem szeret. Kérdem most 
nem de sok bajom? van-e terhclíebb ember?“ —

A’ mester várta a’ tapsokat mint koldus konyha 
előtt a’ jó szerencsét. De Lajos lovát sarkautyúzá De
zsőjére emlékezve.

Paracelsus’minden arezvouati oda mutatónak, hogy 
még nem szándékozik a’ lovat elereszteni. „Máskor 
bővebben — mond Lajos — sietnem k e ll, noha igen
szeretem beszédedet hallgatni édes mesterem.“ ..........
A’ ló a’ mesterre tekintett, és mintha ő sem akarná to
vább hallgatni, bokroskodni kezdett; hatalmasat nye
rítve a ’ mester fülébe.

Pandulfus Paracelsus’ elereszté a’ kantárt: mélyet 
sóhajtott mondva: „Erupit!“

( F o l y t a t á s a  k ü v e t k e z i  k. )
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L IT E R A T O R O K ’ L E V E L E I
KÖZLI

M U N K Á C S Y .

III. K i s f a l u d y  K á r o l y ’ Levelei.

24. Ober.
Kedves Barátom U ram !

Vettem levelét és sietek válaszommal együtt Au
rórám iránt viseltető buzgósága végett szíves köszö- 
szöuetemet jelenteni. Sajnálom hogy elhagyó Pestet, 
de talán szerencséjére szolgál ezen távozás azért 
megnyugszom ; azonban reményiem hogy a1 távol se 
felejteti el barátjait, és el nem hidegíti szegény nyel
vünk iránt. En számot tartok jövő dolgozásaira, csak 
tessék mentői előbb megküldeni, hogy szíves és baráti 
véleményemet lepletleu ki mondhassam.

A’ pénzt semmikép se adja Barátom Uram 
kezébe, ő most is adásom és reményt se nyújt az elég
tételre. Legjobb leszen, egy kalmárnak által adui, ki 
majd engem itt más kalmárházhoz útasítand. Mentői 
előbb megtörténem!, annál inkább lekötelez Barátom 
Uram.

t&ekután maradok
Igaz tiszteliiji és darálja

íf s fa lu dy  K áro ly*

" Pesten 27. 8ber 1825.
Kedves B arátom 1.

Az Auróra kijött, ismét bátorkodom kedves Bará
tom szíves pártfogásába ajánlani, és ha terhére nem 
lenne az első alkalommal néhány példányokat le kül
dök. Reményiem az idei tartalom sem fog szégyent 
hozni hazafiui buzgoságára —

Név napjára minden jókat édes Druszám, hamar 
Püspöki széket, és Matuzalem eletet

szives barátja
K i s f a l u d y  K á r o l y .

Pesten I2. April 1825.

Kedves Barátom !

Engedőimet kérek, hogy csak két levele után vá
laszolok; de ezen hallgatást nem feledékenység, ha
nem Atyámnak hirtelen történt halála okozta. — Itt 
nem lévén barátságos levelét se vettem.

Az Auronák áriát minden hijány nélkül kezemhez 
vettem; és midőn szíves barátságáért forró köszönetc- 
met jelentem csak arra kérem, nyújtson nekem is 
mentöl előbb alkalmat viszon szolgálatra.

Az idén még kiadom — tovább nem tudom. ■>—
Mit dolgozik édes Barátom? En úgy el vagyok fog

lalva más tárgyokkal, hogy a’ Muzát csak elvétve 
láthatom.

Minden jó t!
tisztelő barátja

K i s f a l u d y  K á r o l y .

Pesten 20. Marcz.

Kedves Barátom Uram!

Vettem levelét és a’ küldött pénzt mingyár Sehedel 
urnák által is adtam, ki általam forró köszönetét je 
lenti. B: uram munkájibol kettőt felveszek, ha némelly 
változásokat reám bízni meltóztatna.

j -:K í- m # #  u r  S Z (tp  érzésű férjfiu lehet — köszöutse 
ismeretlen nevembe. Bár más, nem töredék Regét, 
mindazáltal nem hosszút, küldene az Aurórába. Az 
ortographiában nem egyezek meg egészen vele; det
ez csak külső szin, csak a’ tartalom legyen lelkes és 
szívhez szolló. Kár az illy lelkes írónak a’ metrumot 
elmellöznii és egyébbiránt lágy, és lelkes munkaitól 
ezen érdemet is elvonni.

Ha több munkákat küldeud, szívesen fogadom, de 
be jönnek é mind az idén arról magam se felelhetek. 
Prózára inkább szükségem volna mint versre, a’ Pu
blicum is jobban szereti.

Legyen boldog édes Barátom Uram és foglalatossá
gai mellett is ne hadja egészen árván a’ Magyar- 
Muzákat.

I«:az tiszteliiji és Barátja
K i s f a l u d y  K á r o l y .

Pesten !9dik Marczius 1828.

Kedves Barátom Uram!

A’ hatvan hat forint, köszönettel vettem — az idén nem 
tudom még, a-dhatok é ki Aurórát, mivel tavai 13 0 0  
ft. veszték ’s az idén is még fele költségemnek kinn 
vagyon, magamat pedig illy utón megrontani nem 
akarnám. Már nem tudom mit adjak a’ közöuségnek- 
hogy tettszésöket megnyerhessem; hitvány nak-nek- 
verseket pedig,mellyek náluuk meg leg-inkabb divatban

i
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vannak meggyőző elésem ellen nem veszek fel. A szép 
remény: hogy Literaturánk azon alacsouy, csak ne
vetséget szülő sallaugokíul felemelkedik, naprul napra 
inkább haldoklik.

Ha meg reá szánnám magamat Auróra kiadására: 
ismét barátságát használni fogom , és némelly példá
nyokat pártfogásába bocsajtani. Különben pedig tes
sék velem is parancsolni, hogy én is megmutathassam 
mint vagyok

igaz tisztelője 's l.arátja
K is fa lu d y  K á r o l y •

Pesten 18ik lOber.

Kedves Barátom !'

Elvégre küldök 15 példány Aurórákat reményiem 
14égyet csak eladhat azon környéken Barátom Uram.. 
A’ tartalma iránt baráti észrevételeit köszönettel fo
gadom; T ö b b  Xeologiai munkákat ki hagytam, mert 
tavai csak annak tulajdonítottam; hogy 1200 fort 
vesztettem.

Az idei Auróra 6 ft. Magamat szives barátságá
ban ajánlván és boldog uj esztendőt kivánváu maradok

itcaz tis/.teloje
K i s f a l u d y  K á r o l y .

Pesten 21dik Janin

Tisztelendő Űr!

Kedves Barátom U ram !

A' száz For., nyugtatvány mellett felvevérn, ’s szí
ves köszönetemet mondom mint irántam mutatott fi- 
gyelmiért, mint hazafiúi buzgóságáért.

Én halálos betegséget állottam ki, 's csak néhány 
napja hogy erősödöm. Bélgyuladás majd örökös vé
get szakasztott a" Költésnek.

Esztendőre , ha kiadhatom Aurorát: az az ha költ
ségeim bejönnek, kevesebb rezek mellett, oltsóbban 
adandóm — taláu így több vevői akadnak. Ha több illy 
nemes lelkű Hazafi lenne mint B : uram, nem kellene 
félni, az ön csekély birtoknak illy drága könyveit va
ló koczkáltatásán.

Miként már iram minden esetre várok Munkát B : 
Uramtól, talán azon környékben lappang még más

elme is , mellyet a' napvilágra idézhetnénk. Csak ar
ra kérem kedves Barátomat méltóztassék mentői előbb 
hozzám küldeni.

En most kész 42  Drámaimat razspolgatom, és az 
idötül függ ki adom é vagy nem. Egy hisztoriai Ro
mánt is kezdek 2 könyvben ezen Czim alatt Varna. 
Ez uj tünemény lesz nálunk ’s reményiem hogy ked
velőket nyerhet — Ezeket irom Barátom Uramnak, 
mint buzgó részvevőnek (Igyekezetemben; de nem aka
rom hogy még mások is tudják.

Jó egészséget és víg kedvet az uj esztendőben é9 
tartson meg ezentúl is baráti érzetében miként én 
vagyok

Barátom Uramnak
igaz tisztelője 

K is fa lu d y  m. &.

Ki ez általam közlött leveleket csak felületesen ol- 
vasá e l, ha nem régiségbarát, Kisfaludi Károlyuak 
ez utósó közlött leveléig, raelly ez író’ éltére nézve 
bár milly oldalról tekintendő igen nevezetes adató 
foglal magában, — végre is azt fogja kérdeni: mi vég
ből, mi czélból közlém mindezeket? — lm feleletem: 

Az uj iskola emberei, vagy Literatorai , a’ tisz
tes ó iskola Literatorairól csaknem minden érdemet 
le akartak fosztani. — Azon Bajza , ki most a’ tudós 
társaság' rendes hsstoricusa, 's ki igy egy országosan 
alapított intézetben, mintegy országos historiographus, 
de kinek históriáját nehezen fogja az ország valaha 
olvashatni; azon Bajza ’s társai fennhangon hirde- 
ték a' derék historicus, a’ szilárd lelkű Virágról, 
hogy nem volt Poéta, ’s kinek, ha most támadhatna 
fel e’ nagy Ember , méltó joggal mondhatná : bará
tom, én nem valék ugyan Poéta, de még te sem vagy 
historieus:— azon Bajza mondom’s érdemes társa di\ 
Schedel Ferencz, keresztül szerettek volna az ó isko
la’ élő 'is nem élő Eiteratoriuak minden érdemein gá
zolni. — Nekiek kicsi volt Virág B enedek , a’ ba- 
bérosan elhunyt; kicsi a' tudományok' óriási hőse, 
a’ roppant foliántok’ élő kivonatja, Horváth Istvánt; 
kicsi minden, ó vagy uj iskola Literatora, ki zász
lójuk alá nem szegődött.
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Es ime, a' legkisebb kicsinységről irt levelekben 
is, ha gondosan összevetjük, niilly pontosan és cor
rect írtak az ó iskola’ emberei, míg az uj iskolának 
egyik köztiszteletü Literatora, sok helyt nagyon is 
pongyolán és nem az ó iskolát bélyegző correctség- 
gel irta gondolatait papirosra.

Azonban e’ három elhunyt, ’s érdemteljes Literator’ 
leveleinek közlésére , nem éppen ez vala egyedüli 
okom , hanem látnia kellett a’ tisztelt közönségnek, 
hogy amaz érdemes egyházi férfiú, kihez e’ levelek 
írattak , már nevendék korában, a’ pesti egyetemes 
seminariumban, barátságos viszonyban állott Yirág- 
pal, Yerseghyve 1 ’s ugyanakkor, de még utóbb is Kis
faludy Károlynál egész elhunytáig. Fel nem tehetni 
tehát Kisfaludy Károlyról, hogy illy érdemes egyházi 
férfiút, kinek munkáit használta, kikérte; kinek foly
tonos barátságával élt ’s kiről jól tudhatá, hogy a’ li- 
teraturábau, szinte mint a’ Literatorok terméki te
hetségeikben szigorú bíró lehet, hogy mondom, Kisfa - 
di Károly, illy férfiút törekedett volna bár mi úton mó
don, bár miáltal is hitegetni. Es ime itt vagyunk Kis- 
faludi Károlynak azon levelénél, mellyet szoros kö
telességemnek tartottam a’ Közönséggel közölni. Itt 
már az ügy nem enyém, hanem a’ Közönségé ; itt már 
c’ levél tartalma után indulva, egy jeles iró’ eltűnt 
munkáival a’ veszteség nem enyém, hanem a’ Kö
zönségé.

Ez ulósó ’s kérdéses levelén Kisfaludy Károlynak 
— mint többen levelei folytában, — nincsen ugyan az 
esztendő szám  feljegyezve, de tartalmából Ítélve: 
„En halálos betegséget állottam ki, 's csak néhány 
napja hogy erősödöma . . . .  gyaníthatni, hogy azt élte’ 
utósó évében irá, mikor aztán huzamos betegsége után 
az író, a’ környörületes Istennek mennyei Censurája 
alá jutott.

Azt mondja e’ levelében az elhunyt, kiről tudjuk, 
hogy munkás és termékeny iró volt:

„Én most k é s z  42 Drámaimat r á z s p  o l g a- 
l  o m , és az időiül függ ki adom é vagy nem.“

Kisfaludy Károlynak, kiadott rn i n  de  n m u n k á i- 
b a n  csak 2 1 drámája vagy színműve van meg; ekkép 
tehát önvallomása szerint élte végszakában, mintegy 
tiz hónappal halála előtt ráspolgatott k é s z  42 drá
máiból, hibázik h ú s z  oíi  e g y .

És ime, most már az egész Haza’ színe előtt felhívom 
dr. SebedetFerencz  urat, ki Kisfaludy Károly’ m i n- 
d e n  munkáit kiadá, adjon számot sáfárságáról: hová 
lett ez írónak, csalhatlan kézirati tanúbizonysága sze
rint, kész 42 drámaiból h ú s z o n  e g y ?  és ha se
honnan sem fogna is széles ez országból e’ kérdés 
visszhangozni, mindaddig, inig köteles vagyok hinni, 
hogy Kisfaludy Károly e’ levelében barátját megcsal
ni nem ezélzotta, hogy őt meghazudtolni semmi oka 
sem volt, én, ki ez év’ fordulatán egyszer már, olly 
viszásan látám dr. Schedel Ferencz urat a’ tudós 
társaságnál is sáfárkodni, ismét azt kérdem: hová 
lett Kisfaludy Károlynak huszonegy drámája? vagy 
ha még 3 színi töredéket világot látott színműveihez 
teszünk, úgy hová lett még ezenfelül is tizennyolez 
kész drámája?

— — — — (Schedel u r , ki vég napjaiban, —- 
mint Kisfaludy Károlynak általa kiadott életirása mu- 

I tatja — éjjel nappal körülette volt, e’ részben legtöbb 
felvilágosítást adhat; mert Schedel w  maga mondja 
e’ szavakat: „Az elhunytnak gondatlansága illy dol
gok’ (iratai} őrizésében oka, hogy több írásai, mely-
lyeket nála külön időkben láttam, elvesztek------
Micsoda Írások, drámák voltak e azok? mert hiszem 
Schedel urnák, ki ez Írásokat az elhunytnál nemegy
szer, hanem külön időkben látta , mindezt tudnia kell. 
— Nem kerültek e azon Írások tán egy harmadik 
kéz által azóta világ elébe? Mindezt valóban érdemes 
lesz a’ nagy Közönséggel tudatni, melly az elhunyt Író
hoz mindig olly meleg részvéttel mutatkozék.

A D Ó S S Á G .

Azt mondád lánykám, hogy adós nem .akarsz soha lenni 
Senkinek; add - meg hát csókom’ ; a’ mellyt ma adék.

SÓSRJÍvr.
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! I I D I V A T L A P .

K C L H I R  E K.
I.) Egyike a’ leghiresb végrendeleteknek, mellj’ek valaha 

csináltattak , alkalmasint az , mellj et ama gazdag kereskedő 
T h i e r r y  János csinált 1654 feb. lükén Corfuban, melly- 
ben champagnei rokonait , vagy, ha itt már nem találtatná
nak a* baseliekket és lothringiaikat teszi tömérdek vagyo- 
nának örököseivé. Thierry János 1676ban holt meg Velen- 
czében, ’s hátrahagjott vagjr ona kővetkezőkből állott.

frankra.
1. Három ház egymás mellett Velenczében a’

doge-i palota szomszédságában, becsülve . 1,800,000
2. Két ház Corfu szigetén . . . .  800,000
3 Egy mezei lak a’ Mompadu csatornán . 200,000
4 Égj’ négj7 lábnji hosszú és épen ollj7 szé

les zsák, tele aranj-rudakkal . . . 1,200,000
5. 80,000 ezüst tallér . . . . 400,000
ű. 50,000 ln is d o r ..........................  1,200,000
7 Hat hordó, tele aranjporral . . . 1,960,000
8. Hat kocsi és hintó Corfuban . . . 9,000
9. Két szekrény tele ezüst edénynyel . . 400,000

10. Két szekrénj7 ezüst gjertjatartóval . . 1,800,000
11 Két zsák tele drága kövekkel . . 4,500,000
12. Égj7 pénzláda, nem becsültetett meg.
13. Három új, drága árukkal lakott hajó . 40,589,000
14. Tizenhét ágy különböző kelmékbül . . 6,000,000
15. Negyvenegj* nagy és kiis tükör.
16. Száz egy szék aranj- és ezüst varrattal.

Idejött még 800,000 velenczei keresztes tallér, melljek 
S,020,000 frankot érnek , ’s más egj éb, úgj7 hogy alig le

het az embernek fogalma ezen férfiúnak roppant gazdaságá
rul, ki mint pinczér kezdette páljáját égj7 vendégfogadóban.

Bizonjos Mó r a  nevű neveztetek ki a’ végrendelet’ vég
rehajtódul, ’s ez Francziaországba jött, az örökösöket fel
keresendő , de három csenevész őt Htjából visszatartóztatá ; 
ezek elmentek Yelenczébe ’s ott a’ végrendelet iránt alkudoz
tak , minélfogva 1,240,000 livret kellett kapniok. Azonban 
égj7 franczia tengeri tiszt jelent meg, ki felesége által vélt 
az örökre számolhatni , ’s a’ három csaló elillantott. Most 
mindinkább szaporodott a’ követelők száma , ’s a’ vitáknak 
a’ revolutio’ kezdetekor még nem volt vége, de minél inkább 
szaporodott a’ követelők száma, az örökség annál keskenj ebb- 
re olvadott össze, mert jelenleg sem az említett 800,000 ke
resztes tallér, sem a’ három ház, sem a’ hajók és zsákok 
nem találtatnak — 1824ben egy Morét nevű öiökösné ment 
Austriába, ’s reniénnjel gazdagon jött vissza; 1826 és 27ben 
új követelők léptek föl ’s az ügy még máig is eldöntetlenül 
áll; ’s alig is remélhető, hogj’ a’ végrendelet valaha végre- 
hajtassék.

2 ) Ha egy vad amerikai legénj- égj7 leányt Nantuketban 
meg akar csókolni, a’ leánj* azt mondja neki: „Vitorlázz to
vább, én vitorládat egy szélvésszel szétszaggatom.“ — A’ 
Bostoni leánj’ csendesen megállja, mig niegcsókoltalik, 
de akkor felháhorodik ’s azt mondja: „Azt gondoltam, szé- 
gjelhetné magát kegj’ed.“ — Ha Alabamaban rabol egy le
gény csókot, azt kapja feleletül: „Ugj* hiszem, most rajtam 
a’ sor“ ’s arczul csapja a’ rablót. — Lousiánában a’ leánj’ 
mosolj o g , elpirul és — semmit sem mond. — Mellj ik jobb <

ü 5 F i g y e l m e z t e t é s .
Minthogy a’ „H t r H «► eddigi nagysága nem elegendő mindazok’ elfogadá

sára, mik benne a’ jövő évtől kezdve megjelenendők: azért 1838-diki januari- 
ustól fogva a főlap mellé, melly eddigi nagyságában megmarad, számonkiiit fél 
ív , szmtazon finom velinpapiroson, fog járulni, egyszer’smind az egészre uj , 
különösen e ’ végre megrendelt betűk használtatni. Ára az igy megbővült Hír
nöknek is csak az marad, mi eddig volt. Előfizethetni Pesten Länderer’ könyv
nyomtató Intézetében. A ‘ lapnak szellemi elrendezéséről rövid idő múlva külön 
tudósítás által fog a’ tisztelt közönség értesítetni.

NV ÓVA TIK LANDKRKK UKTlIVKf.
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H arm adik  év* A’ diciőiég fénymgára 
Lengjen a’ Magyashazára. Második fele

E L Ö F I K E T É il  K É B E L m

Három év'elforogtávak elég súlyos küzdések után, nem sokára a1 negyedik év for
dulat is felviradand é* lapokra. Három évig, ha egy kissé körültekintem ez idő alatt beutazott 
gondolatim’ országát, mindig arra ezélzott minden ügyekezetem, mi módon elégíthes
sem ki a’ nagy Közönség’ sokoldalú kivánatit, A’ nagy Közönség’ sokaldalu kivánata 
azonban nagyon sok volt, szünetnélküli gyámolóim’ száma pedig nagyon kevés ’s így 
mélyen tisztelt Pártfogóim mindezideig olly nagy Jelküek valának, miszerint kevésben 
kevéssel megelégednének a’ józanság’ azon üdvös elvénél fogva, hogy a’ mértékletes
ség még soha senkinek sem ártott, bár igaz más részről az is , hogy egy kis torkosság 
az Előfizetők’ számában, még egyetlen egy újságírónak sem okozta halálát. Istennek 
hála! mint szives Pártfogóim látják, ezen torkosság mind e ’ mai napig is nekem nem 
ártott, olly annyira hogy jövő 1838ra megújulandó esztendőnkkel, újult erővel fogok 
törekedni, pártfogó Közönségemnek további gyámolitására lapjaimat érdemessekké tenni.

Az egész világnak nem tetszhetünk, mert az egész világ nem is olvas rs ré
szemről legalább, igen inegjutalmazottnak érzendem magamat, ha azon kis világ, rnelly 
„ R a jzo la tim a t“ mind ez ideig a’ többi honi hírlapok’ gyűjteménye közt tartani ér
demesítő, ha ezen kis világ, szíves volt elismerni azt i s ,  hogy lapjaimnak mindenkor 
legszentebb ezélja va la : a’ közjóra munkálni. E z lesz vezéresillágom a’ ránk viradandó 
új évben is, ez fogja buzdítani jövendőre azon munkás hazafi társaimat is , kik lapjaimat 
mind ez ideig szellemileg, ©Ily fáradhatlanúl törekedtek gyámolítni: Bátor vagyok itt 
egyszer’smind a’ t. Közönséget figyelmeztetni, hogy jövő Í838ra lapjaimtartalmát, egy  
jeles Ironénk, tLavacs Thevéz" lelkes elbeszélésével kezdendem meg 7 mi szol
gáljon hazánk Szépeinek ingerül e’ lapok’ gyámolitására.

A ’ Rajzolatok“ szívet, lelket képző, derítő ’s vidámító tárgyai az eddigiek 
maradnak, ’s mindezekben főleg: az eredetiség, rnelly ben, valólag minden elfogultság 
nélkül mondhatni, a’ „ R a jz o la to k “  elébe, miudekkorig egyetlen egy honi lap sem 
vágott.

n é p e k e t , a’ „Rajzolatok“ mellé adandók annyiakat, mennyieket szives 
Pártfogóim gyámolításából adnom lehetséges leendő mert e’ részben eddig elő is mindent 
érőmén fúl tettem, ’s végre is esak azt tapasztalául, hogy az értelmes és hasonló szép li
teratúrai lapok’ gyámolitásában buzgó magyar Közönség, nem köti szíves részvétét egyeb
éül a’ képekhez r mint különben i s , nem nagy hasznot hajtó külsőséghez.

Felszólítom tehát a’ Haza’ lelkes Fiait és Leányait, méltosdassanak lapjaimat 
továbbá is gyámolitani ’s irántuk szíves rendeléseiket minél előbb megtenni. A’ „Raj-

1831. (9 8 )
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z o l a t o k 44 ára az, eddigi marad; p o s t á n  k ü l d v e  f e l é v r e  5  p. frí,, h e l y b e n  4  frt. 
pengő. Előfizethetni minden cs. kir. Posía-hivaíalnál. H e ívben a ‘ szerkesztő? égnél •* 
u j  .  v i l á g  - u t c z á b a n , d r .  R e i s i n g c r  h á z b a n  5 5 4dik s z .  a .

P esten  december 5d. 1837.
M u n k á c s y .

H 3 T  K i k  m i n d e n  h é t e n  r e n d e s e n  k é p e k k e l  ó h a j t j á k  a ’ „ R a jzo la to k a t“ j á -  
r a t n i ,  f é l é v i  d í j b a n  m é l t o z t a s s a n a k  6  p e n g ő  f o r i n t o t  f i z e t n i  p o s t á n ,  
h e l y b e n  p e d i g  5 f o r i n t o t  p e n g ő b e n  ’s  e z  e s e t b e n  h i á n y  n é l k ü l  m i n d e n  
h é t e n  r e n d e s e n  m e g  f o g j á k  a ’ k é p e k e t  k a p n i .

B R A S S Ó .
T Ő R T K N K T I  E L B E S Z É L É S .

VIASKODY KÁROLY-TÓL.
(F  o 1 y ( a t á s.)

VII.

Prospero egész a’ csiribiri korcsmáig kisérte La
josunkat, sőt egy két szót Bazarádról is ejtett, de 
csak azért mivel a’ herczeg eléb, mint az olvasó tud
ja , haragjában kímélés nélkül szólt a:’ havasalföldiek
ről mi a' derék oláhnak fájt. Eléterjeszté neki mi rosz- 
szúl és hamisan vau a’ magyar király értesítve a' de
rék vajdáuak magaviseletéről. Mint agyarkodik Farkas 
Tamás erdélyi vajda,Bazarád vajda ellen; mint csapja 
vele a’ levet a’ ferde Dobrozlaw, Bazarád1 minde
nese. Mint vádolja Dobrozlaw majd Bazarádót a1 ki
rály majd ezt amaz előtt. — — Azonban mióta a1 
herczeg1 parancsára vissza vonult a1 nép , és az Pa- 
racelsussal tova baktatott, nagy rendetlenség támadt 
a1 pór között.

„Vonuljunk tehát vissza a1 kancsóhoz — kiált azon 
véuasszony, a' sovány orral, ki eléb a1 fuvarossal be
szélt, kinek orra mindig eléb volt a1 borban, mint 
szája — a' fejedelmek nem kedvellik ha a1 nép csú
szik etSllök. —De olly napon mint a1 mai, illy öröm- 
ömledezést Bazarád még sem taszitua el magátol, 
úgy mint Lajos herezeg tőn. — Nem érdemlik a’ 
mag>^rherezegek azon szeretetek — Jerünk , igyunk, 
vagy álljunk inkább Bazaiádüoz! Oh! az olly kegyes 
atya, hogy níneseu mód! ha! ha! ha! az'tán pénzt 
osztogaí. — Hej dinem dánom.44 Ezzel becsoszogott 
a' banya, és naár is ajkain vala a1 kancsó. „Éljen Ba
zarád a' pénzosztogató!44 ez vala jelszava.

 ̂Prospero immár Pest főié akara tússzá térni, leányát 
a' Fekete városba viendő. A1 mint egy perczig, 
a korcsmába visszataláló sokaságot nézegeté, észre

vön egy gyermeket — a1 korcsmárosét — a1 küszöb 
mellett a1 számtalan lábok alatt csúszkálni olly biza
lommal mint az eső verte bogaracska a1 pajkos diákok 
léptei alatt bízik sorsában. Tlírányi azt mondá hogy 
a1 korcsmáros nem tehet róla hogy a1 kisded ott van.
— Önkénytelenül oda lépdele Prospero, ekkor jőve ki 
a1 kántor, ki még mindig a1 korcsmában tartózkodott, 
nehogy a1 néptömegben az ökörkereskedö, tyúksze
meivel és illetőleg annak ökleivel1 érintésbe kelljen 
jőn ie; most hogy a1 Goliáthot ismét belépni látá. 
eltávozott, mint a1 hold a1 nap elől; de különös sorsa 
azt hozá magával hogy valakinek vagy kezére vagy 
lábára hágjon; most is kijöttében a1 gyermek1 kezére 
talált hágni.

Dühös szökéssel ott termett Prospero, és megra
gadván a1 kis kántort, 3 lépésre dobá azt a1 küszöb
től a1 gyermeket pedig anyjának át adá. A1 kántor 
ijedtében ezinezogni kezdett, de mikiut rezzeue meg, 
észrevéve, hogy az oláh őt az izmos szálas Patayra, 
és illetőleg annak lábaira veté. Ez, tyúk szemei miatt 
vissza löké ugyan Prospero fölé, de csak hamar is
mét nyaka1 gallérjánál vissza rántá, dörögve. „Vallj 
most négyszegű patkány, mit susogtál azzal a1 vén 
banyával; mit csúsztatott az kezedbe ?“ — „Te tuskó
— szidá Prospero — vau - e annyi velő négy szegű 
agyadban hogy meggondolhatnád mi az ,Gyermek4 te 
Pharisaeus !44

„Publikanus !4í teve hozzá a‘ víg Turáuyi és kul- 
csárkodni méné.

„Tudod-e otromba Zakaeus — folytatá mérgelődve 
Prospero — hogy minden e1 gyönge évektől függ? 
Tedd a1 gyermeket e1 korában nyomorékká; embergyű
lölő Ieend későbben. — Gyermekből isteuhöz hasonló
lény lehet, de ördög i s . -------De mit fecsélem e1 szép
szavakat illy Jebuzaeussal?44

..Phiiistaeus! — ordít Patay — nékem felelj!44
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A’ kántor nem tudott gondolni kínjában, nem tudá 
kinek feleljen. Jobbra balra tekintett; mindenütt ök
lök. A’ szivárvány’minden színein átvandoroltatva ar- 
czát „megfulok, oda vagyok“ rikácsola a’ szegény 
pára; és a’ íiczkándozás által mellényéből kandikált 
ki egy irat. Patay kirántó azt kebléből, ’s akaratja 
ellen — tán örömében — elereszté a’ fűlő félbeni 
lévő kántort. — —

„Ki tud. olvasni, földiek?“ kérdé Patay.
„Én biz’ azon ligetben látok egy a’ féle embert — 

mond a’ fuvaros, kiről már volt szó — aligha ha nem 
Skaravári, vagy hogy’ híják azt a’ mestert,, majd el
olvasná az, ha ide merne jőui.“ — Turányi a’ Ska
ravári szóra abban hagyá kulcsárkodását; kilépett. 
„A’ mester a' mester — ott ott — kiáltának a’ gye
rekek— János gazda csakugyan jól látott, csakugyan 
Scarabaeus.“

Turányi hajtás-vadászatot rendelt. A’ mester olly 
harasztba buvék el mellyuek kerülete csak egy óra ne
gyedet tőn. Körülvétcték a’ vén róka’ tanyája gyere
kektől ; botokkal verdesék a’ hajtők a’ bokrokat. — 
Minden lépéssel szükebb lön a’ hajtők’ köze, és Pa
racelsus megadd magát. Kevésüdő múlva szelíden a’ 
korcsma előtt termett a’ diplomaticus mester. Nem 
akart ugyan mindjárt olvasni, de Patay fontos ökleit 
mutogató. „Argumentum ad hominem“ mormold Para
celsus ’s ekint olvasa. „Csak asszonyi ruhában for
golódom itten, tán estig; a’ mit megtudhatsz királyod
ról, üzend meg nekem e’ kántor által. Képeidnek igen 
nagy hasznát veendőm.. . .  Paracelsus a’ fölgyürköd- 
zölt ökörkereskedőre pislogott; „olvass“ dörge ez fü
lébe — vagy te sem szereted a’ királyt? mordizom; 
ki királyát nem szereti, azt ezennel esizmámba dugom 
s a’ magas szellőre akasztom.“ — Valóban tetemes 
csizmájából Patay kötelet mutogatott. „Nudus 
membra Pyraemon“ dadoga magában Paracelsus és 
tovább olvasott. — „Nekem Magyarországról mindent 
meg kell tudnom. Holnap a’ havasok fölé indul, de 
csak hamar aranynyal terhelve értted vissza jő . . . .  
Kedvesed.. .D.“

Ehűledeztek a’ körűi állók, sokan ezen D. alatt 
senkit m ást, mint Dezsőt, vélték lappaugani. — — 
. Fogjátok meg a’ vén banyát — mond Patay — ő 
férfii. . . Hát a’ kántor hoválett? Aha! ott akar kita
lálni!“ Utána iramlott 3. hatalmas lépéssel Patay; de

Lßifriu. UJIDD9 .

a’ kántor a’ korcsmába vonult Patay elérte. „Ha nem 
vallasz, — — mond, a’ kántort nyakon kapva
Patay — ezennel elébb lelkedet,, az’táu testedet szo
rítom keresztül e’ falónk

A’ kántor tagadott. Patay szavának állt.. Egy perez 
alatt recsegett a’ fal és a’ ház; az engedékeny agyag
fal silhouette idomban mutató a’ már kön fekvő kántor 
rajzát. Harsogó kaczaj támadt ben, de kün más to
rokból visszonoztaték. Ott termett lóháton a’ vén ba
nya, ’s a’ kántort magához fölragadá. „Köszöntsétek 
kirólytokat — rikácsola — ott van egy, azt fogjátok 
meg.“ Ezzel elvágtatott.

Pröspero vala az , kire a’ banya mutatott, sok előtt 
tudva volt, hogy leányát a’ már gyanús Dezső szereti 
és Prospero börtönbe viteték.

VIII

Lajos’ első gondja az. volt, hogy a’ bebörtönözött 
Dezsővel értekezzék. — Még azon napon megnyílt a’ 
tömlöcz-ajtó és belépett Laczkovics, utána még egy 
a lak , melly egy sötét zugba vonult. Laczkovics oda 
lépett a’ fogolyhoz.

„Azért jövék, hogy reménynyel tápláljalak. Mondd 
el ilju röviden szerelmed’ történetét, és ismétlen hogy 
remélhetsz “ ,, >r

„Remény, és minduntalan remény! ha ha ha! — ’s 
bőszűlten bilincselt kezeivel homlokára csapott az ifjú. 
— Rem ényű— Oh ne ezen fertelmcs szót! Menny- 
szülöttnek nevezitek; ah! én igen sokat szenvedtem 
reményeimben. Verona közel volt a’ sirhoz, reméltem 
hogy fölüdül; ah! mi kinzó volt helyzetem, mellyet 
az emberek reménynek neveznek. Prospero nem igen 
látszott megegyezni frigyünkbe , de reményem még is 
volt; t. i. égre is pokolra is. Végre tegnap reggel va~ 
lósulást hallék, az atya megegyezett szerelmünkbe. 
Levelet külde nekem elérkezte előtt, 's én egész nap 
kezemben tartóm. — Mátkám fölödült ; Prosperót a’ 
Pestre érkezőt vártám; hallod ember? nem réméltem
hanem v á r ta m ! -------Azonban a’ tarlós remény úgy
megrombolá idegeimet, hogy egy viadalban tegnap el- 
sikamlék. — Itt létemnek is nem más oka mint a’ 
remény. Oh! Lajos, Lajos! tőled ezt?“

„Tndod-e ifjú , hogy még is meg sebesltéd a“ her- 
czeget, úgy hogy távoztad után azon kökeresztuél ki
múlt ?“ folytató Laczkovics.
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Dezső darab időig üvcgűlt szemmel toktaté az ősz 
szolgát, mintha hitelét az ősztől megtagadni és még 
is hinni akarna, „megfojtlak sátán , ha igazát mon
dasz, ’s fölemelkedni akart, az öreget összezúzandó ; 
de fogesikorgatva visszarogyék szalmájára , mert a ’ 
kő nem eresztő martalékát. Oh Lajos, drága barátom!
_ _ Ah! én rosszabb vagyok Káinnál!“ Es dühösen
üté most lánczozott ökleivel homlokát A’ burkolt alak 
oda siete, forró esókot nyomott homlokára ’s elsietett 
— „Még egyszer azt mondom, ne csüggedj e l, re
mélj !a mond Laczkovics é s -------urát követé.

IX.

Lajos herezeg semmi módon nem beszélhete atyjá
val a’ fogoly irán t; szerencsésb órára várt tehát, az 
ünnep folytában talán előfordulóra.

Pözsgött a’ királyi udvar cseh- és lengyel lova
goktól, kísérőktől, bámészkodó porságtól. Visegrád’ 
erdejének fele az udvarba viteték, ökör-sütés alatt 
elhamvadó. A’ csarnok teli volt asztalokkal, mellyek 
nyűgének a’ fényüzési dobzódás alatt. Jánosnak a' 
cseh királynak kívánságára egy egész sült ökör hor- 
datott föl, virágok- és szalagokkal ékített.

Azon kérdés támadt most: ki fogná a’ legmulatta- 
tóbban bonezolni a’ roppant sültet ? — A’ kis Endre 
herczegre bízatott a’ választás , és ez Paraeelsust 
uevezé.

„Felséges gondolat“ harsogák. De hol találni a’ 
mestert? — Nagy nehezen ráakadtak a’ távolabb ud
var’ egyik máglyájánál. Paracelsus nagyon is űzőbe 
vétetve e’ napon, nem mert emberek közé meuui. — 
Szobája fölé ballagott; de épen az előtt égett nagy 
tűz. Egy fölgyürködzött ember térdeu állva tüdejével 
éleszté a’ tüzet, úgy hogy arczát a’ mester nem lát
hatta. Öukénytelén gépelylegességgel megakará neki 
mutatni, vagy is állítni tudósunk, hogy Pythagoras^ 
uak száz ökröt ajándékozónak tanitványi a’ hires egyet- 
nes szegő háromszög’ haszuaiért; és eléggé mérges- 
kedett hogy a’ paczinacíta-fajta mint ö nevező a’ főli- 
gyürködzöttet az ekatombe szót, hihetőleg nem érti, 
meg is bánta hogy profanám vulgussal szóba eresz^- 
kedék. —

Egyszerre nagy hahotával fölpillanta a’ pecsenye
sütő e’ kiáltássá!: „Jó  napot Scarabaeus Melolontha^ 
X urányi volt az , a’ mester’ esküdt ellensége. Para

celsus ollyat ugrék oldalvást, midőn Turányit látá 
mint a’ lábasban szagolgató macska, ha alóla lőpor 
sül el óra élött. Szökni akart, de már itt valának a' 
keresők; elébe terjesztők hivatalainak öregbedését és
-------ünnepélyesen fölvezeték a’ csarnokba, föl állí-
ták az ökörre. — Villa gyanánt hatalmas nyárs, kés 
helyett szekercze adatott kezébe. A’ mester nem vo- 
nakodék, mert ítélete szerint növekedtek súlyongó hi
vatalai ; az udvar, reá szorult! Szemei, pislogának 
örömtől, ’s mintegy bátor Patagon állapodott meg a’ 
sültön, elbízakodva bevető nyársát annak háfgirin- 
czébe, és e’ villájára támaszkodva eleve homlokát 
törölő. Kázmér lengyel király, Robert Károlyunk só
gora, maga tölte ueki bort, ’s kérő mondana valami 
szépet. A’ mester fölordított. .E xtra  Hungáriám non 
est vita!1’ Ezen valahára okosan illesztett diáksága 
után , az asztal a’ szokatlan súly alatt recsegni kez
dett , de Paracelsus in excelsis vo lt, ’s a’ sok tap
soktól nem hallá a’ recsegést, hanem folytató. „íme 
illy’ ünnepek a’ rómaiaknál is voltak, lássátok tehát 
mit csináltak azok illy alkalommal ím e .. . ,“  A’ csiz
mán keresztül csak hamar olly forron érzé lábát égetet
ni, hogy kénytelen lön ugrándozni, még egyet ropo
gott az asz ta l, és ökröstül elstilyedt a’ mester , mi
előtt beszédét kezdő. — Oda rohantak a’ vadász-ebek, 
a? mester fogai közé vevő kalapját, hogy elijessze; 
de miután ez keveset használt, a’ uyársot tartó elei
bek ’s kalapja’ karimáján fölül vicsorítva fogait, e’ 
képen kiáltott rájok „Actaeon ego sum dominum co- 
gnoscite vestrum“ és a’ kutyák elijedve hátráltak. — 
A* cseh király tetemes hasát karolá át. Mindenütt ha
hota, csak Lajos herczeg nem vön részt benne. Végre 
minden rendbe hozaték. A’ reggeli végével vadászatra 
indultak a’ vendégek. Lajos egyedül marada atyjával.

X.

Dezső még nem tudó kik voltak alig elment láto
gatói , midőn nem sokára más kettő lépdelt be. Az 
első, fekete köpönyegbe burkolva, a’ mécset mesz- 
szébb állító, hogy senkit nem lehete megkülönböztetni. 
A’ másik — vörös köpönyegben, széles pallosával 
hátrább állt.

„Elkészültél?“ mormog a’ fekete.
„Tehát még is meg kell halnom? — rebege a’ fo

goly — hah! — Rem élj!u
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„Lajos herezeg mindent meg próbált, de nem hasz

nált; a’ király nem enged és néked meg kell halni.“
„Mondd meg Királyodnak halár angyala, kit esak 

hallok, de a’ sötét miatt nem láthatok, hogy őt nem 
hívóm igazságtalannak; de fia, f ia ! ---------- Mi sok
kal szívesben vérzem vala ki szívemet a’ király dan
dárt között, csatamezőn! — ------ Ember! akár ki is
légy , ha agyom porba hull, mártsd be e’ kendőt vé
rembe, szolgáltasd Lájosom’ kezéhőz, — ha még él, 
mert hiszen ti egyszer élőnek, egyszer meg halottnak 
mondjátok — szolgáltassa át e’ kendő’ felét Verou- 
kámnak. Most vezessetek ki!“

„Oho! nem ki! — mormoló gúnyolólag, a’ Dezső 
lánczait föloldó fekete — Térdelj le ide! Lajos her- 
czeg meguyére neked e’ különös kegyelmet, hogy 
legalább nyilvánosan ne halj meg. Bakó készülj! ide 
hozom a’ mécset, de jaj neked! ha vállba vágod sze
gény foglyunkat. Mutasd még egyszer pallosodat.4, 
A’ fekete át vévé a’ vöröstől a’ pallóst nézegető a’ 
távol mécsnél, azután közelébb hozá a’ világot. Ki
táró azon fekete posztót mellybe a’fejvesztett azonnal 
halála után burkoltassék, és benne azon helyen te- 
•metessék. Dezső kezeivel fedé arczát ’s letérdele. A’ 
fekete m egragadást karjánál, fólrántá, ’s átadá a’ 
vörösnek e’ szavakkal: „Nesze hóhér bánj vele ké
nyed szerint, hallod-e kényed szerin t'/1. — ’S ekkor 
kettétörte térdein a’ pallóst, levető fekete burokját. 
A’ mécs helyett 2 karú gyertyatartó világító ki a’ 
börtönt.-------A’ fogoly most a’ fekete és vörös kö
pönyeges helyett királyát '’s annak fiát látó maga 
előtt. —

„Herczegem!“ — kiált a’ magán kívüli fogoly, ’s 
több perczig némán barátja’ keblén csiiggött. — 
Oh herczegi barátom! — — Most a’ király’ lábaihoz 
borúit hálát rebegve.

Más fogoly hozaték-------Prospero.
Paracelsus nagy szilárdsággal a’ Királyhoz simúlt, 

póka tollát igazítva, ’s elbeszelvén, mi ügyesen tudó 
ő azon D. betűt magyarázni. A1 király mosolygva a’ 
mester vállára tévé kezét mondva: „Hircurn fecisti 
a s in e ! -------“

A’ mester kegyelmes tréfának vevő az egészt, ’s 
macskaháttal megköszönő a’ leereszkedést.

„Prospero!“ — kiálta Dezsű. A’ király Lajosra te
kintett, ez elpirult:

„Menj szabadon hazádba —- mond a’ mezei gazdá
hoz fordúlva a’ király — hadat viszek ugyan hava
saitokba, de neked ki nem vagy kém, egy hajsza- 
lód se görbítessék meg.“

„Prospero! — rebeg Dezső, miután darabig beszélt 
Lajossal — át adod-e nekem leányodat nőül; ha azt 
tudatom veled, hogy a’ király engem Várnagyá
nak nevezett k i; esak az a’ szomorú hogy míg ő a’ 
havasalföldön borostyánt arat magának, addig nekem 
itt vesztegelnem kell!— Mondsza tehát öreg átadod- 
e Veroükádat? — „Isten áldása reálok! — mond az 
öreg, leányom régóta a’ tiéd.“

„Atyám! szólamla föl Lajos — nem óllasz el föltett 
szándékodtól ; kedvemért Veronkát nemesi rangba 
emelni, ha ö engem szeret?“

„Atyád Ígért — feleié mosolygva Károly király — 
a’ fejdelem megtartja.“

„íme tehát halljátok egyezésünket — így szólt ün
nepélyesen Dezső — én a’jogos követelő ezennel örök
re lemondok mátkámról; szent báratságunk kedvéért 
csak Lajosomnak és királyomnak szentelem ezentúl 
napjaimat. Esküszöm!“  — „Esküszöm! — mond ba
rátját átkároló, erős hangon Lajos herezeg — hogy 
repedő szívvel örökké fogok emlékezni Veronára — 
látni többé nem kívánom. Fájdalom! szép szíve bol
dogsága úgy is már össze omlott; legyen legalább a’ 
szent barátság sérvtelen! Jó öreg légy azon hogy 
akármi módou boldogítsd leányodat. Meg fogja bocsá
tani az ég, ha egy angyalának e’ szent barátságun
kért, és barátságunk által talán bús napokat szerzet
tünk. Oh! vagy talán még is boldog lehet ő egy más 
derék férj’ kebelén ! — Dezső te vagy az én világom, 
mindenem!“

„Lajos! — rebegé Dezső meg fogom-e mind ezeket 
neked,’s atyádnak nyomorú barátságommal hálálhatni?

„Nemes lelkű ifjak — mond fojtott fanyar szóval 
Prospero — ezeket isten súgta nagy szíveitekbe; ez 
vala kivánságom.Köszönöm segílségtüket. Ismét köszö
nöm! leányom az ég’ mátkája legyen és enyém ma
radjon!“ Ezzel elment a’ derék havasalföldi. — A’ 
király mintegy neheztelő hogy annyira elkomolyodott 
e’ jelenésen, hogy tehát nevethessen Paracelsusra né
zett, ’s monda: „Mester! vissza veszem szavamat, 
nem lőttél bakot, igen okos ember vagy, ’s talán ez 
egész nagylelkűségnek oka is te vagy, noha semmit
sem tehetsz róla! — Menjünk fiaim!“ -------Üres lőu
a’ börtön; a’ legvigabb ebéd és> ünnep követé e’ jele
nést a’ visegrádi udvarnál.

( V é g e  k ö v e t k e z i k . )



782

s z í n i  k ö z l e m é n y .
(TÉVEDÉSBŐL ELKÉSETT.)

Szeged, septemb. 28kán „Régi pénzek“ Vígjáték 
5 felvonásban irta tekintetes Fáy András ur. Mint
hogy már egyszer egy , nem tudom hová való, színi 
czédulán hasonlót láttam: „irta tekintetes, nemes, 
nemzetcs és vitézié Kovács Pál u r, orvos-doctor, és 
a’ magyar tudós társaság' levelező tagja,“ kérdenem 
kell színészeinktől mire valók e’ semmiségek? Fáy 
András tekintetes követ ur — jól van! F. A. tek. táb- 
labiró ur — jól van! tek. ügyvéd ur — ez is jól van! 
de tekintetes iró ur? már biz ez nem jól van Mi köze 
az írónak,. e’ szerzeménynek a’ polgári világban álló' 
czimeivel? Vagy tán a' ki tekintetes, az jobb munkát 
fog irni, mint a’ puszta nemzetes, vagy csak ur, avagy 
még nem is ur ? írót müve , művet neve ajánlhat csak 
's míg Shakespeare’ magányosan álló neve tiszteletre 
gerjeszti a’ nézőt vagy olvasót, hiába fog a’ czédulára 
Kotzebue’ szomorujátékai mellé az ,excelleutissimus,‘ 
czim is ragasztatni. — Ezek pedig a’ színészeket és 
nem a’ szerzőt illetik, ki hihetőleg maga is boszon- 
kodva kaczagna e’ tetten. — A’ játék elég kerekde- 
den és szorgalommal adatott.

September’ 30-kán ,Norma.1
October’ lsőjén ,Fekete asszony.4
October’ 2kán .Romeo és Julia.4

Ezután itt hagya bennünket a’ társaság, útját Deb- 
reczennek véve. Tőle általában a’ szorgalmat nem 
tagadhatni-meg, nekünk legalább itt néhány kellemes 
estét szereztek. Tagai közt, kik nagy részint fiatalok 
vannak ollyanok, kik ha dolguk után. stúdiummal lát
nak, nem maradnak utósók. De a’ vándorlás’ bús nyo
mai látszanak a társaságon;— örökké gyermek ma
rad a vándor, ha vaunak is tehetségek benne szépre 
jóra, nagyra, kifejletlenül maradnak azok mind addig 
még biztos és maradandó lakhelyre akad. E’ részben 
színészetünkön aligha segíthet más, mint a ’ megyék, 
Pest megye’ példája után; mi hagy minél előbb és 
és minél több helyen követést nyerjen, óhajtjuk.

Állandón egy helyen maradó társaság emeli a’ kö
zönséget , mig a' közönség is ekkor hathat csak jó- 
tevőleg a' színészek’ műveltségére; örökös viszony
ban áll e’ kettő ; — míg vándor társaságokkal egészen 
viszásan van a’ dolog: ezek rontják az ízlést, és rou-

tatnak viszont a’ közönség által. Ila valamelly város
ba bevonul illy színésztársaság, fut a’ nézősereg a’ 
játékhelyre, ’s tapsol vígad, dicsér és elragadtatik, 
mivel a’ tünemény szokatlan előtte; ez teszi aztán, 
hogy a’ színész elhízottá lesz, ’s ha tegnap félénken 
’s ingodozva lépett-föl, ma bátran áll-clő, fellármázva 
monologával a’ közönséget, ennek a’ színész’ ezen lát- 
szatos önállósága tetszik, a’ színészt jónak találja, és 
ismét tapsol, nem is vélve, hogy a1 pádról édes mé
reg csepeg elébe , méreg, niclly benne a’ más körül
mények közt ne tán felcsirázandó jobb ízlést meghalá- 
loztatja, hogy rontja a’ két egymással szemközt állók 
közül egyik a’ másikat. Kritikáról szó sincs, mert ha 
valakinek, ki egyszer’smind elég készültséggel bírna, 
eszébe jutna az illy vándor társaságok’ előadásait kri
tikusi szemmel követni, mit nyerne vele ? A’ színész 
azt mondja rá: nekem a’ közönség tapsol, a’ közön
ség pedig többség, holott a’ kritika csak egynek tol
lából foly, ’s így bizonyosan a’ többségnek vau igaz
sága. M ásrészről azon jámbor lélek, ki illyesmire 
vetné fejét; korcsmagyarnak, hazafiságtól fosztott- 
nak lármáztatnék-ki, minthogy gyalázni meri azt, a’ 
mi karai, ’s — bene notandum — mi a’ közönségnek 
tetszik. Jámbor lelkek! roszul hazafiskodtok! igen is, 
hazafiságos tett az , dicsérni a’ hazai jó t; de dicsérni, 
pártfogolni a’ roszat, ez a’ haza’ ellenségének tette. 
Én nagyobb jót hazámban sem a’ színészetnek általá
ban sem egyes színészeknek nem kívánok , hanem 
hogy mindenütt, hová vándorolnak; a’ legszigorúbb 
bíró rovogossa őket, kíméletlenül szigorú inkább, mint 
a’ ollyan romlottságot elöségítö magasztalgató.

...........Miután e’ látványokon keresztül esék , jött
végre vásár’ alkalmával October’ 8kán egy mutatvány’, 
— ah! rémületes és borzasztó! — ,Magának akart, 
másnak kért;4 2 flouos vígjáték adatott, irta honszer- 
te ösmereles író Kovács Pál. A’ (oldás — az csak 
el nem maradhat. Ha valósággal honszerte’ösmeretes 
író Kovács Pál, (mit mi igen is hiszünk}, ösmerik őt 
bizonyosan Szegeden is, ’s ama’ toldalék felesleges; 
ha pedig nem ösmerik , ’s e’ szavak által kelle őt kö
zönségünkkel megösmertetni, akkor bizonyosan uem 
honszerte ösmeretes. De. én nem tudom, miért, min
dig kell valami illyes katonafótnak a’ vándocszíuészek’ 
ezéduláiu lenni. Már az „itt még uem adatott44 ’s a’ t. 
szerencsésen kezd maradozni, de helyette más még



783

nagyobb helytelenségek jőuek. — Hagyjatok engem, 
atyámfiai! és ne kényszerítsetek, e’ darab’ előadásá
ról szólanom, inellynek nyakát szegni az eltávozott 
társaság’ néhány maradváuytagai vállalák magukra, 
ebbeli vállalkozásuknak a’ legszerencsésebben megfe
lelve. Utána következett nemzeti magánytáucz, egész 
's fe l lábujhegy aránytartással f — szép! —} Farkas 
Pepi által. Aztán „A’ vándor és arcz“ hohózali jele
net. Bohúzati? bohó! — bohó? ostoba jelenet! Csőszök 
közé az illyeuekkel nem városi közönség elebe. Ha 
Hlyeket akarunk látni, a’ drótos tótok közt eredeti va
lóságában láthatjuk, ’s még ekkor azon szerencsénk 
vau , hegy amaz ocsmány tót táncztól kiméivé mara
dunk, mellyet ma bizonyos Szerbéuyi vitt véghöz.— 
Hibázott még, hogy az egésznek kerek befejezése vé
gett a’ tót lótágost álljon , társa pedig czigánykere- 
keket. Menjenek önök, uraim ! és nem szégyelik ma
gukat és nem szégyelik színész nevezetöket illy dol
gokkal bemocskolni, megpiszkálni, szenvedhetlcnné 
tenni? — Jött utóbb ismét magánytáucz Farkasné 
által. — Záradékul: „Hála ömlés szavallatba a’ Ne
felejcshez, e’ hon kegye’ örök méltáulásául irta ’s sza
valja Czelesztiu.“  így olvasók ez igéket a’ ezédulán, 
mit akar ez értelem nélküli szózagyvalék, még eddig 
ki nem tudhattuk. A’ rimhalom’ tartalma egy érzelgés 
volt a’ nefelejtshöz minőkön kezdő költők vagy sze
relmesek tollúkat próbálni szokták, azon különséggel, 
hogy itt Leviatháu, Socrates, Tamerlan cserkoszorus 
hős Isokrates vagy ki ’s még mások sorra megfor
dultak. Uramfia ! nem elégszik-meg Czelesztiu azzal, 
hogy e’ vidéken majd mindenütt jeles színész gyanánt 
becsültetik; hanem még a* költészethöz is nyúl, ’s azt 
véli, ha néhány rímet összerak, költő, ha pedig ezek 
közé az említett neveket férczeli, tudományos fő lesz 
belőle, vagy annak fog tartatni ? Mint vers szerzőnek 
biztatásul annyit mondhatok, hogy, ha szorgalommal 
lát dolgához, némclly honi hírlapaink idővel hatalmas 
találósmese- és rejettszó-írót tisztelhetnek benne. Es 
e’ szavalás! Valami roszabbat Czelesztintől soha nem 
láttam, színésztől nem képzelhettem. Azon monoto
nia, azon iskolai hanglejtés, melly bennünket a’ ,quae 
maribus* iskolai scandálására emlékeztetett, azon kán
tori páthosz — ah! mind ez maximuma volt a’ rosz- 
nak , mellyet szavalásban képzelni lehet. Ha minden

vidéki magyar színész így szaval, akkor mint legfőb
bet , a’ mivel jelen tudósításomat berekeszthetem, 
azon kéretmet kell kimondanom: hagyjának-fel mind 
örökre a’ szavalással, ha azon szánandó híruévségtöl 
is mellyel bírnak, meg nem akarnak örökre fosz
tatni. —
í ííivS? ■ üi .. Jl - H P
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A ’ H A J Ó S L E Á N Y .

K O M A N C Z.

Zngó szélvész ordít, 
Jő nyugatiul;
’S az ég övére nagy 
Fölleg torul.

„Szélvész hozott- ’s bjlgyok 
Itt idegen ;
Házamhoz mond az ut 
Merre megyen?

Kél a’ csöndes folyó, 
Habokat hány; —
’S habok közt csolnakán 
Evez leány:

Nagy kincsemet rejti 
Édes hazám,
A’ sirt — hol porlanak 
Apáin anyám.“

’S míg evez rettegve 
A’ part felé; 
Kóffiíáriyát a’ habzó 
Víz élvévé. —

,Felejtsd kincsed , szólt az 
Ifjú ’s hazád,
Jöj hajlokoraba. ’S lesz 
Apád, anyád:

Kétség között halad 
A’ szép leány,
Nem ismért táj felé 
Kis csolnakán.

’S ki most előtted áll 
Leszen hived ;
Add nekem örökre, 
Add hü szived.

Jajgat ’s segítségért 
Hangzik szava,
D e, nincs segéd kezet 
Ki nyújtana.

A’ láng szerelemnek 
Csak egy perez kell; 
’S ha óhajtott tárgyat 
Lát, fellövel.

De im ! egyszerre hab . 
Szélvész e lá l,
És a’ hajós leány 
Partot talál.

A’ lány felejt kincset, 
Felejt hazát,
’S ölel hii férjt, apát 
’S édes anyát.

A’ parton egy ifjú 
Magányba volt;
A’ lányka hozzá ment 
’S remegve szólt:

Szivükbe’ nem nyiloug 
Bus sirhalom;
Fölöttek bár viraszt 
A’ nyugalom.

JiORVAY
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Iliit- 1  DIVATLAP.

K Ü L H I R E K .

1. J Egy lipcsei műasztalos, mint mondják, igen fa ága, áron 
vette meg azon topoly fákat, mellyek azon helyet jelelek; 
mellyen G u s t á v  A d o l f  elesett. Az asztalos mindennemű 
apróságokat szándékozik belőlük készíteni, ’s azokkal keres
kedést űzni.

2. ) Egy privát ember Washingtonban legújabban egy kály
hát talált fe l, mellyek segedelmével a’ kocsikat fűteni lehet. 
Igen kevés helyet foglal el ezen készület, kevés égszert kíván 
meg és legkisebb füstölést sem okoz. E’ kocsi - kályhát már 
több kocsiban próbálták meg a’ vasutakon, ’s az utazók’ egye
temes állítása oda megy ki, hogy a’ kocsiban legkevésbé sem 
érzették magukat kellemetlenebből, mint fűtött szobáikban 
otthon.

3. ) Portsmouthban jelenleg egy férfid él , ki több mint 36 
év óta naponkint 6 — 10 pohár rumot ivott meg a’ nélkül, 
hogy ezen erős ital neki legkisebbet is ártott volna. Ha fel
veszünk egy általános ménnyiséget, p. o. naponkint 7 poha
rat, úgy ezen ember a’ 36 év alatt 91,980 pohár rumot ivott 
meg. Valljon meddig űzheti emberünk!

4. ) A’ múlt hónapban több mint 4000 párisi uteza nyert uj 
felírást, kék alapra fehér betűkkel. A’ tapasztalás tanítá, hogy 
az említett két festék vegyitéke éjjel az Írást legolvashatóbbá 
teszi. *

5. ) Birminghamből érkezett tudósítások szerint ismét talál
kozott egy férfiú, Buretwoodban, ki nejét a’ vásárra vitte, 
azt eladandó. Az asszony már egy pár perez óta ott állott; 
a’ kötéllel nyakán, midőn egy harmadik közeledők , ’s 55 
sonst igéi t e’ különös árúért. A’ szerető félj nem kívánt töb
bet , leoldá a’ kötelot ’s az asszonyt odaengedé vevőjének.

6. ) Egyike a’ leggazdagabb községeknek Páris’ környékén 
kétség kivid Arcueil helysége. A’ tudós Laplace’ özvegye he
lyet kerestetett itt a’ védő intézetben egy szegény árvaleány’ 
számára; kérése azonban hely üresség nem lévén sokáig nem 
teljesittetek. Midőn végre egy megürült, a’ szegény azalatt 
megholt. Laplace asszonyság tehát a’ nyert helyre egyet, 
akárkit a’ helységből ajálkozott fogadni- A’ helység* elöljá
rói fölszóliták községüket, de az egész helységben nem ta- 
lálkezott csak egy személy i s , kinek a’ védő intézetbe felvé
telre szüksége volt volna.

7.) Mariannák istenné’ innepei, kit a’ Hinduk a’ himlő 
járvány ellen oltalmazó istenség gyanánt imádnak,  böjtölés
ben , tisztulásban , áldozat - nyújtásokban, tánezokban és a’ 
tűzön keresztül járásban állanak. Az innepi szertartásoknak 
ezen legutóbbika és legveszedelmesbje minden napnyugta után 
tartatik. Egy csekély, kis pagóda az, hol ez történik Banga- 
lőre környékén Mysore tartományban, hol egy 18 láb hoszú, 
12 láb széles nyílás ásatik, melly egészen megtömetik égő 
parázszsal. Bizonyos jeladásra egy egész sereg ember, assz.ouy 
gyermek tódul elő a’ pagodából, ’s innepélyes sormenetben 
halad előre hálaénekeket mondta Mariannák istennő tisztele
tére lármás hangszerek’ kíséretében, mi alatt valamennyin a’ 
tűz’ közelébe érkeznek. Mind ruházat nélkül vannak, testeik 
csak valamelly sárgás még eddig minden természetvizsgálók 
által ki nem magyarázott anyaggal bevonvák. Midőn a’ 7—7 
papok közül, kik az isteni szolgálatot végzik it t , egyik a’ 
pagodában egy kakast leölt, a’ buzgolkodók sorra, majd las
san, majd gyorsan haladva, majd ugrosva, majd tánezolva; 
mennek keresztül a’ tűzön, mellynek közepén egy keskeny 
ösvény hagyaték; alig van, kin fájdalom jelei mutatkozná
nak. Ezen sétálás a’ forró parázson, tisztulással és az istennő’ 
háromszori felhívásával van egybekötve, ’s ha az innepélynek 
vége van, az egész sormenet vissza megy a’ pagodába, hol 
a’ hívek egy nagy kávában megfiiresztetnek, ’s ezen vizbe 
mártják a’ kis gyermekeket, mellyeket a’ himlőjárványtól 
megmentéin akarnak, — de, mint sejteni fogják olvasóink, 
közönségesen kevés haszonnal.

8. ) Amerikában, a’ legnagyobb kereskedési balviszonyok 
mellett is , mellyek Amerikábau most napi renden vannak, 
legkeresettebb áruk még maiglan is — az Asszonyok. Chi- 
«agobul legújabban ezeket írják :

„Az asszonyok utáni kérdezősködés közönséges. A’ mint Buf- 
falobul a’ gőzhajók érkeznek, azonnal minden egyéb munka 
félretétetik, és egy nagyszáma a’ g a z d a g ,  vigasztalhatlan 
házasodni óhajtóknak a’ kikötőhöz tolakodik, készen állva, 
kezét valamelly fiatal hölgynek nyújtani kit szerencséje a’ 
gőzösökön e’ partokra hozott.“

9. ) October 2dikán, mint ez évenkint szokás, ismét nagy 
csoport nép tódult Brüss élből, a’ genti úton., Zellichbe, hogy’ 
ottan egyenek. A’ l e g n a g y o b b  e h e t ő n e k  e g y  e z ü s t  
£ o g  a d a t o t t  j u t a l m u l .

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

NYOMAT!* LANOKKKH BKTIMYKL
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Előfizethetni u j-v ilág  
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házban 554ik izám alatt. 
Ks minden cs. k. posta- 
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H a r m a d ik  év* A’ dicaőtég fényiugára 
Lengjen a’ Magyarhazára, M á so d ik  fe le

ELOFIZETEiI HEBELEM.

Három év’ elforogtával, elég súlyos küzdések után, nem sokára a’ negyedik év for
dulat is felviradand e" lapokra. Három évig, ha egy kissé körültekintem ez idő alatt beutazott 
gondolatim’ országát, mindig arra czélzott minden ügyekezetem, mi módon elégíthes
sem ki a’ nagy Közönség’ sokoldalú kivánatií. A’ nagy Közönség’ sokaldalu kivánata 
azonban nagyon sok volt, szünetnélküli gyámolóim’ száma pedig nagyon kevés ’s így  
mélyen tisztelt Pártfogóim mindezideig olly nagy lelküek valának, miszerint kevésben 
kevéssel megelégednének a’ józanság’ azon üdvös elvénél fogva, hogy a’ mértékletes
ség még soha senkinek sem ártott, bár igaz más részről az is , hogy egy kis torkosság 
az Előfizetők’ számában, még egyetlen egy újságírónak sem okozta halálát. Istennek 
hála! mint szives Pártfogóim látják, ezen torkosság mind e’ mai napig is nekem nem 
ártott, olly annyira hogy jövő 1838ra megújulandó esztendőnkkel, újult erővel fogok 
törekedni, pártfogó Közönségemnek további gyámolitására lapjaimat érdemessekké tenni.

Az egész világnak nem tetszhetünk, mert az egész világ nem is olvas ’s ré
szemről legalább, igen megjutalmazottnak érzenaem magamat, ha azon kis világ, melly 
„ R a j s o l a t im a t“  mind ez ideig a’ többi honi hírlapok’ gyűjteménye közt tartani ér
demesítő, ha ezen kis világ, szíves volt elismerni azt i s ,  hogy lapjaimnak mindenkor 
legszentebb czélja vala: a’ közjóra munkálni. E z lesz vezércsillágom a’ ránk viradandó 
új évben is, ez fogja buzdítani jövendőre azon munkás hazafi társaimat is , kik lapjaimat 
mind ez ideig szellemileg, olly fáradhatlanúl törekedtek gyámolítni: Bátor vagyok itt 
egyszer’smind a’ t. Közönséget figyelmeztetni, hogy jövő Í838ra lapjaimtartalmát, egy  
jeles I r ó n é n k ,  l ía r ü C S  TThevéz' lelkes elbeszélésével kezdendem meg, mi szol
gáljon hazánk Szépeinek ingerül e’ lapok’ gyámolitására.

A ’«,R a j z o l a t o k “  szívet, lelket képző, derítő ’s vidámító tárgyai a z  eddigiek 
maradnak, ’s mindezekben f ő l e g - az e r e d e t i s é g ,  melly ben, valólag minden elfogultság 
nélkül mondhatni, a’ „ R a j z o l a t o k “  elébe, mindekkorig egyetlen egy honi lap sem 
vágott.

K é p e k e t ,  a’ „ R a j z o l a t o k “  mellé adandók annyiakat, mennyieket szives 
Pártfogóim gyámolításából adnom lehetséges leend*, mert e’ részben eddig elő is mindent 
érőmén túl tettem, ’s végre is csak azt tapasztalam, hogy az értelmes és hasonló szép li
teratúrai lapok’ gyámolitásában buzgó magyar Közönség, nem köti szíves részvétét egye
dül a’ k é p e k h e z , mint különben i s , nem nagy hasznot hajtó külsőséghez.

Felszólítom tehát a’ Haza’ lelkes Fiait és Leányait, méltoztassanak lapjaimat, 
továbbá is gyámolitani ’s irántuk szíves rendeléseiket minél előbb megtenni. A’ „R a j-

1837. (9 9 )
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zolatok“ ára az eddigi m arad; postán küldve félévre 5 p frt., Helyben 4 frt. 
peugó. E lőfizethetni minden cs. kir. Posta-hivatalnál. H elyben a ’ szerk esz tő ség n é l: 
uj - világ -utczáfoan, dr. Reisinger Házban 5 5 4 d ik  sz. a.

P esten  december 5d. 1837.
M u n k á c s y .

K ik minden héten rendesen képekkel óhajtják a’ „K a jzo la  tőle a  t“ já 
ratni, félévi díjban m éltoztassanak 6 pengő forintot fizetni postán. 
Helyben pedig 5 forintot pengőben ’s ez esetben Hiány nélkül minden 
Héten rendesen meg fogják a’ képeket kapni.

B R A S S Ó .
T Ö R T É N E T I  E L B E S Z É L É S .

VIASKODY KÁROLY-TÓL-
(y  é s *•)

IX.

Olvasóiükat iramára1 havas alföldre vezetjük, e's pe
dig Bazarád’ palotája1 belsejébe. Ott üli a1 Vajda egy 
asztalnál, fejét kezével támogatva ; mögötte tanács
noka Dobrozláw, kaucsal szemeit hegyes hosszú or
rán végig futtatva; egy alak, mellyet az olvasó hihe
tőleg , a1 csiribiri korcsmából még ösmer.

,,’S miért törekeunék Károly éltem ’s országom el
len — kérdé tanácsnokát a1 vajda — hisz’ höbérében 
vagyok ?“

„Mivel a’ sertés1 szalonnáját nem lehet megkapni, 
hanemha gégéjét megnyessük“ — felele nyugottau 
Dobrozláw.

„Hah! ferde bujtogató!“
„Kíméld meg magad Vajda! kötelességem neked a1 

keserűt is eléadni, ha népünk’ üdve kívánja. Előzd 
meg az ellent, pusztítsuk a1 Bánátot, és szívesen al
kudoznak majd velünk. Fogadom hogy Orsovát Pan- 
csovát2 nap alatt meghódítom; pedig mi hasznos volna 
neked e1 2 helység! Átengedik majd az egész Bánátot 
csak hogy mélyebben ne hassunk fészkükbe. —Károly 
mostan erőtlen, a1 Bozsnyákokkal is sok baja van, és 
bátor ő is fenyeget minket, ez csak sziulett hősség!“

„Ha Farkas Tamás vagy Dobrozláw volnék, hasz
nálnám ez alkalmat. Mondassam-e én is a’ világgal, 
hogy az oláhok is ollyauok mint a’ dalmaták, mint 
Spalatum és Jadra1 lakói, kik ma a1 magyar korona’ 
árnya, holnap a1 veleuczeieké, holnapután ismét ma
gyar oltalom - alá adják magukat? És honnan tudod 
hogy a’ magyar sereg már .is közéig, már is olly ir
tózatosan garázdálkodott határimban?“

,,Honnan? Hadd jőjön a’ hírmondó“ Dobrozláw biz- 
tosultan kitárá az ajtót, de a’ becsületes Omicz — ez 
vala a’ tanított kém — meggondolva fekete tettét, az 
ajtó elől már eltávozott volt. Dobrozláw mit sem gon
dolva a’ fölsüléssel „megyek — úgymond — fölkere
sem , ha csak Károlynak valami kémje palotád előtt 
meg nem ölé.“

Magára hagyá a1 vajdát, ’s egy magános erdő-bü- 
rűn lesé Onuczot, a’ rövidebb utót választva, igen 
hamar ott volt, ’s tudá hogy hírmondója még nem le
het igen távol. Néhány gyerek az erdőszél előtt ho
mokban játszott; közöttük Ouucz’ nagyobbik fiacská
ja, ki pólyában tartva kisded testvérét, a’játékot nézte. 
Elé rohant a’ sűrűből Dobrozláw, ’s valamint a’ ga
lambtársaság, ha a’ nap1 sugáriban fürdik, ’s a’ mel
lette álló terepéiy fa alól ölyv csap közéjük, nyilsebbel 
szétpattan — úgy oszlott el rögtön a’ gyerek-tanya, 
annyira nézett ki a’ pokol az előrohanó’ szemeiből. 
A’ kis fiú polyás testvérével vissza m aradt, maradnia 
kellett; de még nem tudá mit akar Dobrozláw, már 
is szorosban melléhöz tartá a’ kisdedet. Dobrozláw 
háta mögött az árokból más alak mászott föl, és csak 
hamar azon bokrok közé vonult, hol Dobrozláw’ les
helye volt, hol annak fegyverei álltának. „Hadd adjak 
neked csemegét! — mond Dobrozláw — hadd nézem 
e1 kis csecsemöst!“

A’ fiú eldobá az ajándékot, ’s a’ csecsemős után 
nyulónak kezeit mardosá.

Errős karral eltaszitá ez a fiút s a' kisded polyást 
leshelyére vivé , ott háta mögé a’ bokrok közé letéve, 
tegezét irányzá az idősb fiúra, és az jajdulva, segít
séget kereső elsietett. Arra jőve más felülről az or
szágúton Onucz „Vissza!“ kiálta Dobrozláw „vissza 
Bazarádhoz nyúlszívű és hátra ne nézz többé!‘ — 
Omicz letérdelt előtte és kérte ne kényszerítse hazug
ságra, mert ő a’ magyar sereget nem látta. Akkor
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sem tudsz hazudni gyáva ha gyermeked liatalinomban 
vagyon? Akarod - e vérét ? Mindjárt meglátjuk milly 
aczélzott erényed lu — — A' szegény atya elsápúlt 
távolról egy neki ösmerősnek látszó embert látott gyer
mekkel szaladni; édes elősejtéssel addig mig Dobroz- 
láw a1 bokrok között keresgélt, elosont. „Ezer halál, 
nincs itt! káromkodva a'tanácsnok, utána lőtt a’ meg
szökő atya után, a’ nyíl nem tőn más hatást, mint 
hogy Onucz’ bokáját megsebesítvén, igen késlelteté 
annak haza-váuszorgását.

XII.
Prospero’ háza, ezelőtt árkadiai vidorságT tem

ploma volt, de mióta Budapestről vissza hozá leányát, 
mióta azt havasi monostorba csuká, azóta mind meg
változott. Jefta neje fejét csóválta; kérdezvén férjét 
hogy’ vannak a’ magyar fővárosban ? azt nyeré rövid 
feleletül,'— különben olly bőbeszédű Prosperójától: 
,Buda boros, Pest poros.4 — „Nem áll már sokáig a’ 
világ — mond Je fta ; — hisz1 én is csak leány voltam 
egykor, de herczegekröl, párviadalokról mit sem tu
dok. Aztán az a1 vén ember! — no bár csak elszöknék 
az a’ leány a1 monostorból, hová Pestről átszálitá. — 
Én elhagynám szökni Dezsőjét fölkeresni.

Bejött most Prospero, ismét olly rendkívül vidor, 
mint mikor utoljára Budapestre ment, "s így szólítá meg 
nejét „Asszony te! nesze kis gyerek.44

„Uram ! ne büntess — válaszol Jefta , megfordult-e 
eszed?44

„No ne bukfeuczeztesd nyelvedet, hanem vedd és 
dugd el !u

„Ez a ’ vén csősz megbomlott! meg gyermeket lop. 
Moudsza mi a1 manónak nekünk a1 kis gyermek?Hi
szen dicséretes az, hogy a’ gyermekek1 szenvedélyes 
barátja vagy; de csak a1 házba ne hozd. És kié a1 
gyermek?44

A1 gyermek kedvelő most az ablakon keresztül út
hosszát látá mint kutatják ki Dobrozláw’ poroszlói sor
jában a1 házakat. Fölragadá OnuczT gyermekét, és 
kertjének hálulsó ajtaján eltűnt.

XIII.
Dezső az alatt a1 magaskői nyékben egy vadat vön 

űzőbe, de minthogy távolacska csalá őt a1 vad, vissza 
fordult más utakon, nem akarván mint várnagy sokáig 
tovamaradni. A' király már úton volt táborával Baza-

rád ellen, ’s ö bár jobban szeretett volna vele menni; 
helyzetében még a1 királynak nem mert ellenszegülni.
— Egy tóhoz é r t; körül vala ez nőve virágzó cserjé
vel. Gémek és egyéb halászó madarak röpdesének 
a1 víz fölött,ollykor ollykor egy halacskát vacsorálók. 
A1 fellegek óriási bérczeket tükröztetének a1 viz1 zöld 
árnyéklatán, ’s a1 madarak e1 szerint két ég közt lát
szottak lengeni. A1 nyáj kutyája egy bokornál meg
állapodott, és szünetlenűl ugata. Dezső figyelmes lön 
odalépdele, szét bontá a1 bokrot ’s egy alvó zarán
dokúét pillanta meg. A1 leány föleszmélt: ,Dezső és 
Verőn4 kiáltás egy perez munkálatja lön.

„Verőn! te i t t? 44 rebegé az ifjú.
„Dezső! mielőtt fekete leplet öltök magamra, meg 

akarom tőled tudni: való-e mind az, mit atyám állít? 
Te rólam lemondál! A h! én most te miattad földönfu
tóvá levék, csak egyszer még véled beszélhetni. Jó  
atyám a1 menostorban vél engem. Dezső Dezső !44 — 
„Verőn! — mond az ifjú— eh! miért e1 jelenés? Vá
lasztanom kellett, és te angyal, te levél az áldozat!44
— ,,’S megbánod hogy rólam lemondál? Oh! csak 
ezen nyomorú szót hallasd velem. Dezsőm ,hogy bá~ 
nod( és vigasztalva térek oltáromhoz.44

„Leány ! tudd meg tehát hogy ------tud meg ked
ves, hogy még mindig szeretlek, tudd meg isteni Ve
rona hogy — -------bánom eskemet; de embere leszek
hogy szavamnak álljak.44

„Édes Dezsőm ezt vártam tőled, könnyebb szív
vel térek most vissza szent fogságomba. Isten véled 
örökre.44

„Isten véled, édes, édes Veronka, a1 mint más vilá
gon is boldog akarok, és esak véled boldog lenni, 
úgy fogadom szent szerelmünkre szent bárátságomra, 
hogy holtomig más leányt nem fogok szeretni. Élj 
boldogúl. Átkarold forrón a1 szüzet, ennek zarándok 
pálezája eldült ’s egy a1 fűben fekvő képecskére esett.
„Micsoda kép ez?44 ------ Kiált Dezső,’s fölemelő.—
Károly király volt azon ábrázolva, egy barlangban 
a1 reá leső ellenségtől körül vétetve, ezen fölirássaL 
„Sok pénzünkbe került kitudni: hogy1 öltözködöl és 
hogy1 nézesz ki. Halj meg.44

Forró csókot nyoma Dezső kedvese’ ajkaira és ké
pestül lélek szakadva Visegrádra sietett. — Veronka 
egynéhány Rómából hazatért havasalföldi zarándok-
nékkal hazájába érkezett-------’s monostorába.

*
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Havak múltak el. A’ vaskapui síkon fejériéit im
már a’ magyar tábor. Dobrozláw, jobban befurván 
magát Bazarád’ hiedelmébe, jobb szűkében vezérnek 
választaték az oláhok’ részén , ’s várva várta már a’ 
magyar tábor közelébb jöttét. Nagy hegyet választott 
övéinek mellyuek moldvai részén meredek sziklafal; 
jobbról bérczpatak ; balról igen keskeny, ’s félórányi
ra nyúló szorulat, ineghághatlan gránittal; negyedik 
részén pedig nem régen ásatott sáncz, kerítéssel 's 
kapuval ellátvák — valának határai. Itt táborozott Do
brozláw a’ nélkül hogy a’ tölgyekkel benőtt térés kú
pon csak egy ember is látszott volna alolról tekintve. 
— Ha a’ vezér az takarta hogy zárassek be az erdő; 
akkor elé jött egy köpczös kis ember, ki Magyaror
szágon kántor - szerepet játszott, egyet fordított egy 
kulcscsal, és a’ bérez erdőstül táborostul bevolt zárva.

Róbert király úgy számolt hogy az oláh táborlat, a’ 
Veröcze’ túlsó torkolatján túl várja őt lesben, és e’ 
szerint ő több pusztítást teheteud a’ szorulatból, mint 
sem az oláhok övéiben, a’ magyarokban; minthogy a’ 
széles sikon elterült ellen, ha valameuynyien egyszer
re sütendnék el tegzeiket, a’ magyarok’ soraiban leg
feljebb kettőt hármat ejthetnek el. Különben is 8 napot 
kellett volna a’ királynak kerülnie, ha a’ bérezszoru- 
laton nem megy vala keresztül.

Előlépett mostLajos herczeg utána a’ tábor’nagyai, 
eseugvén a’ király előtt, ne menne ő is a’ csatába, 
ne hagyná könnyen történhető halálával az országot 
árván. A’ király mosolygott. Ekkor közelíte egy asz- 
szony, képet mutatva a’ királynak, melly Veronáétól 
semmiben nem különbözék. Letört a’ király sátora fö
lött egy tetemes cserág és behorpasztá a’ vászonnal 
vegyes bársony fedelet. Sápadság üle a’ körülállók’ 
ajkain és a’ király így szólamlék meg: „Igen becsü
löm vonzalmatokat kedves híveim , de ezeket nem ve
hetem másnak mint igen természetes eseményeknek, 
azért kérlek benneteket és parancsolom ne gátoljátok 
pályámat. A’ cserág erétt volt a’ halaira leélte üdéjét, 
le kelletíesnie, akár egy királyi sátor, akár mi más 
halomra esendett is. Azon képek ...tán  csak az’ ok- 
búi koholtattak hogy egy magyar király’ bátora zivűsé- 
get próbára tegyék. Sokat fáradoztam még a’ bajnok 
magyar nép a’ királya lehettem; ollyan népnél hol 
minden katona meg annyi hős, melly nép’ előditől

XIV. hajdan a’ világ rettegctt,mellynél minden pór is vágy
va vágy magának babért szerezni, vagy a’ hazáért 
meghalni, olly sok bajnok közt épen a’ király marad
jon gyáva? Nem: országom csoukulást szenvedhet e’ 
ferde oláh néptől, ide jöttünkben láttuk mi pusztítást 
tön e’ napokban az áluok Dobrozláw; meg akarom ér
demelni hogy magyarjaim szabad akaratból választó
nak királyukká, ha mindjárt érttök meg is kellene 
hallnom. Halljátok-e vitézek holnap királyotok vezet, 
azon bérezöbölbe, királyotok adand példát nektek ha
zátokért harczolni és győzni“ . . .  Intett a’ király és az 
esengők visszavouúltak.

Patay és Turáuyi a’ csiribiri korcsma’ két hőse je
len volt a’ magyar táborban. Azon hír támodott hogy 
az oláhok valahol elbúva csak a’királyt lesik, de épen 
az a’ ki azt hirdeté meg’ vissza vévé szavát.

Azért két hősünk sem ada e’ mondáuak hitelt. Arra 
járdala egy ember a’ sűrűben. „Mi a’ manó — kiált 
Turányi hiszen az a’ mi Scarabaeusuuk testestül lel
kestől, hát az hogy jött ide?“

„Hihetőleg nyelvtudományiért hogy az oláhokkal 
beszéljen.“

„No ezt rá szedjük! He mester!“
A’ mester meglátván Turáuyit odább akart állni.
„Meg me moczanj — dörge Patay, — utol érlek és 

kásává morzsollak ha ide nem jősz.“
A’ mester a’ levél olvasásra emlékezett és szelíd 

nyájassággal oda simáit.
„Hallod-e mond Turáuyi, azt kívánja Lajos herczeg 

hogy oltsd magadra a’ király’ ruháit, és vezesd a’ 
tábort az ellenség ellen. Reád ugyan a’ legtöbb nyi
lak suhannak, de úgy is még nem volt semmi súlyod 
a’ világon, — legalább dücsőségeseu meghallsz a" 
hazáért.“

Paracelsus Patay öklét nézegeté — másfelől a" 
halált látá, — meggondolásra kért időt, magányos 
eétáláson. Megengedteték neki. Elment a’ sűrűbe, és 
hírét többé senki nem hallotta.

XV.

E ’ közben igen különös külsejű vitéz vágtatott a’ 
király’ sátora felé, midőn Lajos esengö társaival on
nan eltávozott. A’ fekete paripás vitéznek, fekete 
vértje, ültözetje és fekete sisakja volt. A’ sisak 
szem leeresztve. A t-nyujta  a’ királynak egy iro-
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nidnyt juhbőrön, e’ foglalatút: „Árva és néma va
gyok. Hazámban névtelennek hívnak. Vétkes lévén 
keresve keresem az alkalmat, egy gondatlan rút tet
temet valamennyire jóvá tenni. Add át nekem ruhá
dat, küld a’ közel harasztba, ott megleled az enyé
met. Eltemet ne féltsd, mert engem semmi emberi 
kéz meg nem sebesíthet.“

Míg a’ király olvasott addig a’ fekete lovag lassan 
a' száz lépésnyire fekvő csalit fölé ballagott, karjá
val arra mutató, arczával a’ királyra tekintő.

A* vitéz’ megjelentével rögtön derűit lön az eze
lőtt borúban öltözködött őszi ég. Az egész tábor is
ten' küldöttjének nevezé ez alakot.

„Cselszövó ez és nem egyéb — mond a’ király — 
veszélybe akarja a' magyarok’ királyát e’ fölcserél- 
léssel dönteni, lássa meg tehát hogy I. Károly ren- 
díthetlen. Vigyétek oda öltözetemet, e’ veszélytől 
nem tartok.“

A’ király’ emberei vissza jöttek a’ fekete öltönynyel, 
de az idegent seuki sem látá a’ csalitbau.

XVI.

Fölviradt Lajos herczeg félte napja. Megindúlt 
a’ sereg a’ bérez szorulatba. Fele már ben ,volt azon 
útban, mellybc az ég’ sugari, csak mintegy tágas 
kéményen hatottak keresztül.

„Uj uratoknak, Farkas Tamásnak és az ördögnek 
nevében, rajta legények!“ — dörge egy szózat a’ 
bérczoromról. Az eleve oda készített számtalan szik
lák, százszorozott visszhanggal lezuhhantak az oláh
tábor' magas széleiről a’ magyar seregre, százankíut 
eltemetők a’ magyar vitézeket.

„Mellyik hát a’ király? — kérdé egy más ott fen — 
mert fogadni mernék, hogy azon leeresztett sisakút, 
azon fekete öltöuyut hívják Károlynak.“

„Tuskó— felelt az előbbi durva szózat — nem ez 
a’ király, ott kiu lovagol zöld ruhában aranynyal hí
mezve, ott, o t t ------ “ A’ beszélő nagyon kitalált
hajlani a’ mélység fölött; kisikamlott, ’s káromolva 
Iezuhhaut; ég ’s föld között egy hegyesen kiálló ol
dal szikla fölpeczkelé hasát.

A’ szikla- és nyilzápor egyre növekedett.
Három egész napig tartott a’ hallatlan ütközet. A’ 

hideg is rendkívül növekedett, noha még mindig csak 
november hava volt. A’ jaj elterjedt egész Temesvá

rig. Legtöbb pusztítás történt a’ kunok közt, kik ez 
által lemosták tatárjárási bélyegüket. Itt veszett el 
András, Fejérvár’ Prépostja és al-kanczellár a’ kirá
lyi pecséttel; továbbá Miklós, erdélyi Prépost, szá
mos pappal ; és Mihály , Pozsega’ Prépostja. A' 
papoknak faszeget vertek fejükbe az oláhok, őket 
vélték a’ király nógatóiuak e’ hadra; nekik tulajdo- 
niták hogy a’ király megmenekvék.

Bazarád a’ 3 nap utáu függetlenné hirdető magát. 
Dobrozláw feje a’ magyar holttestek közt találtatott. 
Hihetőleg a’ sziklazápor törő le a’ többi testről; de 
a’ test még tovább is a’ meghághatlan szikla’ hegyéne
maradt, míg sasok’ eledele nem lön.

XVII.

Kijött most a’ fekete vitéz’ kivolta. Dezső’ holtteste 
hozaték a’ király elébe. — A’ király köuyekct önte. 
Lajos több napig könyezve barátját, magányos ka
landjaiban a’ sűrű fenyvesekben egyszer fekete pon
tot vön észre a’ távol hótakarón. Dobogó szívvel sie
tett oda. Főig hólaviuától elborított ember fekvék ott
Prosperő.---------- Dermedett kezeivel magasra tartá
Ouucz gyermekét. — A’ gyermek’ megfagyott; ki
terpesztett merevedett kezecskéi jelenték hogy se
gítségért tárá ki. Siralmas arcza még mindig — ég 
’s föld között is — pártfogója fölé konyúlvák.

Prospero hihetőleg azon monostorba akará a’ kis
dedet vinni, hová leányát vivé. E’ monostor nem 
messze fekvék e’ bércztől, szép lapályban.

Károly holta, vagy is i 2  évvel e’ liarcz után Lajos 
mint magyar király, ismét adófizetővé tette Bazarádot.

I. Károly, Lajos herczeg, Dezső, Prospero, Ve- 
ro n k a -------nincsenek többé, de fen áll egy La
jostól építetett város azon helyen, hol Verona’ mo
nostora fekvék. Neve Ion:

Corona Prosperi, németül Krons'adt, magyarul 
Brassó.

Honunk’ több helységibeu , fökiut Szathmár és 
Mármarosban Verona’ és Korona fölcseréltctése 
máigrlau is divatozik.



A LEDÉR LEÁNYHOZ.

Nem szebb kelet virányain 
A’ tünde rózsa szál,
Ha zárott keble megnyílik 
Arczodnak bajinál.

'S varázs erő ragyog szemed7 
Izzó sugáriban,
Csak az kár, bogy szűd ajtaja 
Olly tárva nyitva van.

Kévéssé nyitva hadd legyen 
Mig hódolóra lelt,
’S bűvös szerelmed’ lángja hűn.
Melenget egy kebelt.

Ha föllelé, lakatra zárd 
Szivednek ajtaját,
A’ lepkekint elszárnyaló 
Érzet gyönyört nem ád.

Mert majd ledér szived közös 
Szobává változik.
Hová az utas jön 's  megint 
Messzére távozi k

De biztos lakhelyet soha 
Egy férfi szív’ se* kér,
Es puszta lesz szived hová 
Most annyi út as ér.

SUJÁNSZKY.

N Y Í L T  l e v é l .

Eperjes decemb. 2-dik napján 1837.

Kedves Szerkesztő Ur! Tudatni akarom önnel, és 
Japja’ becses olvasóival: mikint a’ tanácz kedvellő 
eperjesiek a’ múlt hó’ 22-kén egy fényes bálban vő- 
nek részt. Azt gondolja talán ön, hogy ezen mulat
ság a’ múlt farsangra ráadás, vagy a’ mármár bekö
szöntő tánczvigalinak’ előjátéka va la?— Óh nem! — 
Hálunk’ cziméűl a’ naponkint gyarapuló ipar - egye
sület', vagy inkább polgári casino’ ünnepélyes föl- 
szenteltetése tüzeték-ki . . Különösen a’ megyei köz
gyűlésre érkezeitek, —- átalábau a" már jól kipihent 
lábúk is hatalmas rugók valának a’ csinos terem’ ’s 
az öt mellékszoba’ megtöltésére. — De nem az ösz- 
szesereglettek’ nagy száma ruházta-föl különös saját

sággal a’ tánczvigalinat; hanem az illy féle piqueui- 
quekben ritkán látható népszerűség, melly itt bájo
san voná-át egyensugaraival a’ minden rangú- és 
osztályzatnak arczait. — Csinosság, rendtartás, és 
feszetleu derültség ömlött-el az egész tánczmulatsá- 
gon, -— A’ mi gedig legnevezetesebb -- a’ szűnóra 
alatt pezsgővel tölt poharak ürítettek — az egyesület 
elöljárói, ’s több más honfiak egésségéért, kik kö
zött Széchenyi gróf, ’s egyéb jó polgárok nevét öröm
mel hallottuk megéljeueztetni. — Bár több illynemü 
polgári inuep foglalna helyet honunk’ hirkaleudário- 
mában.

Á propos! — Közlök még más valamit is önnel. — 
Csakugyan a’ múlt hónap’ derekán vala szerencsénk 
Dr, Kunicke a’ bécsi „Museum fúr topographische 
Vaterlandskundeu czimü lapok’ érdemes szerkesz
tőjéhez, ki az iparegyesület’ teremében, tovább egy 
hétnél, naponkint reggeli 11 órától 12ig agytani 
(chranologiai) leczkéket tartott. — Eléadásai a’ lé
lektan (psychologia} mezejébe vágván , annál inkább 
érdeklették a’ műveltebb hallgatókat — [és dicséret
tel legyen mondva a’ hallgatónó'/ceí is} — minthogy 
sok ój, ’s valóban meglepő szín mutatkozék rend
szerbe szedett elvein, — és a’ száraz theoria sötét
jét — több emberismeretből merített példákkal világo- 
sitá-föl. Dr. Kunicke az agy’ minémüségéből, ’s al
kotásából magyarázza-ki a’ lélek legjelesebb műkö
déseit, a’ kedély, charakterek ’s tb. legmélyebb rej
télyeit: következőleg, ha a’ kiváncsiak, a’ benuök 
fészkelhető jó vagy rósz tulajdonokat, hajlandóságot 
p. o. hangászatra, költésre ’s tb. kiakarták tudni — 
csak Dr. Kunicke tudományához folyamodtak. Dr. 
Kunicke pedig agyukra tévé sokat-Ígérő tenyerét, — 
’s a’ Hamleti kérdés fejtve volt. — Lássa az ember!
— mit nem tesz a’ varázslat! — Már most majd min
den eperjesi tudja, hogy mire termett, ’s mire van 
igen nagy hajlandósága.------ Sajnálni lehet, miké
pen Dr. Kunicke, mindent csak az agytanra szőrit — 
elfelejtve az idegzetek, és a’ vérkeringés működéseit

E^vébiránl Dr. Kunicke úrnak köszönettel tartó- 
zunk; — mivel városunkba egy kis szellemi mozgást 
hozott, — Biographiáját nevezetessé teendi azon di
cséretet érdemlő művészi hajlandósága is, mikint ö 
volt a’ legelső — Sennefelder Alajossal egyesülve
— ki a’ kőmetszést Osztria fővárosában meghono-
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sitotta. — Dr. Kúnicke eddigelé nagy utazásokat tett 
Európában; most pedig leginkább azért utazza ke
resztül homiukat, hogy „Muzeum“ czimü journálját 
topographiai nevezetességekkel gazdagítsa. E’ tekin
tetből előkelő családjaink’ levéltáraiban szorgalmasan 
búvárkodik. Nemes (igyekezete honunkra nézve ör
vendetes , de egyszersmind keserves és Dúsító i s ; 
mert valljuk-meg — inkább szeretnék mi, — ha va- 
lamellyik honfitársunk agyára tenné Dr. Kunicke, te
nyerét, ’s mondaná neki: „ Barátom , te benned nagy 
hajlandóság van a ’ topographiai tudományra , — 
eredj — és kutasd helyettem nemzeted’ levéltárait.u

Ki is ’s a’ t.
Szerkesztő Úrnak tisztelője

Eperjesi Imre.

V Á D ,
VAGY :

N Y Í L T  L E V É L.

Kedves Szerkesztő Ur! Ismer már, milly nyíltszí
vű vagyok, azért ne haragudjék, ha levelemet is ki
nyitom — vagy is inkább becsukom azon szándékkal, 
hogy Kegyed nyissa föl; hadd lássa az a’ kis világ, 
m éllyé’ lapokat olvassa, nyílt szemmel, mit nyílt 
szívvel csukott levélben irok.

Tudja-e, milly alávalóságot követnek el a’ „Rajzo
latok“ interpuuctioi? Tudja-e, mint ócsárolják , mint 
szidják ezek K egyedet?-----------

Azt irá Kegyed egykor, hogy a’ betűk lázzadtak föl 
ellene ’stb. — Még az csak tűrhető dolog , mikor az 
embernek szemében megmondják a’ mondókát. De 
mikor már háta mögött gyalázzák; szembe meg nem 
is bukkannak! azok alacsony charaktert árulnak e l; 
rósz nevelést, — kik ezt teszik . . .  És ezt néhány hét
től önlapjainak interpuuctioi practisálják — a’ szép 
madarak! — Alig érnek hozzánk a’ „Rajzolatok“ tüs- 
tint panaszt, szüntelen panaszt hallunk: „Bizony csak 
illyen ollyan ’stb. ember az a’ mi Szerkesztőnk! — 
mond először is a’ fölkiáltó jel (!) — nem gondol ve
lünk semmit; mindig csigáztat. Ila sokáig igy lesz, 
elszegődöm a’ lányokhoz; — tudom ! meg becsülnek

azok. A’ gyönge szivecskéröl csak néha szalasztanak 
el, midőn kedvesök után epednek.“

„Biz én sem szolgálom tovább uj esztendőnél — 
mond erre a’ kérdés jel (?) — mert még elkárhoznám 
alatta. A zaz átkozott betű-szedő, ha még a’ menny- 
országról volna is szó, — oda függesztene. Aztán rám 
fognák egyszer, hogy én kételkedem léteiéről!. . . “ 

„Neked még kutya bajod, kérdés pajtás! — mond 
ismét a’ kettős pont (:} de nekem van az emberekkel 
sok bajom. Engem mindig, még a’ sötétben is előre 
küldenek, hogy én vizsgáljam az ösvényt; — igaz 
ugyan , hogy ők a’ fényt sem látják ; ámbár nekik is 
két szemük van, mint nekem . . .“

„Jó Szemesdy öcsém! — sóhajt föl a’ hiány jel 
( ’ apostrophe) — hát velem mit tesznek? majd min
den szóhoz oda bigyesztetem, ’s alig van időm egy 
kis czipót enni. No! de csak hadd pótoltassák velem 
a’ mi az emberek fejéből hiányzik!“

„De én nem tűröm tovább — kiált most a’ pausa 
( —)  elszegődöm külsőhoni írókhoz, hol nem pausál- 
nak annyit.“ -------’stb. illy fé leket.. .  Csak ezt akar
tam Kegyednek tudtára adui, hogy tudhassa, mint 
kellessék ezután bánnia ezekkel a’ neveletlenekkel.—

sósuk vv

E G Y V E L E G

1.) Egy táuczosnéra a’ bordeauxi nagy színházban 
két gonosz incselkedés tétetek; egy alkalommal egy 
két hüvelyknyi hosszú, éles, hegyes vas szúraték 
élével fölfelé páholyának ülésébe; mellyet azonban 
szerencsére észrevett, kezével, mielőtt leülne, meg
tapogatván a’ helyet, ha valljon nem nedves-e. Más
kor egy pohár vizébe , mellyet lefekvés előtt minden
kor inni szokott, egy egész marok jól össze tört üveg
cserepet vegyitéuek, mit szinte megtudott.— A1 tör
vényszék nyomozza a’ gonoszokat.

2 .)  Azon csudaszép emlékre, melly Parisban a' 
szép művészetek’ akadémiájának palotáját ékesíti, kö
vetkező felírás téteték 5 arany betűkkel: „Faiadé du 
chateau de Gaillon, háti en 1500 par le cardinal d’ 
Amboise.“
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El- 1  » I V A T L A P .

H O N I  H Í R .
Mult hónap 2Gikán ment végbe Szombathelyen Vasmegje 

által a’ honi nyelv terjesztését eszközlendő pénzalap szaporítá
sára intézett jövedelmű tánczmulatság. A5 megyeház nagyobb 
tereme Ízléssel volt diszesilve, ’s az ndvarfelüli oldalon vi- 
rágokbul összeállított csúcs-oszloppal ékeskedék Különös meg
lepő csinosságu volt a’ hölgyek pipereszobája, hol a’ csicso- 
mázáshoz ’s egyéb illy alkalommal előfordulható kivánatokhoz 
szükséges szerek gondos elővigyázattal valának fölrakva. — 
Nem volt fogyatkozás czukrászi csemegékben is , ’s az étszo
bák mindennemű tápszen ei ’s itallal kinálkozának; szóval, 
minden a’ legszebb ’s legkellőbb rendben volt. Illy intézkedés 
kellemes időjárat ’s más kecsegtető körülmények, különösen 
pedig a’ kitűzött czél szentsége azt remélhetek, hogy a’ meg
jelenendő vendégek száma, az egyéb illy mulatságra gyűlni 
szokottét jóval föliilmulandja. Sajnosait tapasztaltuk azonban, 
hogy reményünkben csalatkozánk, ’s hogy épen ollyanok nem 
vőnek számosán részt e’ nemes czélu mulatságban, kiknek a’ 
jót ápolni, a’ szépet méltánylani ’s az üdvösét kettős karral 
elősegítni kötelességük, Yajha ne puszta szavakban állana csak 
mindörökre hazafiuságunk!

K Ü L H I A E K .
1. ) A’ nagyur’ példájára már a’ persa kormány is elhatá- 

rozá magát egy hivatalos újság’ kiadására, melly nem talán 
csak kevesekre hanem az egész országra van számítva. Ezen 
persa újság Teheránban jelenik meg, hónaponkint egyszer, 
nagy folioban, chinai papiroson, kőreedzve, vagyis lithografálva. 
Nincs valamelly különös főáraimé, hanem első lapján a’ persa 
czinter látható, vagyis egy üres paizs a’ két orozlán tartotta 
persa koronával, melly mögött a’ nap látszik felkelni, ezután 
következő felírás j ő : „Tudósítások ’s esetek * * hónapban, 
nyomatott a’ kormánypalotában Teheranban.“

2. ) Bizonyos T e s t ű  ur, ki az ó-románcza-nyelv’ emlékei 
felkeresésével foglalatoskodik, Majorcában igen nevezetes föld
abroszt talált, melly egykor Amerigo Vespucci sajátja volt; 
ezt 1430ben, bizonyos V a l s i c h i  rajzolta Majorcában. Igen 
nevezetes hosszasságü, ’s az 1575bőli fóldabrosz ntán a’ leg
régibb geographiai emlék, mellyet bírunk. — A’ portugálok 
egyébiránt földabroszok’ feltalálását dón Enrique nevű her-

czegjöknek tulajdonítják, ki egyszersmind egy hajószati is
kolát is alapított. A’ földabrosz hátrészén Vespucci’ kézeirása 
olvastató: „Ezen nagy földleiró tekercset 130 arany talléron 
fizette meg Amerigo Vespucci.“ Szélei mindennemű jegyzé
sekkel beirvák a’ leirt országok’ erkölcsei- és termékeiről, de 
az irás olly apró, hogy nagyitó üveg segedelmével sem ol
vashatni. — Testű ur, minthogy az abrosznak tulajdonosa azt 
eladni nem szándékozék, lemásold, ’s egy példányt belőle 
Parisba a’ franczia akadémiának küldött.

3.) Londonban egy naplopó sok idő óta különös kereset
módot gondolt ki magának. Igen jó úszó lévén, a’ nyár’ foly
tában minden hónapban legalább háromszor a’ Themzébe ug
rott , mellyből czimborája ót mindannyiszor kiszabaditá. Ez 
utóbbi iUyenkor soha sem mulasztá el az egybecsődíilt népnek 
elbeszélni, hogy a’ szerencsétlen ember, egy szegény napszá
mos , ki feleséggel és gyermekeivel legnagyobb nyomorűság- 
ban teug ; ’s úgy a’ körülálíók mindenkor egy kis collectát 
tettek össze az áilitólagos kétségbeesettnek felsegíllésére, meg- 
vigasztalására. De a’ jó speculatio csak nyáron kamatozhatott 
a’ víz télen által hidegecske lévén, még az olly bocskor-bőr- 
nek is, minő a’ mi hősünké vala, ’s igy nj kerestmódrul kelle 
gondoskodnia. Hősünk ennek következtében rendesen mindig 
felakasztá magát valamellyik lámpára az utczáu, valahány
szor erszényének lapossága azt kívánni látszék. Hű társa pe
dig rendesen mindig levágta kötelét ’s a’ collecta, mint sej
teni lehet, soha sem maradt el. — A’ napokban, azonban a’ 
czimbora kévéssé későn érkezett, ’s csak akkor jutott oda, 
midőn már kedves pajtásának nyelve két arasznyira kilógott 
szájából, — ’s hősünk megfogta mit olly soká kisértett, az 
ördögöt.

4.) De la Concorde piaczon Parisban igen érdekes próba 
tétetik egy uj nemű kövezettel, melly abban áll, hogy az ut- 
czát 4 hiivelyknyi vastag és 8 —10 hüvelyknyi széles kövekkel 
kirakják Ezen kövek részint kavics - részint asphalt - részint 
termés-kő, darabok ’s asphalt által egybe ragasztvák, ’s ta  
igy a’ sor megrakatott bizonyos gyantatömeggel leöntik, 
miáltal az egész egy tömeggé leszen, m elly, mint mondják, 
a’ kocsi kerekeknek igen sokáig nem enged.

J a v í t á s .  ,,A’ hajós leány“ románra Írója, mint a’ R a j 
z o l a t o k ’ 783d. lapján olvashatni, nem M o r- 
v a y  hanem „ R ó m r a y . “

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

KYO.MATIK LANDKRER BETŰIVEL
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F R A P O L L I .

co Becs varosát látui gyermekségem korától min- 
'lig különöseu óhajtottam. Meg-lett, a’ mi után annyit 
vágyakodám. M orva-Ország fő-városába utazván 
Brünbe, szánt-szándékkal Bécs felé ügyekeztem. — 
Még akkor a’ gőz-hajók nem keringtek a1 Dunán, 
gyors-kocsin váltottam helyet. Úti - társam egy pesti 
ügyvéd, és két honni ifjú volt. Az ügyvéd egész utón 
tartott bennünket anekdotákkal. Mellyekeu ő maga 
leg-többet nevetett; mi pedig ellenben hallgattunk, 
vagy szunyókáltunk mellette. Meg-lehet a’ döczögös 
ország-út volt az oka, mellyen iszonyú nagy bárkánk 
majd a’ lelkünket ki-rázta. De nincs ollyau hosszú a’ 
földön, hogy vége ne legyen. Mi-is el-jutottunk va- 
lahára Bécsbe. Nagy város Bécs, az igaz, de a’ ki 
Pestbudát látta, még egyszer ollyau szépnek nézi azt 
lelkében, ha Bécs városát látja. Akkor kiált föl még 
csak: a’ gyönyörű Pest! — szép sétálóji vagyunk 
Bécsnek az-is igaz, Pestnek pedig épen nincs, az-is 
tagadhatatlan. Bécsben előbbi uti-társaimtól el-válván 
újabbakkal váltottam-föl őket; mert utam még Brü- 
nig tartott. Itt egy német majomé lett uti-társam, meg 
egy cseh Prágából, — és egy olasz Milano (Mailand) 
városából. Ez nem tudott németül, csak olaszul, és 
íraucziáúl, valami keveset latinul. A’ cseh nem szól
hatott vele, de a' majomé sem. Tőlem azt kérdezte, 
magyar vagyok-e? (Es-ne ungarus?) Igen meg-örült 
hogy beszélhetett velem. De nem volt ám benne kö
szönet. Mert nem sokára kellett tőle hallanom : Un
garns est cruda natio ; amat videre manare sanguinem. 
(A ’ magyar nyers nemzet; szereti a’ vér csorgását 
látni.) En ezekre hallgattam; mert láttam, hogy igen

1 8 S 7 .

fiatal az ember; hadd beszélje-ki magát, gondoltam 
magamban. Nem-is csalódtam-meg; minthogy azon
nal folytató az olasz tovább: Ungarus est martialis, 
séd barbarus. ( — A’ magyar vitéz ugyan, — de — 
vad) Alig beszélte ezeket, azonnal sáppadni kezd, és 
roskadozui. Mi bajod? kérdem: Bohemus malum fu- 
mum mittit, die illi; feleié. (A ’ cseh rósz füstöt bo
csát, mond-meg, neki) ugy-mond. Mire én azonnal 
ki-nyitottam a’ kocsi-ablakát, és a’ csehnek értésére 
adtam, hogy hagyná félbe a’ dohányzást. Az olasz 
fiú dohányos nem lévén, émelygést és fő-szédűlést ka
pott tőle. A’ friss levegőre azonban magához jött is
mét; és Petrarcha souetjeit fogván, azokat olvasta. 
En nem szóltam neki egyebet, mint azt, hogy nemze
tünket nem ösmeri: innen javaslottam neki, hogyjár- 
ná-be országunkat m aga, és nézne-szét saját sze
meivel köztünk; mert más szájával jól nem lakik az 
ember, mondám. Különben azt-is értésére adtam, hogy 
illy gyengédeden egyedül azért szólotam vele, mert 
a’ többiek nem értették, hogy mit mondott; és igy a’ 
becsmérlés idegenek előtt nem történt; magam pedig 
ösmérem a’ nemzetet; és tudom, hogy nem ugv van, 
mint Frapolli uram (igy hívták) mondotta. Nemze
tünket mondám, nemes lelkűnek nevezi a’ kül-föld; 
miveltségét egyedül az vitatja, a’ ki a’ nemzeteket 
csupán könyvből ösméri; — de maga nem tapasztal 
semmit.

Frapolli el-hallgatott. ’S innen van, hogy én-is el- 
hallgatam; mert láttam , hogy e lég ; különben meg
győztem volna Brünig, Mert még az is hátra volt, 
hogy egész nemzetről soha sem lehet el - határozva 
szólani, még annyit sem, hogy teszem azt: magyar, 
vagy német; fehér vagy fekete; valamint az asszonyi 
vagy férfi nemről-is, hogy mellyik jobb, és mellyik 
gonoszabb, fajtalanabb ’s a‘ t .? — mert az attól függ, 
hogy mellyik miilyen ? —

(100)
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Különös volt, hogy olasztársunk, és a’ többiek közt 
én voltam a’ tolmács. Melly tisztem ollykor ollykor 
egy keveset terhes-is volt. Mert teszem azt: a’ ma
jomé azt mondta, hogy ő az olaszokat szereti mig ki
csinyek, de ha meg-nőnek igen galádok , ugy-mond; 
nem hagynak a’ fehér személynek békét, a’ fertelme- 
sek; én tudom úgymond , mert laktam *közöttük. — 
Frapölii egyre kérdezte : quid (licit? (kvid dicsit; mit 
mond?) 'S én híven le - fordítottam neki. De ő azt 
mondta-rá turpe foemina (turpis foemina helyett; azaz 
csúnya asszony) lám, közietek lakott felelém, hin
nem kell nek i; te pedig nem voltál Magyar-ország
ban, mondám, ’s még-is beszélsz.

Erre ő nem szólt semmit; hanem felelet helyet P e - 
tr arcbáj át dicsérte; ’s eu azt mondtam rá, hogyollyan 

munkára nem igen kell több, mint az , hogy az ember 
el-eresze kezét-lábát, ’s oda engedje magát az érzé
kenységnek egészed , azután irja-Ie , és ne szégyelje 
kiadni. Bosszúsan kiáltott-íöl az olasz kadét. (Neiti- 
csemi intézetbe ment Brüntől nem messze) quid tu di
ets ? (kvid tu diesis, azaz : mit mondasz te ?) Azt csak 
ollyan teheti, mondám, a’ ki az okosság (józan ész) 
fáklyáját el - oltja, és egy valóságos ész-fogyatko
zást enged történni fejében. — így panaszolja azután 
az illyen boldogtalan Iegéuyke, hogy: Lámpási a 
bélcseségnek.

Előtte híjában égnek.
Frapolli mosolygóit; úgy látszott, fogott rajta a> 

szó. — Mert el - váltunkor kezembe nyomta zseb- 
tárczáját, hogy irnám-le benne nevemet. Mit-is én szí
vesen teljesítettem. Azóta nem láttuk egymást, és úgy 
leijei, e’ kurta pályán nem-is látjuk többé! -------

* .

A5 V É N - L E G É N Y .

Brüubcn el-tőltvén két esztendőt, vissza-tértem  
Magyar-országba, még pedig feleségesen. Újság-ol
vasás végett a’ Iíuszár-kávéházba jártam. Hol rende
sen senkivel sem találkoztam, a' kivel beszélgethet
tem volna. — innen nem kis csudálkozás lepett-meg, 
midőn egy dél-utáu, a’ mint épen a’ kül-főldi hírekbe 
voltam el-merülve, oldalt egy ösmeretes hangot hallok: 
„Ve legény! Itt a’ csokoládé, készitsd-el tejbe;4'* ki 
lehet ez? így magamban. Oda nézek. Hát az én egy

kori uti-most meg ügyvéd-társam, a1 kivel én ezelőtt 
két esztendővel Bécs felé utaztam, — és a’ ki nekem, 
vagy is inkább nekünk annyi anekdotát beszélt volt!

rr
— Köszönök. O- is köszön. E jnye, beh régen láttam 
barátom! szól a’ vendég mintegy a’ szent hajdan hang-r ,
jain. — Eu azóta meg-is házasodtam, mondám. Eu 
pedig meg-őszültem mond a’ vendég.

Most homoeapalhice élek, úgymond; azért jöttem 
ide a’ kávéházba, mert otthon nincs kinek el-készítni 
a’ csokoládét; nincs feleség, úgymond; jól tette ba
rátom, hogy meg-házasodott, ez az, a’ mit meg nem 
fog bánni; még most nem tudja, mert fiatal; csak ak
kor érzi azt az ember, ha öregszik; mert mig fiata
labb, csak akad valaki mindig, a’ leányok kedvelik, 
reméuylik, hogy el-veszi; társaságát szereti minden, 
mert víg, bú és gond nélkül való, barátja van akár
mennyi ; mert a’ fiatalság nincs annyira el - foglalva, 
rá ér mindenre. De az én koromban, barátom, ’s ezt 
jól meg-kell ám jegyezni, úgymond, — az én korom
ban, barátom! — mikor teg-inkább volna szükség a’ 
társaságra , magában marad az ember egészen, mint 
az ujjam. Ez azután a’ szörnyűség, úgymond, nem 
kell az ember senkinek , és rettentőség! — épen ak
kor, midőn az ember testestűl-lelkestűl ragaszkodik 
mindenhez! — Az öregeknek nem kell, mert azok 
többnyire mind házasok, 's ők csak ifjúsága barátjai 
voltak az embernek, öregségüket másokhoz kötötték, 
felesége, gyermeke, háza-népe majd mindeggyiknek; 
ezek kedves gondoskodással vannak el-foglalva; a’ 
leányok pedig az illyen vén legényre rá sem néznek; 
sőt iszonyodnak a’ tarka fejű pillangótól. — Az inak
nak szinte csak magokhoz hasonló vidor ifjak kelle
nek. A’ vén-legény akkor kopik-ki a’ társaságból, 
mond, midőn épen rá-szorul, midőn épen kellene. — 
A’ mit életemben meg-bántam úgymond, az, hogy nő- 
telen maradtam.

Hiszen még lehet, mondám, van elég fehér sze
mély a’ világon.

Egy van, viszonzá a’ vendég, de már késő; azt 
csak én tudom, úgymond; mert valóban ha valamit, 
azt mondta jól Hartmann (Glückseligkeitslehre czimü 
munkájában) hogy mikor a’ gyermeknek a’ foga ha
sad, el-kell választani a’ csöcstül; az ember-is akkor 
házasodjék, úgymond, mikor az ösztönök késztetik, 
nem pedig mikor el-hagyják. Ez az, a’ mit meg nem
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fog barátom egy könnyen bánni, — hogy meg-háza- 
sodott. Még most nem tudja; csak későbben fogja ta
pasztalni; mikor majd látni kezdi, mint huzza-el ma
gát a’ világ; és lesz hová vonulnia.

De sok gonddal jár ám a’ házas élet felelém.
Semmit sem tesz, mondá; az ember fiatal-korában 

sokat meg-bir; ejjel nappal győzi a’ munkát; tűr, 
szenved, iparkodik ; még-is jól alszik, ha rá-ér; leg
jobb erejében lévén, meg-lábol minden bajt, — keresz
tül hat minden akadályokon; és mikor leg-nagyobb 
szüksége lesz a’ nyugodalomra, akkor lesznek nyu
godalmas napjai, akkor nőnek-föl gyermekei, és meg 
vigasztalják életét. Igen jól van az el-osztva barátom, 
úgymond; mig az ember fiatal, erős; akkor dolgozik, 
fáradozik, gyermekeit növeli; mikor pedig öreg, gyen
ge ; akkor nyugszik és cC leg - kellemetesebb társa
ságban él, mellyett maga képzett magának önnön 
lelke szerint; és mikor leg-nagyobb szüksége van a1 
a’ társaságra, mikor el-vonta magát az egész világ 
tőle, van hova vonulnia, van hol örülnie, és mintegy 
föl-élednie, újá születnie gyermekeiben. —

Jól tette barátom, hogy meg - házasodott: mert ez 
a z , a’ mit soha meg nem fog bánni, kivált ha jól vá
lasztott , úgymond, a’ min azonban leg-kissebbé sem 
kételkedem; mert tudja-meg barátom, hogy ez a’ leg
jobb lépés, a’ mellyet tett életében; de ezt még most 
nem tudhatja; addig-is, mig tapasztalni fogja, nekem 
bízvást el-hiheti; mert én ez t, (itt egy kissé meg — 
pihent) úgymond, teljes lelkemből érzem. Bizony jól 
tette barátom, hogy meg- házasodott, kivált, hajói  
választott; mert ettől függ ám minden, úgymond. ’S 
ez a’ leg-nehezebb, folytatá; mert szivébe leikébe a‘ 
fehér-személynek nem láthat az ember; csak különös 
jó szerencse, ha meg nem csalódik. — Én meg-val
lom, úgymond, leg-főbb oka annak, hogy meg nem 
házasodtam , ez. Mert attól tartottam mindig : hátha 
rosszul választok! — — Erre meg igen nagy okom 
volt, mondom, mert tisztelet becsület annak a’ néhány 
jó személynek, a’ ki még valahol meg-akad , de én 
ugyan részemről, pedig ön - tapasztalásból beszélek, 
úgymond r — fehér-személynek hinni átaljában nem 
tudok. —

Vau jó személy is elég , felelém.
Igeu-is, szóval, úgymond; de valósággal ? — meg

bocsásson barátom, kötve hiszem. —

Nem csak szóval, viszonzám, hanem valósággal- 
is ; mert én részemről igen sokat ösmérek, felelém.
— Csak ők tudják azt, barátom, viszonzá a’ vendég. 
Én ugyan nem esküszöm rá egyre-is; mondá.

Hja ! keresni kell; felelém; különben nem talál az 
ember.

Kerestem én barátom, viszonzá a’ vendég, eleget; 
de mi tűrés tagadás, úgymond, ki-kapó volt mind; 
jót nem találtam. En-is soká voltam ebben a’ véle
ményben, felelém.

’S váljon mi hozhatta másra? szeretném tudni,mond 
a’ vendég.

Egy mese; felelém.
Halljuk! — kiált a’ vendég.
A’ gólya épen csemegézett egy tóban; midőn a7 

halász ki bontja hálóját , és bele ereszti a’ vízbe. A’ 
gólya azonban meg-szólítja, és azt mondja: bolond! 
három esztendeje kurdászom már én ezt a’ tavat, és 
soha sem találok benne kígyónál békánál egyebet, és 
te halat akarsz benne fogni? Azt ám; mond a’ halász 
mi alatt szép halakat huzott-ki a’ tóbúi, „de te csak 
kígyót békát kerestél.“

Gonosz kis mese! kiált nevetve- a’ vendég. - -  Fáy 
András ; ösmérem fogásait úgymond.

De ez pedig úgy vau, felelém. Nézzünk csak szét 
az életben; nem gazdagodik-e m eg , a’ ki teljes ere
jéből, és minden ki-telhető tehetségéből rá ádta ma
gát? Nem kap-e hivatalt, a’ ki minden uton-módon 
hajhássza? Avagy nem jutott-e trónusra , a’ ki min
deneket el-követett értté? És valljon nem nyert -e  
borostyánt, a’ ki semmi veszedelemmel ’s fáradság
gal nem gondolt ? Sőt van-e lehetetlen a’ földön ? —- 
Csak igazán akarja az ember; azaz: nem csak a‘ dol
got magát, hanem magokat az eszközöket is. — Min
dent megtehet az ember, a’ mit mások meg - tettek..
csak igazán akarja, sőt többet-is mint mások! -------
Lehet felcséget-is találni jót, csak igazán keresse az 
ember.

Igaz ; szól a ’ vendég. De az én fejem már őszbe 
borúit; ’s a’ házasság fiatal embereknek való ; illyc- 
neknek, mint én vagyok, nyugodalom kell. Az a’ 
gyerek-sirás, az azzal való bajlódás, úgymond, nem 
uekcm való; de m ikor-is növelném- föl, úgymond, 
gyermekeimet? — késő már édes barátom, minden.
— Most látom, hogy meg-kellett válna annak ídejé_



796

ben házasodnom. Mert szerezni, úgymond, szerez az j 
ember ugy-is, ha meg nem házasodik; de minek? xMi 
gyönyörűsége az embernek benne? Jól tette baiatom, 
hogy meg-házasodott. Ez az úgymond, a’ mit meg 
nem fog bánni soha. Azzal oiat íantott, meg-nezte 
már el-kell sietnem, úgymond. Lám, én csak olIy.au 
szorgalmatos vagyok, úgymond, mintha száz gyerme
kem volna; éu mindennap öt órakor kelek-föl, és dol
gozom egész nap; igaz, hogy már most nem győzöm 
úgy a’ munkát, mint mig fiatalabb voltam. — így érzi 
az ember, hogy hanyatlik, és fogy, mig lassan egé
szen el-fogy az emberek szemei elöl, és nincsenek, 
a’ kik sirassák, és gyászolják el-hunytát; nincs a' ki 
emlegesse, és fohászkodjék érte; nincs a’ ki kívánja 
vissza a1 gyengéded férjet, ’s az áldott jó apát, nincs 
a’ ki vágyna szálúi utána: nincs, a’ ki mondogassa 
bánatos könyek közt: Istenem, miilyen gondos em
ber volt a z , mennyit törődött érttüuk, mint járt kelt 
miattunk mindenfelé, lótott futott, fáradozott, csak
hogy nekünk jól lehessen dolgunk; — nincs a’ ki tel
jes szivéből sóhajtson: mennyei szent Atyám, nyu
goszd meg lelkét!------ Lássa, mind tudom éu ezeket
barátom, úgymond, de már késő. — Jól tette, hogy 
meg-házasodott, úgymond. Azzal el-ment. —

M Á D.
U T A Z Á S I  J E G Y Z E T E K .

JT. H o n v á g y • K i l á t á s •

October Időikén 1837.

Ki az honunkban, ki a’ H egyalját, Tokaj’ vidékét 
nem ismeri, — azon kies hegylánczot, mellynek arany 
bor’ termő ormai az alattok kelet és délfelé szelíden 
elterülő gazdag síkra büszkén néznek alá; azon mint
egy hat mérföldnyire nyúló hegysort, melly bel és 
külföldön annyiszor magasztaltatik? Hol az ember, ki 
a' hegyaljai víg szüreteket emlegettetni nem hallotta 
volna; vagy azon ifjú, azon leány, ki a’ szüreti mádi 
bálokat nem látta, vagy látni nem óhajtotta volna? — 
A’ eors a’ Hegyalján hagyott születnem , ’s a’ gyer
mekkori regényes képzelődés minden béreztetöt, mely- 
lyen egy hajdani vár’ romai mállauak, minden völgyet, 
mellyen egy erdei patak zuborog végig, minden for
rást, vagy nyájas rendetlenségü szőlőtövekkel borított

hegyoldalt varázs fényben állított előmbe. Most, miután 
innen körülményim jó összeségü éveken keresztül tá
vol tártának, ’s alkalom adódék honom’ sok tájékit 
megtekintenem, még is a’ szárnyairól hültebb eszmé
letre csöudesített képzelődés ismét ide, a1 gyermekkor' 
kies bölesejéhez vont vissza. Látni vágytam a’ Hegy
alját szüretével, látni a’ mádi tánczmulatságot. — 
Bevezettetvén tehát az őszi vigalmakba egy hernád- 
völgyi szüret által, hol a’ gyönyörű vidéken egy pár 
édes nap eltörülhetlen nyomot hagyott kebelemben, 
sieték barátommal a’ Hegyalja felé. Kora reggel in 
dultunk. Nehéz tömegben takará még az őszi köd a" 
láthatárt, az ereje vesztett nap csak nagy munkával 
fúrhatta keresztül néha sugarait az ezerféle tündér- 
alakokat képezve szállongó kódcsoportokon. Mig a’ 
monaki erdőn keresztül, hűlt levél borította úton, me
llék, derülc a’ nap, ’s én dobogó kebellel daloltam: 

„Szülő földem’ határa,
Meglátlak nem sokára!“

Most az ondi tetőre értem, ’s egy bérez’ hegyében 
dermedő szírt’ mozdulatlanságával állapodám meg ott. 
— Ez a’ lélekemelő kilátás! ez a ’ vidék, melly itt 
szem elé tárul! — Állíts ide egy kretint, állítsd meg 
itt a’ mostoha természet’ legszerencsétlenebb szülöt
tét; ha szétnéz, térdre hullva fogja imádni Istent, 
hogy őt emberré lenni engedé. — Szemközt a’ tokaji 
hegy, királyi fenségében állva, vonja magára legelőbb 
is a’ szemet, csúcsán még egy darab fehér köd űle, 
mint ezüst palotája ezen itt megnyíló panoráma’ tün
dérének; alatta Tarczal mutatja két tornyát; jobbra 
mérhetleu térség’ határa vész el a’ kék messziség- 
ben, mellynek zöldselyem szőnyegén sok helységek’ 
tornyai állanak őrt a’ szerte csavargó folyók’ itt ott 
felmutatott tükrei közt; a’ bámuló’ Iába alatt Ond lap
pang , mintegy véletlen elfogadója a’ föllengve érke
ző utasnak, balra egy nagyrésziut erdős tetejű hegy
sor áll, az erdős tető alatt sárga gerezdekkel gazdag 
szőlőtáblák terjednek, tövében a’ kedves Tálya csinos 
épületeivel ’s bádogos kúpú tornyával derűit nyájas
ságban mutatkozik; tovább, a’ délnek nyíló völgy- 
ölébe szűzleány szeméremmel vonult. Mád szerényen 
csak egykis részt ’s egy régi tornyot m utat, mintha 
mondaná: ,,a’ gyémánt és arany hegyormou nem te
rem, de jöj közelebb, ’s keblemen mulattodban nektá- 
rízü csókokat szedhetsz.u És én feléje siettem.
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I I .  H ű lt és je le n  id ő.

October 28dikán 1837.
Mád egy jókora, magyar mezőváros mintegy 50 0 0  

iélekkel. Alkalmasint központja a’ Ilegyaljáuak , — 
hol egy zemplini lelkes mágnás — ha az egek is úgy 
akarják vala — az általa alapítaudott Borkereskedő 
Társaság’ gyűléseit tartandó, — kétségkívül annak 
szíve is, hol számos külföldi uraságok házakat ’s sző
lőket tartanak. Az ékesen épült lakhelyek és a’ sző
lőhegyek alatt elszórt derék kolnák — borházak, 
mellynek hanyatló pompája most is magára vonja a’ 
figyelmet, álló bizonyságai a’ zajnak és életnek, melly 
itt, legalább szüreti alkalmakkor, meg-megindúlt. És 
igen! Ha a’ reményszín öltözetű szőlőhegyek bágyad
tabb sárga színbe boruláuak; ha az ezüstzöld geréz- 
dek pompás aranyszínben kezűének tündökölni, ér
dekes barna foltocskákkal ékesítve : feszültebb ’s mo
solygóbb reméuynyel nézett a’ hegyaljai gazda a’ kö
zelgő őszi ünnep elébe. Zajoskodék ollykor a’ város, 
különféle nyelvek’ lármájától zugának az útczák, zör- 
gének az érkező kocsik ’s rakott szekerek ; megkon- 
dúla a" különösen vidító kád-döngetések hangvegyű- 
lete * végre mcgszólamláuak Simon Júda’ villáján az 
agg torony’ harangjai üdvözlők a' megérkezett vidám 
ünnepet; zajongva tódúlt a’ nép egész évi munkája' 
gyümölcse felé ; ezerfelé világítók a’ kün mulatók’ 
tüzei a’ homályos alkonyt, mintha a’ csillagos ég te
lepedett volna le a’ gazdag ormokra, és visszhangzónak 
a’ hegyek a’ szüretelök’ vig dalaiktól. Ez élénkség 
most csak jó hírében ismeretes! — Mióta néhány éve
ken keresztül az idő mostoha szárnyakon jár el a’ 
Hegyalja felett; de főkép mióta fénynek és dús asz
talnak örvendett derék éjszaki szomszédaink elszé- 
ledtek: a’ régiben áradozott bőség’ szarva szinte me
sés valaminek tartathaíik. Ok aranytól duzzadó tüsző
ikkel övezve le-lejövének hozzánk a’ rósz úton, ’s 
nektárral rakottan bocsátók vissza hónukba; most az 
út vert a' terjedelmes Zemplin hosszanta Gallicziáig, 
egész hosszaságában gondos javítók őrzik a’ megro- 
molhatástól: de nem jő rajta a’ gazdag, szívesen fo
gadtatni szokott idegen, hogy gazdagítua, ha törté
netből megfordúl is itt egy mint vándor gólya a’ kia- 
szot rétek felelt. Most a’ mádi szüret néma és szomo
rú; hogy az előtt mosolygó, most már szomorgó sző
lőhegyeken búsan és a’ jövendő felől sötéten kétsé

geskedve ácsorog a' szőlőmúves; hogy új jó borokkal 
a’ pinczék nem telnek, az ók pedig komoran, kere
setlen, alig illetve rejteznek sötét üregeikben. A’ kúl- 
kereskedés’ illy holt állapöíjában még tenghetne a' 
belkereskedés; hanem Zemplin’ némelly lelkesebbjei- 
uek derék czélú, de roszúl sikerült szabadelműsége 
ennek is sírt ásott. Ez előtt a’ zsidónak tilos volt a 
borcsinálás, aszú szőlő vásárlás, ’s egyéb borkezelés 
nagyban. Akkor az egyes bortermesztő adhatta és ve
hette szabadon és szerencsével a’ bort. Azonban a’ 
megye önkeble’ szülötteinek boldogságát koczkára 
téve ápolta a’ mostoha fiúkat ’s szabadságot adott iz- 
raél fiainak a’ borkezelésre. Azóta e’ kapzsi nemzet
ség áínokúl kezéhez csikarva birja és rongálja az 
egész borkereskedést, tökéletesen kirekesztve abból 
minden keresztényt. Es ez nem kis csapás a’ Hegyalja 
jobb sorsára. Mert ennek mindene a’ szőlőhegy, ’s ha 
bortermesztését ’s kereskedését csapások érik, alkal
masint egész földi jóléte sújtva van. Mint titkosan 
dúló ellenség, rontanak e’ körülmények a’ Hegyalján 
’s az aljasodás sebesen terjed. — JDe én mulatni jöt
tem Mádra, mert Mádnak híres szüreti báljai vannak 

(Vége  k ö v e t k e z i k . )

SZ. DÁVID

H A R C Z  É S  H Á B O R Ú !

INDÍTOTTA

M U N K Á C S Y .

Mivel most éppeu irtóztató rósz kedvem van írni. 
tehát a’ néy-babonáróléa feltdmodásról, az „A tlicV  
« á r u m n a k 44 és . .V a s á r n a p i  Ú j s á g n a k 44
harcz és háború!

$#  *-
Olvasóim emlékeznek, hogy a’ „Vasárnapi Újság

ban“ a’ lengyelek feltámadlak, és hogy e’ rendkívüli 
csudát a’ másik világból, ezen a’ világon én is hírül 
adtam. A’ vasárnapi újság ezért rettenetesen megha
ragudott és 382dik lapján bunkósbotot rántott elle
nem ; de mielőtt a’ h u m o r i s t i c a  országot lebun- 
kósbotozla, *~) azon foganatos szert, mellyel ezt vég-

*) L e b u n k ó s b o t o z n i ,  azaz: úgy írni, mintha bun
kósbottal volna Írva, uj találmány. B a j z a  és t á r s a i
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höz vihetni, igy írj3 le • Qlusd T asurnapi Újság 
382dik lap.j
{  „Áztass be két lót három fertály kupa borszeszbe, 
aztán tedd lassú tűzre, jól befedve hogy olvadjon fel 
benne egészen. E ’ meglevén végy 7 czik fokhagymát 
mellyet mór előre mozsárban összetörtél és facsard a’ 
levét lenruhán ót a’ borszeszbe. Hagyd állani együtt,
jól bédugva“ ----- - és mikor ez szétpattan, akkor lesz
belőle a’ liumoristika ellen ollyan újság - czikkely, 
millyet mindjárt ezen szer után, ismét a’ „Vasárnapi 
Újságban“ ugyanazon 382dik lapon olvashatsz, melly 
tele van a’ ,,szegény férfiúnak nőstény bárányával“ 
és „ c s f p á s  s z e m e k k e l . “  Oh gerundium! Oh 
bunkósbot! —

köpönyeggel a’ levegőben nyargalsz, és nem akarod 
látni mi történik e’ földön, vidd föllengzö pályádon 
e’ rósz köpönyegbe, mellyben lesz elég Vatád fér- 
czelve, a’ budai színpadon megdermedett szegény 
Ekebontó Borbálát is, és légy a’ magasban,! — hon
nan az Athenaeumbul már többen is lehulltak, — 
boldog!

Hess! hess!
Vigyázz., nagyot ne ess*.

S A T Y R Á K.

BORSOS GEDEONTÓL 

II.

Oh TóthLőrincz! oh minden Lőrinczek’ Tóthja! mit 
vétett a’ „garabonczás diák“ neked?! — Oh Lenczi 
Lenczi! hová lett nEkebontó Borbála?.“

Hess ! hess! a’ rengetegbe szált.

Atlicnaeum 46d; «z. Br. Scbedel F erín ez  m. k.

Oh Lenczi! mi átkozott gondolat jutott eszedbe, 
hogy a’ „garabonczás diák“ rongyos, foltos, mysticus 
köpönyegéről, a’ jobb foltokat az „Athenaeumban“ le 
akartad vágni? Oh Lenczi! ha én rosszul férczeltem 
össze e’ köpönyeget, légy barátom, vedd-ki Vatádnak 
minden rósz vattáját, férczeld e’rongyos köpönyegbe, 
vattázd ki vele, ’s hogy láthasd, milly jó barátod va
gyok, télire neked ajándékozom e’ mysticus köpönye
get, fordítsd arra, merről a’ szél fú j.------ Oh Lenczi!
ha ez életben ismét találkozandunk, de te e’ mysticus

Népes város’ körében 
Két fő színház vagyon , 
Pompás ben és kívülről 
Mind a’ kettő nagyon.

A’ játszók mlndenikben , 
Az ének, hanga, jók,
’S mi legfőbb a’ színésznői 
Olly angyalbájolók.

Egy van miért a’ kettő 
Még is különbözik:
Azt ezrek látogatják ,
Eztet nélkülözik.

121.

Egykor költőve lón 
Az ifjú K o rpa f ő,
’S nagy készületlenül' 
Íráshoz kezde ő.

*)

feltalálták a’ le k a p a n y .e lezé st, B r a s s a i Sá
muel  ur pedig, a5 magyar tudós társaságnak szinte 
tagja, a’ l e l m n k ó s k o t o z á s t .  — Magna ingerira. 
conveniunt; azaz: ha egy rovásra iszik a’ kisbii ó az 
öregbiróval, mind a’ ketten egy rovásra részegesznek le.

A’ peleskei nótárius’ jegyz.

A ’ Náthán gazdagja — mond Brassai ur — élvévé a’ 
„szegény férfiúnak nőstény bárányát;“ ki tehet 
róla, hogy nem vette el a’ szegény férfiúnak kan bá
rányát? — mert ha nőstény bárány van, kan bá
ránynak is csak kell lenni.

Egy wegény júbáiz’ jegy*.

Hivsága csak hamar 
Nagy névről álmodott; 
De róla a’ világ 
Még mélyen hallgatott.

l / í  \ l l Á  ■ 
ti i t a l é i

r . u i  C

És most düh szálija meg, 
A’ bősz’ sötét eszét: 
Becsmérli mindenütt 
Mások’ dicső nevét.

’S mit nyerni nem tudott 
Szörnyen rósz versivel, 
Hírért törekszik ó 
Hágai ma’ szennyivei.
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Három év’ élforogtával, elég súlyos küzdések után, nem sokára a’ negyedik év for
dulat is felviradand e ‘ lapokra. Három évig, ha egy kissé körültekintem ez idő alatt beutazott 
gondolatim’ országát, mindig arra czélzott minden ügyekezetem, mi módon elégíthes
sem ki a’ nagy Közönség’ sokoldalú kivánatií. A’ nagy Közönség’ sokaldalu kivánata 
azonban nagyon sok volt, szünetnélküli gyámolóim’ száma pedig nagyon kevés ’s így  
mélyen tisztelt Pártfogóim mindezideig olly nagy lelküek valának, miszerint kevésben 
kevéssel megelégednének a’ józanság’ azon üdvös elvénél fogva, hogy a’ mértékletes
ség még soha senkinek sem ártott, bár igaz más részről az is , hogy egy kis torkosság 
az Előfizetők’ számában, még egyetlen egy újságírónak sem okozta halálát. Istennek 
hála! mint szives Pártfogóim látják, ezen torkosság mind e’ mai napig is nekem nem 
ártott, olly annyira hogy jövő 1838ra megújulandó esztendőnkkel, újult erővel fogok 
törekedni, pártfogó Közönségemnek további gyámoliíására lapjaimat érdemessekké tenni.

Az egész világnak nem tetszhetünk, mert az egész világ nem is olvas ’s ré
szemről legalább, igen megjutalmazottnak érzenaem magamat, ha azon kis világ, melly 
„ R a jzo ía tim a t“ mind ez ideig a’ többi honi hírlapok’ gyűjteménye közt tartani ér
demesítő, ha ezen kis világ, szíves volt elismerni azt i s ,  hogy lapjaimnak mindenkor 
legszentebb czélja vala: a’ közjóra munkálni. E z lesz vezércsillagom a’ ránk viradandó 
új évben is, ez fogja buzdítani jövendőre azon munkás hazafi társaimat is , kik lapjaimat 
mind ez ideig szellemileg, olly fáradhatlanúl törekedtek gyáinoíítni: Bátor vagyok itt 
egyszer smind a’ t. Közönséget figyelmeztetni, hogy jövő 1838ra lapjaimtartalinát, egy  
jeles I r ő n é n k ,  IKaracs Vherés? lelkes elbeszélésével kezdendem meg, mi szol
gáljon hazánk Szépeiuek ingerül e’ lapok’ gyámoliíására.

A ’„ R a j z o l a t o k “  szívet, lelket képző, derítő ’s vidámító tárgyai az eddigiek 
maradnak, ’s mindezekben f ő l e g  az e r e d e t i s é g ,  melly ben, valólag minden elfogultság 
nélkül mondhatni, a’ „ R a j z o l a t o k “  elébe, mindekkorig egyetlen egy honi lap sem 
vágott.

K é p e k e t ,  a’ „ R a j z o l a t o k “  mellé adandók annyiakat, mennyieket sz iv es  
Pártfogóim gyámolításából adnom lehetséges leend 5 mert e' részben eddig elő is mindent 
érőmén túl tettem, ’s végre is csak azt tapasztalául, hogy az értelmes és hasonló szép li
teratúrai lapok’ gyámolitásában buzgó magyar Közönség, nem köti sz ív es  részvétét e g y e 
dül a’ k é p e k h e z ,  mint különben is , nem nagy hasznot hajtó külsőséghez.

Felszólítom tehát a’ Haza’ lelkes Fiait és Leányait, méltoztassanak lapjaimat 
továbbá is gyámolitani ’s irántuk szíves rendeléseiket miuél előbb megtenni. A’ „ R a j .  
z o l a t o k “  ára az eddigi marad; p o s t á n  k ü l d v e  f é l é v r e  5 p. frt., h e l y b e n  4  frt. 
pengő. Előfizethetni minden cs. kir. Posta-hivatalnál. Helyben a’ szerkesztőségnél: 
u j  - v i l á g  - u t c z á b a n , d r .  R e i s i n g e r  h á z b a n  554dik s z .  a.

Pesten  december 5d . 1837.
M u n k á c s y .

K i k  m i n d e n  h é t e n  r e n d e s e n  k é p e k k e l  ő h a j t j á k  a* ^H ajxolatokuP' j á 
r a t n i ,  f é l é v i  d í j b a n  m é l t o z t a s s a n a k  O p e n g ő  f o r i n t o t  f i z e t n i  p o s t á n ,  
h e l y b e n  p e d i g  ő  f o r i n t o t  p e n g ő b e n  *s e z  e s e t b e n  h i á n y  n é l k ü l  m i n d e n  
h é t e n  r e n d e s e n  m e g  f o g j á k  a ’ k é p e k e t  k a p n i .
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K Ü L H I R E K .

l.J Bestnjeff nr, egyike Oroszország’ legjelesb literatorai- 
n a k kitől M a r l i n s z k y  álnév alatt az oroszok több jeles 
románt bírnak, ’s kinek ,,AmuIet-BeyÍC czimű regénye fran- 
czia nyelvié is átfordiitatott nem régiben Sibiriában megholt, 
hova 1826ban, számíiszeték. Ezen jeles ember az orosz prózá
ban az volt, ki Puschkin a’ poesisban ; úgy tekinthetni őt 
mint egyikét, kik az orosz nyelvet újra teremték. Ismeretek
ben dús szelleme, egészen birá azon elmeélt, és erőt, mely- 
lyek szükségesek, akkor, mikor valaki ösvényt tör, ’s erede
tisége a’ felfogásban, mindennek, a’ mit irt, részvételt és csu
da latot vívott ki.

2.) A’ Pyrenäusok tövén él egy kóbor czigány - gyarmat 
melly az ottaniak’ nyelvén ,,ltonací£ vagy „Egyptoinne“ ne
vet visel. Europa némelly keleti részeiben a’ czigányok rab
szolgák, de a’ Pyrenäusokban oll} szabadon élnek, mint bér- 
czeiken a’ zergék. Ezen czigányok vagyis gitanok úgy halnak 
meg a’ mint élnek : nem törődve, sem polgári sem egyházi 
törvénynyel; de gyermekeiket katholikai szertartással kérész - 
tetik, azon egyetlen czélbul, hogy jó komákra tehessenek 
szert, kik utóbb kalandos életüket védelmezzék. A’ szemérem’ 
és erkölcsiség’ hiányának daczára és rendszerint saját nemű 
jelképes ünnepély szokta házassági összekelésöket bélyegezni. 
A leginkább becsült családból választott főnök előtt, kit ők 
vajdanak neveznek, mind a’ férfi mind a’ nő egy edényt zúz 
össze; a’ házasság annyi évig tart, mennyi darabja az elzú
zott edénynek van. Halottaikat lopva temetik el, imádság és 
minden gyászolat-jel nélkül. Különben valamint mindenütt, itt 
is megtarták bélyegző vonásaikat: a’ réz-szint, a’ fekete gön
dör hajakat, a’ csillogó hamis szemeket, a’ kidomborult hom
lokot, vastag ajkakat ’s a’ festői foszlángokat. A’ gyermekek 
koldulnak, a’ banyák szerelmi italokat készitnek, kártyát 
vetnek ’s kéregéinek. A’ fiatal leánykák kosarakat ’s egyéb 
illyeseket fonnak ; a férfiak pedig öszvéreket ’s kutyákat nyír
nek. Kóborlásuk faluról falura nevezetes. Az asszonyok vál- 
laikon és hátukon 3—4 gyermeket, czipelnek ’s nem ritkán 
mellükön csiigg az ötödik. Éjente erdőben vagy barlangban 
tanyáznak, ’s tarka vegyiiletben hevernek a’ földön férfiúk és 
nők gyermekek , és aggok.

S z e r k e s z t i

3. ) Valahára bizonyos már, minő emlék állittassék a’ foly
vást gyászolt Malibrannak. Rendes szögű templom - idomban 
leend a’ templom állítva, kupolyával és kereszttel A' czifrá- 
zatok közti nyílásokon lehetend belsejébe tekinteni, hol, egé
szen a’ kápolna hátulzatán, fehér márványalak leend kivehe
tő , mellyet a’ kupolyán beömlő fény titokteljesen világitand 
meg; — Malibran kőszobra, Norma szerepében.

4 . ) Turinban, a’ bold. Szűz temploma előtt, egy Maria
szobrot állitáuak föl gránitkő talapra, mellyet a’ város lakosi 
a’ cholera megszűntének hálaemléke gyanánt készittetének 
e z ü s t b ő l ,  Bagliano által, Romában.

5. ) Odessaban nem rég nagyszerű munkához fogtak ; t  i. 
egy lépcsőzd építéséhez, melly a’ városbul a’ tengerig leve- 
zetend. Összesen 200 lépcsőbül álland, tiz szakadékban. Főn 
175, alant 350 láb szélességű leend.

6. ) Michel Ferencz a’ hires franczia literaturabuvár, a’ 
nyilványos oktatás ministerének megbiztábul Anglia- és Sko- 
tziába tett útja közben nevezetes levelezésre talált a’ londoni 
cottiniani-köny vtárban, melly Maria Stuartnak hatalmas ver
senytársával Erzsébet angol királynéval váltott leveleit fog
lalja magában. Szándéka a’ mondott írónak, ezeket, történeti 
fölvilágosító jegyzetekkel nem sokára világ elibe bocsátni.

7. ) Angolországban igen sokáig történt a z , hogy egy ki
rályné sem élte felül férjét. A’ királyi-özVegy (queen dowager) 
még mindig részesül a’ királynénak csaknem minden jogai
ban; azonban nem vétetik felségsértés gyanánt, ha élete ellen 
összeesküvés történik, vagy személye megsértetik, mivel illy 
bűn az örökösödést nem veszélyezteti. Azon királyi özvegy, ki 
egy magános emberhez megy feleségül, azért nem veszti el 
királyi méltóságát; midőn egy angolországi pairné ki más
hoz megy mint egy lordhoz, pairségét elveszti. A’ királyi 
özvegy egyébiránt nem mehet férjhez a’ K o r o n á n a k  kü
lönös engedelme nélkül, ’s ha azt ezen engedetem nélkül 
tenné, minden vagyonának elkoboztatásától félhet. Minthogy 
tehát jelenleg Victoria királyné k o r o n á j a  Angolországnak 
következik, hogy, ha Adelaide királyné ismét férjhez akarna 
menni; ahhoz az engedelinet unokahúgától kellene kérnie.

8. ) Legujjabb statistical felszámítások szerint Nagybrita- 
niában mai napig még t í z e z e r  s z e m é l y  visel hajporos 
fejet vagy legalább fizetik a' hajpor-adót.

Munkács y .

MOMATJK LAM KRKK HJ-.TlilVKI,
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H arm adik  év* A’ diciőiég fénymgára 
Lengjen a’ Magyarbav.ára Második fele

A’ T E S T V É R E K .
(NOVELLA.)

B.  M E D N T Á N S Z K T  UTÁN.
S Z E K K N Y I  G Y U L A .

Hatalmas, nagy hírű és rettegett volt a’ XV. szá- 
zadbau a’ Podmanínok családja, ’s nem csak a’ Vág- 
völgyben, de a’ szomszéd Morvában ’s SHeziában is, 
niellyet rablásaik gyakran félelemmel ’s rettegéssel 
tőltéuek-el. — Sok vár, Trencsín’ éjszaki részében, 
a ’ hatalmasan fölnyúló Kárpátok’ legmagasb csú
csain , uralá őket, néhány ugyan születés’jogán, de 
többnyire törvényes uraiktól erőszakkal elrablóit. — 
Iszonyitó fenségben uyúlnak-fel a’ magas hegyfokokóu, 
mint sasfészkek, az eldúlt várak’ döledékei, ’s a’ me
rész embermú csudálatát csakhamar iszony tolja-el, 
mellyel emléke azon vad tetteknek, miket falaik láttak, 
akaratlan is eltölt.

Illy nagy terjedelmű birtokok mellett szolgák, ’s 
azou korban oily általános rablás-vágynál társak’ hi
ányában nem lehettek. Azért e’ lovagok’ inerényei 
nem csupán apró haramiacsínyekig terjedtek, de va
lódi táborozásokhoz hasonlítónak. így ütött-be 1466 
Podmanín Balázs, Leüniczi Bielkoval Morvába, a’ 
visoviczi kolostort kirablá ’s elegeié, a’ környéket 
elpusztítá, úgy annyira, hogy a’ mind korától, mind 
a’ maradéktól annyira elismert cseh király', Podiebrad 
György, különös levélben kértvejétöl, a’ nagy Cor
vintól segélyt, bár rövid idővel az előtt, Sternberg 
Mató és-Lipay Henrik, Csehország’ fő tábornoka, ha
sonlón ragadozva ütének-be Magyarországba. De a’ 
hon’ történeteinek könyveiben még híresebbek unokáji 
ezen Balázsnak, a’ két testvér, Podmanín János és 
Rafael; mert önkényük’ tetteinek kedvezett ama’ ha
zánkra nézve örökké siralmas időszak, mellybcu az 
ég’ boszúja két királylyal vere-meg, ’s még sem vala

1837.

bíró a’ földön. A’ hatalmas Zápolyától, ’s rettenetes 
társaitól, a’ törököktől nyomatott I. Ferdinand, meg 
nem akadályozható az anarchiát; ’s mind a’ két fél’ 
párthiveinck iszonyú rablásait, kik az alatt, még a’ két 
király a’ korona’ birtokáért küzde, uraik’ jogai’ vé
delmének színe alatt, a’ békés polgárokat végkép’ 
tönkre tevék.

A’ két testvér rettenetesen használó a’ birátlan időt, 
’s végre az egész Vágvölgy’ felsőbb részét meghódí
tó, mellyet Zsolna vármegyének neveze-el ’s határta
lan önkénynyel Uralt. Bár a’ kényurak ellen hangos 
panaszok hallattak, ’s több királyi intő levelek kül
dettek, sőt végre, midőn mind ezek semmit nem hasz
náltak, elmondatott felettük 1542 a’ száműzés; de 
az mind keveset használt, mert nem volt erő, hatossá- 
got adni a’ parancsnak, ’s mindig erősen egyesülve, 
a’ két testvér daczola minden támadásnak.

Végre egy történetes ok heves boszúra gyúlasztá 
őket, melly halálos boszút kelte sziveikben, ’s követ
keztető, hogy 1545 a’ királyi hatalom alá igáztattak. 
A’ dolog ígyen történe.

Egyszer a’ testvérek a’ beszterczci várban együtt 
ülőnek; a’ zord évszak közelíte, a’ kalandozások ne- 
hezbek lőnek; elhatarzák tehát, még egy menetet ten
ni , ’s ezzel merényeiket az évre bezárni. János a’ 
szomszéd Morvát, Rafael Sileziát keresse-meg. — 
Mihelyt a’ terv kész vala, követek küldettek minden 
társhoz’s vazallhoz; a’ két lovag' gyors megérkezése 
a’ két vármegyében lakó társaknak hírül adaték , ’s 
fölkérettek barátságos részvétre. Néhány nap alatt 
minden kész vala. A’ várkapu alatt megoszták ser- 
geiket, ’s miudenik testvér ment előre meghatárzott 
útján

A’ szerencse, olly gyakran segéde a’ bűnnek, kü
lönösen raosolyga Rafaelnak. Nem messze a’ jablon- 
kai szorosúttól fegyveres lovagoktól körített szekérre

C io i)
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bukkant, mellyben Lasinkowiczi Girich, öreg és nagy 
tekintetű ur, lányával, Hedviggel, üle. — Mindig ké
szén erőszakos nierényekre, ’s használva minden a l
kalmat, rnelly jövedelmes fogatot igére, a’ lovagnak 
egész csapatja tästiut a’ szekérre rohant. Vitézül vé
dők urokat a’ szolgák, ki magas korának daezára, 
kardott rántott; de a1 támadók száma sokkal nagyobb 
vala; Girich ur kevés pillanatok alatt mély sebet ka
pott, rnelly eszmélet nélkül levőre; a’ védelem legyö- 
zeték, s az elalélt Hedvig kiragadtaték a szekérből.

Rafael, bár ismeretlen minden szeiidebb érzetekkel, 
még sem tudá magát a’ szép lány1 látásánál egyszerre 
föllobbanó szerelmi érzettől megvédeni; a1 legszives- 
ben foglalatoskodék fölébresztésével, míg társai min
dent kirablának. Sok fáradozatok után végre sikerűit 
a z ; Hedvig fölpillauta, "s kényükre fakadt, midőn 
atyját halva, ’s magát a’ rablók’ kezében látá. De a’ 
lovag nem hajtott köuyeire, egy üres lóra ülni kész
tető, ’s tova szágulda a’ sziklafészek felé, rnelly még 
az éjben eléreték. Itt a’ fogoly’ számára ugyan a’ vár
nak esakuem legjobb szobája rendelteték, de ajtaja 
gondosan bezáratott, ’s kolcsát maga a’ várúr vévé 
kezéhez. —

— Az alatt a’ szerencsétlen sebesült öntudatra éb
redé , ’s meztelen, egészen kirabolva, nagy fáradság
gal vonszolá magát a’ legközelb kunyhóhoz, és segélyt 
esde. Sokáig nem akart azt senki nyújtani, mert fé
l-elem és rettegés az elrohanó csapat elő tt, az embe
reket lakaik’ legtiíkosb zugaiba ű zé : míg végre meg
győződtek, hogy a’ szerencsétlentől nincs mit tartani. 
Sebei, m inta’ lakók’ szegénysége engedő, bekötöz- 
tettek, ’s családjához követ küldetett a’ történt viszály 
hírével, és segély kéreték a’ szomszéd Tescheuből. 
Gyorsan megjelene fia, derék ifjú, beteg atyját városba 
vitető, ’s esküt tőn, nem nyúgodni, míg húgát meg 
nem szabadítja, ’s a’ gaztettet véresen meg nem bo- 
szúlandja. —

— Gondosan őrző Hedviget rablója. Senki, csak 
egy öreg rő léphete határzott órában szobájába, a’ 
legszükségesb szolgálat’ megtevésére, ’s az ajtót tüs- 
tiut erős zár csuka. — Annál szabadabban haszuálá 
kolcsait a’ levág; mert szerelmét a’ szép fogoly iránt, 
ennek hős ellenszegülése dühvé növesztő. Mindig 
merészbek levétek szerelmének ajánlatai, de mindig 
ti  keretlenek, *e szíve, a" ezerelem és diih közt föl

oszlott, el nem határozhatá magát. Majd hatalommal 
akará azt kizsarolni, mit esdései ki nem víhattak; 
majd tetszékenység’ fáradhatlan igyekezetei által kép
zelő hogy viszonszerelmet nyerhetend; majd még ar
ra is el akard magát szánni, hogy a’ lányt nőül vegye, 
bár bátyja ’s a’ vad társak’ gúnyai, meilyekuek magát 
elkerülhetlenül kitevő , kiálhatlanoknak látszáuak is. 
Játéka a’ legvisszásabb szenvedélyeknek, maga sem 
sem tudta jó l, mit akar, midőn bályja a’ morvái útból 
megtére,

Feuzajongva ’s örömkiáltások közt, szokott mód 
szerint, szált ez a’ várba, de nem úgy fogadlaték. — 
Mord és kedvtelen arczczal űdtÖzló Rafael, ’s boszú- 
ját esak nehezeu tudá kényszerílett öröm alá rejteni. 
Csudálkozva a’ szokatlan viseletén, ’s minden kér
désnél röviden eligazítva, szitkokkal fordúlt lakja fe
lé a’ lovag, hol egy apród megsugá, hogy a’ silézi 
úttól, ’s a’ fogoly kisasszony’ ittlététől óta nagy vál
tozás történt urokban.

Hangzó kaczajjal tért öccséhez János, ’s lágy szi
vével boszantgatni akará: de borzasztó komolysággal 
tilta-meg Rafael minden gúnyt, ’s elfeledni fenyegető 
a’ testvéri egycsséget, ha e’ legérzékenyebb oldalán 
támadtatnék-meg. Elnémúlva a’ csudálattól az előtte 
egészen idegen beszéd miatt, állt János, még kíván
csisága a’ csudalányt látni, kinek kecsei a’ máskor 
olly keményszívű testvért meglágyithaták , minden 
más érzetet eltola. De makacson niegtagadá Rafael 
fogolyához a’ bemenetet, és heves vita keletkezők a’ 
testvérek közt, mert János minden ragadmány’ köz 
bírására hivatkozék , -’s következőleg, erre is el nem 
harczolható jogát, mondogatá, Rafael pedig ép’ ebben 
akart kivételt. Engedni egyik sem ak a rt, ’s a’ szó
váltás mindig élénkebb és keserűbb lón, ’s János már 
eléragadá kardját hogy korának szokása szerint, okai
nak a’ hiányzó világosságot megadja: de a’ társak 
elválaszták a’ vitézekat. Rettenetesen dühöngött az 
elutasított, és sem a’ telt billikomok, sem barátjaiuak 
szavai meg nem nyúgasztalhaták. ’S midőn nem sok
kára aztán a’ nemes gerézdnedv következeiéit a ’ tár
saságon nyilvánitui kezdő , fölugrott, elhatárzottan . 
öcesét rósz vagy jó móddal engedésre kényszerítui.

Ez, híve, hogy bátyját az ivótársak eltartók, ép a 
szerencsétlen Hedvighez ment, kérelmeivel, ajánla- 

j laival ostromolandó. Alig ballá János öccse’ hollétéi.



utána sietett a ’ fogoly* szobájába. — Rafael, boszú- 
ean az alkalmatlan zavarón, eldühűlt, midőn a’ be
lépőben bátyjára ismere. Magán kívül ugrék-fel, el- 
lenje’ mellét izmos karokkal megragadja, ’s meg akar
ja fojtani. De e z , nem gyöngébb erejű, átkarolja a’ 
dühöugőt, ’s most mind kette» iszonyú erővel küzdő
nek, hogy egymást legyőzhessék; még a’ földre hál
nak, erősen átölelkezve , ’s megújítva a’ rettenetes 
karviadalt. Hedvig, fölijesztve az öldöklő jelenettől, 
segélyt kiált, ’s a’ berohanó* szolgák uraikat a’ földön 
látják, hév haláltusában. Nein fáradság nélkül lehete 
az izmos küzdőket elválasztani, ’s miudenik tajtékez- 
va dühében félájulásban viteték-el.

— Most a’ leghalálosb gyűlölet lépett av testvérek 
közzé, a’ legvadabb szenvedélyek egyszerre fölizgat- 
va túlhágtak minden határokat , ar mérséklet’ szava 
nem hallgattaték-meg többé-, csak vér, legyen bár 
testvérvér, nyúgasztathaíá-megar föllázadt kebleket. 
Álom nélkül tőlt-el az éj, ezer terv villámlá-át a’ dü
höngök’ vad képzelmét, és alig pirúlt ar korány , ’s  
János clküldé öecsének harcz’ keztyűjét, — három 
nap múlva élet-haláltusára szólitóf. — „Mond a’ lo
vagnak r‘ felelt a’ követuefc Rafael , követsége csak 
megelőző euyímet, mert egy óra múlva ugyan ezt 
hallá vala tőlem. De a’ három napi halasztást nem fo- 
gadom-el; ma-, 's  mindjárt határozzon köztünk a’ 
tá rd «  —

( V é g e  k ö v e t k é z  l"k.)

m  a  d .
U T A Z Á S I  J E G Y Z E T E K  

( V é g  e.)

ITI. JMádi Hál* Színészet*

November Odikén 1837.

A’ szokott szüreti tánczmulatságok- elmulának. De 
a szomorú kénytelenség megjegyezteti velem, hogy 
ezek sem szokott fönzengésü húrjaikon jöttek elő ’s 
zengének e l , úgyannyira, hogy ha a’ mádi bálok’ hí
rétől felizgatott idegen, messze földről (mint sokszor 
szokás) az ideiekre eljő, a’ tánczvigalom’ legnagyobb 
forradalma közt is kételkedve áll meg ’s néz szélivel, 
mondván : „Ez-e Mád? ez-e a* mádi bál , mellyet

---  ■*
öreg, ifjú egy iránt emleget, melfyre annyi, zajnak 
örvendő fiatalság vágy, ’e melly ntán annyi megsebe
sített szépek’ szíve titkos sóhajtozással repdes?1* — 
Azonban ez még is- a’ mádi bál- vala ,. névvel a’ régi; 
valósággal az újabb sanyarú idők’ szüleménye. Mert 
tagadhatlau az , hogy nagy közmulatságokhoz morá
lis-, vagy szorosabban oeconomiai és physicai jó idők 
kívántainak. De amazt az erszényt igen fösvényül töl
tő hitvány szüretek, ezt a’ huzamos eső és nagy sár 
rontották meg. A’ régi bálház, mellyben a’ hajdani, 
kikiáltezott tánczmulatságok tartaténak,jelenleg szín
teremmé változtatott; helyette áll egy ú j, különösi 
stílben épült vendégház, kényelemmel sok idegenek-* 
befogadásai*», biliárd- és nagyon- alkalmas táncz-te- 
reinmef, mellyben már a’ tavalyi tánczvigalmak is, és 
az ideikek tartatának. Az elsír tánczmulatság october 
29kén vala, mint rendesen mindén illy nemű első gyü
lekezés, uéptelen- és csöndes, noha- meg Borsot!’ leg
alsó végéről is jött látogatója; a’ második november’ 
Íjén. Ez szép volt, mondhatni ctássicirs. Övöm volt 
látni, mifchii herczegek ’s egyéb rangú mágnások és 
más díszes nép a’ megszokott, affectált, vagy eröte- 
tetl pompát és feszességet hon hagyva, vagy máshová 
halasztva, nyájas összetörődéssel vidáman inulatának 
együtt. A’ tánczok, mellyek közönségesen minden 
fényes bálok’ vendégeit izzasztó mozgásba hozzák, 
sorra lejtőiének; csak veszedelmes divathidegség mi
att, a’ szegény nemzetire nem jutott személy és idő; 
lármás oldala sem hibázott ennek : Mert jövőnek — 
Szabolcsból ifjak, kik pénzök’ fogytáig tombolának. 
A’ harmadik és utolsó tánczmulatság novemb. okén 
volt; de ismét éléiikséglelen, inkább halotti torhoz, 
mint nagy tánczvigalomhoz hasonló. Egyébiránt eze
ket a’ zemplini híres barna hangászkarnak, Bunkó
nak, szívemelő zenéje lelkesítő.— Hanem ezeken már 
túl vagyunk, a’ csekély szüreti moraj is elhallgatott; 
komor csend nyugszik az őszi ködbeu Mád* utczáio.

Még az úgy nevezett Eperjesen alakúit nem zeti 
színész Társaság lézeng itt, mellyet vándor útjában, 
sátorfáival együtt, egy időre Mádra hozott a’ szüreti 
kinézés. Nevezetesb tagjai: Harmath és neje; Szak
lányi nejével, Gosztonyi Victoria, Rákosi, Váradi, 
Szikszni, és még vagy öt horátzi numerus. October’ 
25d. adák az első darabot Gróf Szapáry Péter-1, kö
vetkező estvén a  Házassági első mézes heteket vagy 

.txód iljjf. as*matatás» .
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a' Fapapucsosokat, miút nethesIcTStÖlíesu, mulattató 
vígjátékot. Oct. 2 7 ±  jött elő Vőlegény a’ lisztes lá
dában, mulattató vígjáték énekekkel 3 Felv. — Oct.j 
S8d. A' megmérgesíteti Rózsabőkor, legújabb ileve- 
zetes nézőjáték 3 felv. írta Seribe Charlft Blagaf/~- 
Forditotta Pály. — Oct. 39d. két német gymnasia csu- 
dálkoztatá a’ publicumot egy pár valóban ügyes állá
saival. De még sem ragadá el a1 posteriori sem a’ né
zőket annyira e’ két kósza művész’ tudománya, mint 
jó előre a' színész társaságot, melly produetor eolle- 
gáját illy kürtszóval hirdeté: Regenti és Fanfár bé
csi viedeni színház’ első mimicusai és gymnasticu- 
sai rendkívüli testgyakorlali meglepő és minden vá
rakozási meghaladó mutatványaik. Ezt megelőzi 
Béla futása. Még nagyobb elragadtatással hirdeté 
más nap a’ színi ezédula a’ két idegen’ tökélyeit: 
Regenli és Fanfár bécsi viedeni színház’ első mhni
cusai és gymnaslicitsai testgyakorlali jeles tudások 
magas fokig ki fejlődének / (Mit nem tesz egy éjjelrés 
napi sikeres őszi eső, hogy még illy munkával fejlődő 
aloét is hirtelen kifejt!) Ezt megelőzi a' két özvegy, 
igen jeles vígjáték 1 felv. Még egyszer, Dactor Pipi- 
tér, adatása után, a’ következő estvéu is fogták ők 
új mutatványaikat kimutatni a ’ megelégedésig. Es 
nincs is különben; a’ publicum’ nagy része ütegeié* 
gedett, mert őket utólszor látá. — Valóban illyen emr 
berek ellen nem lehet a’ legsulyosb ucheztelésuek tel
jes igazsággal fel nem lázzadni. Nagy városokba va
lók ők, hol a’ gazdag, unatkozott fényűzőknek puszta 
időtöltés is szükséges és elég; de kisded városaink
ból, hol a’ míveltség és gazdagság legnagyobb részint 
annyira gyűszűvel vau mérve, mint péuzsarlókat és 
a’ szegény lelkeket teljességgel ihletetleu hagyókat, 
egyszerűen ki kellene tiltani, Ha kérded itt, a’ nézőt, 
mit tanúit ezen csudatevő mimicusoktól és gymnasti- 
cusoktól? feleli: láttam, mint hajtogatták kezeiket, lá
baikat és derekaikat ide oda, mint ha köldekcsömör- 
beu szenvedtek volna, és kötélén híutókáztak. És ezen 
tanúságért kellett fizetnie. — November 3ikáu kitűnőt ( «oilYiOZ t
szorgalommal előadaték. Mive Its ég és természet, vagy 
képmutatók, közkedvességm names időtöltésű új víg
játék 4  fejv. — Novemb. 5dikéu még egy új vígjáték 
Korszellem és fia. — Ezen darabok adatának elő ez 
ideig, örömmel mondhatni — mert a’ szép művészet 
iránt vonzalmat jelent — legtöbbnyire igen szép és

népes közönség előtt. Előadásaikat declamatiói vagy, 
mimicai szempontból szercpcnkiut fötvéve birálgatui, 
vagy egész színi készülőtöket bccsmérlőtcg emlegetni 
valóban nem volna czélszerü tett. Igen kevés méltó 
dicséretet szólhatna ugyan felölök a’ legengedéke
nyebb bíráló is; de könnyen igazságtalanság’ vétke 
is szennyezhetné a’ színbirálót. Mert, véleményem sze
rint, csekélyebb mivoltségű vidékeken tökéletlen szí
nész társaság ’s a’ művészet’ (omplomáuak még csak 
küszöbén álló személy is haszonnal léphet föl és mun
kálkodását, mindenkor a’ publicum’ értelmi fokát is 
szem előtt tartva, szükség bírálni. Már pedig hogy a’ 
Hegyaljáu megfordult kontár színész társaságok is 
beszédben, előadásban, társai kodásban ̂  erkölcsben 
némi nyomát hagyák a’ simúlásuak, tagadhatatlan.— 
Csak az illy társaságoknál kissé kilűnőhb személyek 
a’ művészetnek ne álúlján garabouczáskodnáuak, ha
nem legalább annak- irányában , bár mi Ily távol is a' 
tökélytől, állanának! Csak mindenek előtt a’ színé
szetnek legelső és legegyszerűbb postulatumát , a' 
nyelv’ helyes tudását, elégítenék ki!

ír* H e r é k  p o l g á r o k .

iodgl vgűiuiss diapin .in .-November. ladikén 1837 
Meg egy pontról nem lehet a’ legnagyobb készség

gel nem szólnom, ’s hogy az arról mondatandó szót 
kisded úti jegyzetemben utolsó helyre inarasztám, a 
szónokok’ szokásakiut cselekvőin, kik legerősb okai
kat, beszédök’ legkebelrázóbb részét, okosan, utoljára 
hagyják, hogy az a’ hallgatók’ szíveiben sokáig visz- 
hangozzék. Óhajtanám én is , hogy míg e’ sorok sok 
helyen olvastatnak, e’ legutól mondottak vernének 
gyökeret sok szívben, és hogy a’ szép lélek, azon kí
vül mit a’ nemes öntudat talál önmagában, a’ köztisz- 
teltetéstől is £mert mi is neki egyéb koszorúja?) né
mileg venné szép jutalmát. — Egy estve barátomuál 
valék, kit kellemteijes nejének ’s egy augyal gyer
mekesének — szerelmük’ első zálogának — birto
kán kivűl, boldogít még egy kisded minden új, jobb 
szellemű munkákkal gazdag könyvtár. — Én cso
dálkozásomat jelentem illy fölfedezésen. — „Hát 
lehet Mádon ennyi kincs?44 kérdőm örvendő tudáe- 
vágygyal, midőn a’ könyveket végig tekintém. ,Van 
barátom, felele, mi lélekben nem vagyunk a’ legsze
gényebbek.4 Es ekkor a’ bizodalmas beszélgetés’ húr-
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ján tudtomra esek, mikint Mádon, egy pár jeles Ion 
kívül, kik a' törvény’ tU/.lelctes leikével szorosan és 
mélyen megbarátkozva, ügyefogyott polgártársaiknak 
valódi pajzsuk, léuytornyuk, — van még egy férfiú 
ki senkitől nem látatva, egyedül a’ jó ügy’ és hónai 
javának előmozdítása' óhajtásától serkentetve,cselek
szik ollyauokat, mik a' lelkes hazafinak szoktak dicső 
bélyegei lenni. Ez tekintetes Bernáth Fereucz úr Csak 
egy pár vonást közlök itt a' haza' emelkedését óhajtó 
kebel’ tetteiből. A’ helybeli, még eddig hitvány lábon 
álló ref. iskola’ kitünőbb növendékei közt, nyilvános 
vizsgálatok' alkalmával, szorgalomserkentőjütalmakat 
szók kiosztani, pénzt és könyveket. Továbbá a’ kö
zönséges neveltségcn és tudományosságon túl, a’ ha
zát boldogílni hívén az által, ha az ország-gazda
ságra nagy befolyással levő dolgok értelmes hazafiak, 
's nem külföldiek ált 1 kezeltetnének: egyik helybeli 
születésű, tudományos pályáját végzett ifjat a’ gőz
hajózási hivatalhoz kívánta küldeni, a ' mitől ez inté
zetnek hazánkbeli nagy lelkességü orgánumává! érte
kezett i s , és kész volt ott saját költségén tartani, hogy 
e’ magyar lélek iudítmánya és a’ magyarhoni közle
kedés’ eszköze kezdene el nem kirekesztőleg idegen 
nyelven kormányoztatni. Egy másik szintúgy iskolai 
pályája végzett ifjat, hasonlóan saját költségén, az 
ungvári páliukaszesz készítő intézetben kész tartani, 
hogy az ott nagy fizetéssel tartott idegentől tanulná 
el mesterségét, 's így ez is ültettetuék által orszá
gunkba. Beh boldog a’ vidék, meliy illy férfiakkal, 
mint megannyi tuzosztopokkat a’ sűrű sötétségben va 
gyón megáldva! Vajha sok keblek lelkesítetnéiiek ek- 
képcn a’ köz ügy’ előmozdítása’ ohajtatátoi! Mi mű
vészet, mi mestersége, mi szép és jó nem kelne ha-* * 
záukban rövid idő alatt virágzatba, ha sokaiig kiket a* 
szerencse gazdagság' karjaira ültetett, nem vonakod
nának illyforma áldozatoktól. — Fájdalom' és öröm’ 
vegyülete lelkemben a z , mellyel, oh M ád, elhagy
lak , ’s határodból kiléptenrkör nem nyomhatok el illy 
felsóhajtást : Szaggassa ki Isién szíveinktől minden 
gyökerét a’ külöuözésnek és önszeretetnek, és egy- 
lelkü közakaratot ’a vágyat a’ közjó’ előmozdítására, 
ültessen annak h e ly éb e ! ne p n ü M  ?arfo! |

tU bm  ifírft ^  L S
U fn i4m 1&8& * )  0  -.iedbiefeW

> — .» M  Sí Isiláodsno dölßigi? ólsilnlum , «»ónV-
«0 Mindennek van eleje és v ég e !------ Csaba nagy

helység Békésben, még is van vége. Homérosz Ili
ásza temérdek hosszú ,r?még-is van ennek-is vége; a 
ki nem hiszi, nézze-meg. Sok jut az embernek eszébe 
ha e’ kettőről gondolkodik : első és utolsó! —- Teszem 
az t: az első lehellet, mellyet embrió korunkban vet
tünk, és az utó lsóv mellyel e’ föld színéről e l-h a la 
dunk! — Az első szó, mellyet anyánk le g -először 
hallott ajkainkról; midőn gagyogni kezdettünk, — 's 
az utolsó, mellyel batyu-dalunkat be-végezzük! — — 
Az első virág, mellyet ki-keletkor meg-látunk, ’s az
utolsó zöld levél, mellyet a’ dér le-forráz! ------ Az
első csók, mellyet Ideálunk teljes valódjáyal váltot
tunk, ’s az utolsó, mellyel a’ szent keresztet illetjük! 
Az első könyvecske, mellyet költöttünk „irtunk ,“ ’s 
az utolsó, mellyet „fapaszta tunk 's éltünk !“■ Az 
első harangozás és hirdetés, meliy egybe-kelésünket 
illette, ’s a’ Iélek-harang kougása, a’ remegő sutto
gásokkal együtt, mellyekkel kérdik: „ki az A z  első 
alkony, mellyet menyasszonyunkkal töltöttünk, ’s az 
utólsó időszak, midőn azt szülöttjükkel együtt el -had- 
juk! — síi ’nil!!lid«q 'a piisdnoüíá ei ásnia

De ah, milly különbség lehet az kedvesim < ha 
meg-fordítva mondjuk: „utolsó“ perez a ’ földöu, és 
„első“ a’ mennyekben!! !------ Időitek, és térnek „vé

ge örökségnek kezdete! ! !
2383lt‘Sa

Aggodalmak ’s
il soJIöiöbí

SZ. DÁVID X9

*) A’ jelen értekezés á j - é v r e  volt szánva. Előre pedig 
ezt kell hozzá meg-jegyezni: gondolja magát as olva
só Pest és Buda közé, a’ hid kellő közepére, akkor 
jusson eszébe 1837 cs 1838 k e t t ő n e k  látszó (áj és 
ó esztendő) „ e g y c< év; csak tigy, mint Pest, és Buda, 
meliy között valóságos igazi ni e g-s z a k a d á s nincs !.
-------úgy nem szakad meg az idő soha. Ha még-is ott
állsz gondolatban as hid középén , ne essék terhedre 

ölni, mint siklanak-el a’ habok alattad, mely- 
lyek azon helyen, a5 hol állsz 1837 és 1838 év gya
nánt folynak „ e g y b e , “ — Pozsonytól hozzád a’ hi- 
dig 1837 hol egyszersmind 1838 is kezdődik, vagy 
is inkább az idő tovább folytatódik, mint a’ Duna hab
jai! — — A’ fent irt bélyeget (1837 1838) tehát
így vedd : egyik város 1837 a’ másik 1838 a’ Duna 
az idő ( —) a’ híd pedig j a’ keresztfát ( | ) lássuk a’ 
többit. •—

is e M??’
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fájdalmak határa, ’s örömök ki-uyilása! Utólsó=éj,és 
„első“ uap, — melly örökké tartandó, — végső bú
csúzás a’ földön, és első csók az elizeumbau talált
kedvesinkkel! ------ Bé-fejezés a’ földön, ’s béveae-
tés a’ mennyei környékbe L Finale ide-leut, és ouvcr- 
tiir a’ dicsöültek’ harmóniájában L 1 ! —  A z, ki 
„utolsó“ a ’ dölyfösök’ országában, — „első^ a' jám
borok egyesületében! És meg-forditva: az-, ki ,relsö"- 
a’ dölyfősök közt, — a’ jámborok országában „úlólsóil
vagy tán az s e m l l l ------ Iszonyú titok, szünj-meg
már egyszer titok lenni a’ földön! Fejtsd-meg azt, óh 
„ész;“ — találj "egy „közt,“ melly az első és utolsó»- 
a’ vég és kezdet ferde fogalmait elűzze a’ földről. Én 
azt értein tőled, hogy te vagy az magad? Te-e? Igen, 
..te“ a’ kóz-ségbeu!! — — Üdvöz-légy kö z-ész , köz
jó  és „köz-élet!'( -------Te menny-ország, te paradi
csom a’ földön, és mindenütt!f! —

INTÉS A’ FERGEKHE:

Én meghalok!
MÜly édes képzelet! 
ltég várom őt,
Hiszen már eljöhet!

’S férgek zsákmányt 
Ha rajtam nem kaptok;
A’ búfereg 
Ellen csatázzatok!.:

Ah! ez lemart 
Mindent, mit érhetett 
’S az ifjú — test; —
Csontváz és puszta lett.

KLTTKAY EMIL.

L I T E R A T U R  A.

•>Magyar Szion  egyházi hír- ’s encyclopedia', lap 
fog jövő uj évben megindulni Pestrőr, hetenkint két
szer. Tartalma lesz: értekezések egyházi tudomá
nyokból, egyházi történetek, honi ’s külföldi litera- 
teratura, vallásbeli igazságok, életrajzok (kömetsz- 
vényekkel), egyházi iutézvények. Megjeleuend va

sárnap és csütörtökön fér iv rétben Ára fél évre hcly- 
beu 4  postán 5 ft. pengőben. Mind a’ csütörtöki mind' 
vasárnapi osztályt elkülünözve is lehet jára tn i, ’s ek
kor egy-egynek ára helyben 2 ft. 20  kr. ezüstben, 

j Előfizethetni ar postahivataloknál, ’s Pesten a’ kiadó-
I 9 '

nál t. Gyarmati y  János professor urnái a’ papnevelő 
házban, ’s Eggenberger,. Hartleben, i§. Kilian könyv
árusa knáL

m t iv i y l  | l I f . v  • 1 '  f  ' 7

M űvészeti , literatúrai, ’s divatos raktár  czim alatt 
jövő évben Pestről szépművészeti folyóirat fog meg
indulni szerb (jácz) nyelven Írva, hetenkint kétszer,. 
4-ed rétü velin papiroson, hetenkint egy divatkép
pel, ’s havonkint egy műtárgygyal. Ára fél évre hely
ben 3 ft., postán 3 ft. 48  kr. ezüstben. A’ szerkező 
vagy tulajdonos nem nevezi ugyan magát hirdetmé
nyében, de tudjuk, hogy tulajdonosa Perlasca Do
mokos rézmetsző ’s műkedvelő hangmuvész ur egy 
segédtárssal adjá-ki. Előfizethetni av postahivatalok
nál, és Pesten a’ tulajdonos urnái ([újvilág utcza, 
Schmidtunger ház, 591. sz. a. a’ 2-dik emeletben, 
és Fetter János posztókereskedőnél, a’ német szín
ház ellenében), Budán pedig a’ szerkezénél Arnóth 
urnái (rácz város, horgony utcza, 431. sz. a.) és 
Quitsch dohányárusnál, a’ hid mellett, Gross házában-

E G Y V E L E G .

Seribe’ „Les Indépendans“ czimü három felvonásom 
vigjátéka felette nagy tömeget hódított a’ theatre íran- 
cais csarnokába; melly azonban, várakozásában meg- 
csalatkozék, ’s az új darab fényesen — pad alá esett- 
Feltalálás és kivitel igen középszerű benne, ’s tele 
van remiuiscentiákkal a’ költő előbbi műveiből; a’ hi
res iró el kezdi magát ismételni.

Nov. 23-dikán Pork St. Martinban bizonyos Dlle- 
Georges szinjátszóué jutalomjátéka alkalmával 18 ,000  
frankot vett be.

Párisba nem sokára új hegyidalosok váratnak a’ 
felső Pyronáusokból; mint mondatik negyvenen lesz
nek, ’s magukat nyilvános helyeken fogják hallatni.
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Három év* elforogtával, elég súlyos küzdések után, nem sokára a’ negyedik év for

dulat is felviradaud e lapokra. Három évig, ha egy kissé körültekintem ez idő alatt beutazott 
gondolatim’ országát, mindig arra czélzott minden ügyekezetem , mi módon elégíthes
sem ki a’ nagy Közönség’ sokoldalú kivánatit,, . A’ nagy Közönség' sokoldalú kivánata 
azonban nagyon sok volt, szünetnélküli gyámolóim’ száma pedig nagyon kevés ’s így  
mélyen tisztelt Pártfogóim mindezideig olly nagy lelküek valának , miszerint kevésben 
kevéssel megelégednének a’ józanság’ azon üdvös elvénél fogva, hogy a’ mértékletes
ség még soha senkinek sem ártott, bár igaz más részről az is , hogy egy kis torkosság 
az Előfizetők’ számában, még egyetlen egy újságírónak sem okozta halálát. Istennek 
hála! mint szives Pártfogóim látják, ezen torkosság mind e ’ mai napig is nekem nem 
ártott, olly annyira hogy jövő 1838ra megújulandó esztendőnkkel, újult erővel fogok 
törekedni, pártfogó Közönségemnek további gyáinolitására lapjaimat érdemessekké tenni.

Az egész világnak nem tetszhetünk, mert az egész világ nem is olvas ’s ré
szemről legalább, igen megjutalmazottnak érzendem magamat, ha azon kis világ, melly 
„ H a jZ O U ltim a t“ mind ez ideig a’ többi honi hírlapok’ gyűjteménye közt tartani ér
demesítő, ha ezen kis-világ, szíves volt elismerni azt i s ,  hogy lapjaimnak mindenkor 
legszentebb czélja vala: a’ közjóra munkálni. E z lesz vezércsillagom a’ ránk viradando 
új évben is, ez fogja buzdítani jövendőre azon munkás hazafi társaimat is , kik lapjaimat 
m indez ideig szellemileg, olly fáradhatlanúl törekedtek gyámolítni: Bátor vagyok itt 
egyszer smind a’ t. Közönséget figyelmeztetni, hogy jövő 1838ra lapjaimtartalmát, egy  
jeles I r ó n é n k ,  S£at*acs 'Theréz"  lelkes elbeszélésével kezdendem meg, mi szol
gáljon hazánk Szé|leinek ingerül e’ lapok’ gyáinolitására.

A ’„ R a j z o l a t o k “  szívet, lelket képző, derítő ’s vidámító tárgyai az eddigiek 
maradnak, ’s mindezekben fő le g -  az e r e d e t i s é g - ,  melly ben, valólag minden elfogultság 
nélkül mondhatni, a’ „ R a j z o l a t o k “  elébe, iniudekkorig egyetlen egy honi lap sem 
vágott.

M é p e k e t ,  a’ „ R a j z o l a t o k “  mellé adandók annyiakat, mennyieket szives 
Pártfogóim gyáinoiításából adnom lehetséges leend; mert e' részben eddig elő is mindent 
érőmén túl tettem, ’s végre is csak azt tapasztalául, hogy az értelmes és hasonló szép li
teratúrai lapok’ gyámolitásában buzgó magyar Közönség, nem köti szíves részvétét egye
dül a ’ k é p e k h e z ,  mint különben is , nem nagy hasznot hajtó külsőséghez.

Felszólítom tehát a’ Haza’ lelkes Fiait és Leányait, méltoztassanak lapjaimat 
továbbá is gyámolitani ’s irántuk szíves rendeléseiket minél előbb megtenni. A’ „ R a j
z o l a t o k “  ára az eddigi marad; p o s t á n  k ü l d v e  f é l é v r e  5 p. frt., h e l y b e n  4  írt 
pengő. Előfizethetni minden cs. kir. Posta-hivatalnál. Helyben a’ szerkesztőségnél: 
u j  - v i l á g  - u t c z á b a n , d r .  R e i s i n g e r  h á z b a n  554dik s z . a .

Pesten december 5d. 1837.
M u n k á c s y .

gg£5r M ik  m i n d e n  h é t e n  r e n d e s e n  k é p e k k e l  ó h a j t j á k  a ’ ^ R a jzo la to k a t“ j á 
r a t n i ,  f é l é v i  d i j b a n  m é l t o z t a s s a n a k  6  p e n g ő  f o r i n t o t  f i z e t n i  p o s t á n ,  
h e l y b e n  p e d ig -  5  f o r i n t o t  p e n g ő b e n  ’s  e z  e s e t b e n  h i á n y  n é l k ü l  m i n d e n  
h é t e n  r e n d e s e n  m e g  f o g j á k  a ’ k é p e k e t  k a p n i .
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H U I -  ’S  D I V A T L A P .

i
K Ü L H I E E K .

1.) A’ mint említettük St. Albans herczegnó Miss Anna Bur- 
dettnek J,800,000 font sterlinget (mintegy 11 millió tallért) 
hagyott örökségül. Ezen iszonyú öszveség alanyban, eg}'—egy 
fontra G0 sovereingent számítva, több mint 13 tonnát nyom, 
’s 107 férfi kivántatnék meg, mindegyikre 289 fontot számít
va, ezen pénz-öszveség’ odább szállítására. Ha valaki e' men
nyiséget meg akarná olvasni, ’s egy—egy pcrczben 60 sove- 
reignet számolna meg, naponkint nyolcz óráig ’s hetenkint 
hat napig: úgy 10 hét, 2 nap, ’s 4 óra kivántatnék hozzá. — 
Ha ezen aranyok egymásmellé tétetnének , egy 29 angolmér- 
földnyi és 250 yardnyi tért foglalnának e l e z ü s t  tallérrokban 
pedig 113% m. és 290 yardnyi tért.

2 ) Több külföldi hírlap irt e’ napokban azon iszonyú ta
pasztalatáról egy irlandi doctornak , ki Dublinban B . . . .  ur’ 
nagy szerfőző intézete’ gyúladásakor egy halom omladvány- 
nyal egy nagy réz üstbe esett, a’ közel tűz által egészen 
megtüzesedettbe. A’ doctor attóli félelmében, hogy az üstben 
a’ szó’ legszorosb értelmében megsül, emberi erót haladó erő- 
ködéssel türekvék magát iszonyú helyzetébül kiszabadítni, de 
mind hiába, jajgatott, sirt, ’s már kétségbeesésében kését 
voná k i, magát keresztül szúrandó, de újra felbátorítá ma
gát a’ türelemre, mindent lehányt magáról , sőt feljegyzé 
hányadik fokán volt a’ melegségnek, ’s milly érzések közt 
állhatja azt ki egy emberi lény. — Midőn rajzónja már 
olly meleg volt, hogy azt kezében nem tarthatta, hévme
rője a’ ÍOOik fokon (Falirenreitt) felül állott, egész teste, 
minden nedvek’ szétpárolgása után nagy hólyagokkal telve 
lön, erei iszonyun feldagadtak ’s vére bennük csak lassan 
mozgott már, öntudata mindinkább tüuedezni kezdett, a’ sza
vak nincsenek kiírva vagy olvashatlanok jegyzetében, de még 
hallotta közeledni az embereket, kik ót szerencsésen meg is 
szabadíták. Hoszszas és ige:i terhes betegsége után végre tel
jesen helyre állott egéssége ’s igy iszonyú tapasztalása által 
állítmányokat czáfolt meg, mellyek eddig csalhatatlanoknak 
tartattak, a’ hévnek az emberi testbe hatásáról, miről nem 
sokára igen érdekes tudósításokat válhatunk tőle.

3.) Lüttichbol írják: Ama’ hires Co k e  r i l l  John műhe
lyében Seraingben, éppen most készült el két üst, mell",ék
nek rendkii üli nagysága és nehézsége aligha lelhet valahol

vetélkedő társra. — Mind a’ kettő együttvéve többet nyom 
100,000 fontnál. Még soha sem szállíttatott ennyi nehézségű 
teher szekeren sehol, ’s annak okáért egész új ’s e’ czélra 
kellett teherszekereket készítetni. Jongen és Deliez kereske
dő ház van megbízva a’ szállítással, ’s mi e’ kocsi - szörnye
tegeket e’ napokban láttuk falaink közt; 18 — 20 lóval valá* 
nak befogva. A’ két óriás üst innét Antwerpbe szállittatik, 
’s onnét Havreba, hol hajóra tétetnek. Készítve vannak azon 
gőzhajó számára, — melly ezen kikötő és Lissabon között 
járand. —

4. ) Journal de Francfort szerint Werner György, egy szü
letett vak, Londonbul Münchenbe érkezett ön találmányéi hang
szerével, melly a’ mandolinnak, gitárnak és hárfának minden 
tulajdonságait magában rejti. Hét lábtója (pedal) van, ’s hang
ejtései igen dúsak és változatosak

5. ) A’ lassú magyar Írók példát vehetnének maguknak a’ 
franczia gyorsírókon. Melly nap Constantine’ bevétele Parisban 
köztudomássá lön, meg ugyanazon este adatott elő a’ fényes 
diadaltett egy csinos drámában a’ színpadon ; de még csudá- 
latosb, hogy e’ vett hir után alig egy pár nappal már meg
jelent Desmarest E. és Rodrigues II. által „De Constantine 
et de la domination framjaise en Afrique.“ Sok magyar, úgy
nevezett tudós, ennyi idő alatt talán niég pennáját sem igaz
gatta volna meg.

G.) Épen most jelent meg, úgy mond egy angol hírlap, Pa
risban : „Tales from Shakespeare, designed for the use of 
young persons by Charles Lamb“ ezinui munkának ötödik ki
adása, a’ mi bizonyítja, hogy bizon\os furcsa literal iái vál- 
lolatok nem mindig ütnek ki szerencsétlenül. Igaz, hogy a’ 
többszeri kiadás még nem csal hátion tanúja valamelly kön} v’ 
jóságá ak , mivel sok igen jeles munka nem ért többet mint 
az első kicsiny kiadást, ’s mell} et aztán csak az utóvilág ho
zott napfényre, terjesztett, és istenített; de mindig szembetű
nő marad a z , hogy ezen húsz elbeszélése Shakspearc’ drámái
nak valamint Angol- úgy Francziaországban is igen nagy seu- 
satiot gerjesztett az ifjúságban. Ha azonban Shakespeare ezt 
tudná, meg vagyok róla győződve, hogy illy literariai férc* 
szabóskodáson inkább csodálkozni fogna, mint benne Musá- 
jának dicsőségét látni, mert azon publicum, mell} nek ő Ham
letét és Othelloját irta, bizonyára nem ill} eu publicum volt.

NYOMATiK LANDKREK BETŰIVEL

S z e r k e s z t i  Munkács y .
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E 6 T  ÖTFORINTOS BANKNOTA VISZONTAGSÁGI

Ö N  E L B E S Z É L É S É B Ő L .

MUNKÁCSYTÓL.

j,Vaa szerencsém a’ Szerkesztő urat tisztelnem ?“ 
kérdé egy nyúlánk ötforintos banknota, ki észrevét
lenül lépe szobámba.

„Ha a’ „Rajzolatok“ szerkesztőjét méltóztatik ke
resni , úgy igen is, az én vagyok.“

„Örveudek, örvendek;“ szól a’ banknota— átko
zott régen keresem önt; ha pedig tudni kívánja ön 
kilétemet — é n ------ “

„Kérem alázsan, mondám, van szerencsém kegye
det ismernem.“

Banknota. „Annál jobb; pedig nem hiszem, hogy 
mi ez életben valaha láttak volna egymást; vagy ön 
is úgy tesz , mint a’ farkas a’ mesében : ,ha te nem 
valál, tehát az apád volt,‘ ’s aztán — fölfalja a’ bá
rányt ?“

En. „Kérem alázsan, kegyet! méltóztatik velem, 
szegény szolgájával tréfálni.“

Banknota. „Ne vegye rósz névén ön; nincs égvi
lágon más különben. Farkasnak nem kell berket mu
tatni.“

En. „Hepcsi!“
Banknota. „Kedves egésségére “
En. „Köszönöm.“
Banknota. „ügy tetszik, trüsszentett ön?“
En „Kérem, valóban semmit sem jelent.“
Banknota. „Azt gondolám, — mivel egy kissé mo

ralizálni kezdettem , — őn tán engem is olly korhely- 
iinak t ar t , ki a’ Wurmudvar kávéházban a’ kár
tyaasztalon éjszakázik.“

1837.

En. „De kérem szépen: mikép gondolhatja kegyed 
azt, hogy én kegyedről képes volnék illyesmit fölte
hetni ?“

Banknota. „Hja, én önrül már gyakran hallottam, 
hogy ön egy átkozott satyricus ember.“

En. „Kérem alázsan kegyedet, ez. valóban nem 
egyébb mint csupa rágalom. A’ farkas fölzavarja a/ 
vizet, ’s aztán — a’ bárányra fogják.“

Banknota. „Hepcsi I
En. „Kedves egésségere.“
Banknota. „Köszönöm. — Engedje meg ön , hogy 

leülhessek egy kissé ’s fölmegülhessek; átkozott vé
kony téli bundám van, messze földrül jövök ’s irgal
matlanul átfáztara. Engedőiméből önnek leülök, mig 
kimelegszem.“

En. „Kérem, kérem tessék : azonban nyíltan meg
vallom kegyednek , hacsak Kulcsúméhoz vagy Bel- 
meczyhöz nem szándékozik kegyed, nálam ugyan meg 
nem melegszik.“

Most a’ banknota hasát ölelte keresztül és végte
lenül kaczagott.

Banknota............................... ...  Ön nekem tet
szik.“  — 1

En. „Én pedig kimondhatlanul szeretem kegyedet.“
Banknota. „Azt nagyon is elhiszem; de mikép 

egyezik ez meg a’ philosophiával ? — A propos: Mond
ja  meg nekem ön hol lakik Kulcsárué és Ilelmeczy? 
dolgom lesz nátok.“

Ha azért hozott a’ manó ide , gondolám magam
ban, hogy aT sátán ismét tovább vigyen, jobb lett vol
na drága időmet eddig is hasztalanul el nem lopnod. 
Gondolám, ’s boszus szemekkel pillanték az ötforin
tos csavargóra.

Banknota. „No’s, nem válaszol ön kérdésemre ?“—
En. „Kérem kegyedet, bocsásson meg , valóban 

[ igen sok dolgaim vannak. Egy búcsú-beszédet kelt
C ios)
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Írnom az ó évre; egy előfizetési köszöntést az uj esz
tendőre; aztán------“ kopogatnak.

„Szabad!“ — Belép egy átkozott fanyar képű zsi
dó ; az íróasztal végén a’ kemenczéhöz és ajtóhoz 
egyiránt közeliilő bankuota rápilfant. — A’ zsidó ven
dégemet észre nem vévé , szörnyű desperatus képet 
csinál, a’ banknota pedig tüstint gyanítni kezdi, hogy 
a' zsidó hitelezőm, és mód nélkül fészkelődik ülőhe
lyében.

„Azon kis tartozásomért jöttem a’ tekintetes úrhoz.“ 
mond Salamon Zsidó ’s a‘ fészkelődé banknóta sza
badabban kezde lehelni, vélvén,hogy a' zsidót ’s nem 
engem illett a’ tartozás, és a ’ banknota most aggo
dalmasan tekiute rám.

r
En. „De édes Salamon gazda, mikor mondom ma- 

gáuak , hogy —“
Zsidó. „Ach , vaj mir! de mi egy olly tekinte

tes urnák, mint a’ nagyságos ur, öt forint?*
Én. „Semmi, édes Salamon gazda, de hiszem egy 

forint helyett úgy is ötöt fizetek, legyen egy kis vá
rakozással. — Üljön le.“

Most az ötforintos banknotát szörnyű félelem le- 
pé m eg; szép módjával odább akart iramlani, hanem 
azon pillanatban midőn Salamon gazda le szándéko
zók telepedni, megpillautá; diadalmas örömöt sugár
zó szemekkel ragadd meg ’s egy perez alatt az én 
banknota vendégemet Salamon zsidó’ zsebe elnyelte. 
— „Köszönöm, ezerszer köszönöm édes nagyságos 
u r, tessék máskor is parancsolni,“ kiáltozott a’ zsi
dó örömében ’s már a’ folyosón volt. Az én bankuota 
vendégem pedig mód nélkül lármázott a’ zsidó zse
bében , de hasztalan, számára többé nem vala ke
gyelem! —

A’ kapu alatt lakó juratus meghalld, hogy Sala
mon zsidó’ zsebéből egy ötforintos banknota rí ki. 
Beszólitáa’ zsidót. A’ juratus víg ficzkó lehet, mert 
gyakran hallom esténkint milly vidorul dalolja , mint 
gyaníthatom, mindennapi kedvencz dalát:

„Termino majd evergente ,
Zálogházba megy a* mente :

Kard, kalpag és a’ dolmáíi.
Úgy is a’ zsidóé mán.“ —

Salamon csúszott inkább mint ment, az őt beszólitó 
uratus’ szobájába, ’s kevés idő múlva Salamon zsidó

megmentésedve jött ki a’ juratustól, az én ötforintos 
banknotám pedig a’ víg juratus kezébe került.

Mintegy tizennégy nappal azután, hogy az én köz
tem s a’ többi újságírók közt habozó vendégemet a* 
zsidó elvitte, belép egy idegen; nyugtatványt kér; adok; 
letesz egy ötforintos banknotát ’s eltávozik. —

Sürgetés dolgaim lévén a’ banknotát az asztalon 
hagyára heverni ’s folytatám munkámat.

Néhány perez múlva valami fészkelődést hallok ma
gam körül; eleinte rá nem ügyelők; de a’ fészkelő- 
dés uottön-nőtt, most körültekintettem 's a’ banknota 
aggodalmas pillanatot vete rám ’s szóla:

„Nagyon megváltozhattam azóta mióta a’ városban 
vagyok, mert már rám sem ismer ön. — Az Istenért, 
kérem önt, tegyen el láb alól, mert tartok tőle, hogy 
ismét elvisz a’ zsidó.“

„Örvendek, örveudek mondám, hál ha nem jószán
tából is, de csakugyan visszakerült kegyed hozzám?“

„Atkozott rósz dolgom volt azóta, mond a’ bauk- 
nota. Engedje meg ön, hogy nagyából elbeszélhessem 
viszontagságimat:

„En Bécsbeu születtem; apám halála után, ki bankó- 
czédula hivatalt viselt, hanem kit a’háborús idők meg
rongáltak, a’ Tiszahátra kerültem lakni ’s mint látja 
ön, egészen megmagyarosodtam. Feleségem 's csalá
dom , számszerűit mindössze tizenöten , csupa tiszta 
magyarok. Ez idén rávevém magam’, hogy feljövök 
Pestre ’s ha Isten is úgy akaija, innen Bécsbe rándu- 
lok ’s meglátogatom atyámfiáit.

Épen déltájbau érkeztem Pestre ’s a’ kecskeméti ka
pun hajtatván be a’Sebestyén piaczra jutottam. Kocsi
som , egy emberséges erdélyi susták (kétgarasosj, ki 
különben megszokta nekem mindenben engedelmes
kedni, — a’ Sebestyén piaczou egyszerre fölszólalt: 
„Uram megengedjen az ur, de tovább nem mehetünk, 
odahaza a’ kispéuzt lógóba fogtam, ’s ez teljességgel 
nem bír tovább járni.“

Mit volt tennem, éhes is valék, a’ legközelebbi korcs
mába tértem. — Miről nevezik e’ fogadót? kérdém : Ez 
uram, az úgynevezett „ t u d ó s  k o r c s m a , a s ü l t  
k a p p a n h o z “ lön a’ válasz. Nézze az ur ott ül
nek egy rakáson a’ tudósok ; ott végzik el az ország
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dolgát, ’s a’ magyar literariai dicsőség onnan sugár
zik szét a’ hazába. — Az asztalnál éppen önrül volt 
szó , ’s azt mondák, hogy az nap délután a’ „Rajzo
latok“ temetése lészen ’s az auyaszentegyházi tisztes 
eltakarításnál az „Athenaeumu fogja kesergő hangon 
énekelni: „De profuudis clamavi ad Te Domine!“ — 
(A ’ mélységből kiálték hozzád Uram!)

Képzelheti ön, hogy illy jeles halotti szertartást nem 
szerettem volna elmulasztani. Siettem, mennyire a’ 
piuczér siethete ebédemmel, ’s az uri-utczában Pri- 
rorszky  kávéházába tértem be. Hány órakor lesz a’ 
„Rajzolatok“ temetése? kérdém i t t ’s elbámulva tekin
tettek rám. — „Uram, mond a’ kávés, az lehetetlen; 
hisz a’ „Rajzolatok“ szerkesztője ép és egésséges, 
mindennap ide jár újságokat olvasni.“

Meg akarám tudni: voltaképen mi igaz a’ dologban; 
ekkor jöttem aztán önhöz ’s azt tudja ön mint vitt el 
a’ zsidó ’s mimódou kerültem a’ juratus’ kezébe. Azóta 
szünetnélkül a’ kártyaházakba hurczoltak ide ’s tova 
az egész városban, ’s én ki megszoktam a’ falusi élet
módot, az idején lefekvést, korán fölkelést, most egy 
napiul másikra éjszakázni kénytetém. Ez még nem 
elég, volt hanem a’ többek közt egy izmos mészáros’ 
kezeibe jutottam, ki eg.v este ferblizés közt néhány
szor olly mérgesen vágott az asztalhoz, azt gondo
lám, minden inam összeseakad.

Halálból ráuntam a’ városi lakásra, de nem találók 
szabadulhatási módot azon veszedelmes társaságból, 
mellybe bonyolódtam, — Végre a’ kártyaasztalon álló 
perselybe vetettek, ’s képzelheti ön milly isszonyitó 
volt azon gondolat, hogy éhen szomjan ott halok. — 
Rabságom azonban csak másnapig tartott, mert azon 
u r, ki elébb önhöz hozott, egy tízforintosért a’ foga
dóstul kiváltott. Mondhatom önnek átkozott rósz nap
jaim voltak; egyik állatból a’ másikba hurczoltak azóta 
mióta ön nem látott: Voltam a’ bikába, az orozlánba, 
tigrisbe, a’ medvébe, griffbe, hattyúba ’s a’ jó Isten 
tudná, hány mindenféle állatba. Kérem önt csináltas
son számomra egy kis theát, ’s legalább ez éjjel hagy
jon magánál nyugodui. Holnap leirom önnek elbeszélt 
viszontagságim’ ’s nagyon hiszem, mivel igen kiter
jedt ismeretségeim ’s számtalan atyafiságom van a’ 
hazában, ismerőseim 's atyámíiai közűi sokan lógnak 
önnek „Rajzolataira“ előfizetni, hogy történetem’ ol
vashassák.“

Mennyire igazak e’ viszontagságait beszélő bank- 
nota utósó szavai, mélyen tisztelt Előfizetőim fogják 
csak bebizonyíthatni, mire szives Pártfogóimat ezen
nel bizodalmasan kérem.

A’ T E S T V É R E K .
(NOVELLA.)

B. M E D N T Á N S Z E T  UTÁN.

. S Z E  K É N  Y I G Y U L A .

(V  é g é . )

Elijedve hallák a’ készülő vendégek a’ testvérek’ 
határzatát. Eldúlva láták minden terveiket, ha a’ két 
vezér egymást teendi tönkre. Csak az ő védelmük alatt 
raboltak eddig büntelen’ , ’s mások’ rovására dicső, 
gondszabad éltet éltek. Ez végződéssel fenyegeté, a’ 
szunyadó igazság fölébredni, ’s számot kérni némelly 
kiontott vérért, — egész létök kétes játékon álla, ’s 
ez mind — egy lány miatt. Ezt jól megfontolva, pró- 
bálatlan’ semmi módot nem hagyának, a’ testvéreket 
békében összeegyeztetni. Sokáig hasztalanok valának 
minden fáradozataik; végre győze annak eléadása: 
csak egyességök által voltak eddig képesek daczol- 
hatui a’ fölöttük elmondott száműzésnek; ’s ha ez el- 
romboltatik, könnyen előrelátható, hogy elleneik új 
erőt ’s bátorságot nyerendnek, ’s probálatlan hagyni 
semmit nem fognak, hogy a’ megélendőt megbuktas
sák. Milly diadal ezeknek, ha a’ hatalmas, még min
dig győzhetlen Podmanínok egymást tevék tönkre, ha 
talán mind ketten a’ tusában elhúllandnak! — Inkább 
egyeznének-meg békében, ’s engedjék, hadd határoz- 
za-el maga a’ lány: kié akar lenni.

Ez végre több ellenvetések ’s meghányások után 
elfogadtaték, ’s a’ testvérek, legalább színből, meg- 
egyezének , ’s Hedvig eléhivaték , választani a’ test
véri vágytársak közt. — De a’ nagy fáradozattal ké
szült béke csaknem mindjárt összeomlott, mert Hed
vig választani épen nem akart, ’s minden ígéretek’ ’s 
fenyegetések’ daczára szabadságát sürgeté. Már úgy 
látszék, hogy a’ dolog előbbi állásába húll vissza, mi
dőn egyike a’ közbenjáróknak azon föitétet monda,

♦
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sors liatározza-el a’ lány’ birtokát. A’ foltét tetszett, j 
a’ koczkák eléhozattak; — ’s a’ szerencse Jánost ke
gyeié. Elfojtott dühvei látá Rafael szép ragadmányát 
vesztve, ’s míg ő titkos boszún fondorkodik, az alatt 
bátyja elmondja hölgyének sorsát, ’s keveset figyelve 
ellenállására ’s esdekléseire, a’ menyekzö’ napját 
meghatározza. —

Egy pár nap a’ lakoma! készületekkel telik-el, mi
dőn kémek azon hírt hozák, hogy a’ két Szuuiogh, 
János és György ur , a’ császári udvarba hivaték, ’s 
nagyszámú kiseréttel u tazának-el, ’s azért várókat, 
Budathíut, csak kevés számú őrsereg védi.

Régen vágytak már a’ Podmanínok e’ várra, mert 
éppen a’ Vág’ partján, ellenében Zsolna városnak, 
uralja e’ folyót, ’s az arra utazókat bérkötelesekké 
tévé. És az egyetlen erős pont vala az egész felsőbb 
Vágvőlgyben, melly nem őket uralá.

És most, úgy látszék., itt az alkalom , melly őket 
ennek is uraivá teheti, vagy, mint fölvilágosodott kö
lnink’ kicsiuosodott nyelve mondja, mellyben birto
kaikat kiszélesíthetik. A’ inerény meghatároztatott,
’s tüstént létesiteték, mert gyorsan kelle megtörtén
nie mi előtt urai segélyül jöhettek.

Rafael itt iátá az óhajtott alkalmat, mellyben elrej
tett boszújáí létesítheti, ’s íüstint elhatárzá használni 
azt. Elindult ugyan bátyjával, hogy minden gyanút 
eltávozíasson, de már egy pár óra múlva betegséget 
szintéit; melly mindig növekedett ’s végre olly heves
nek látszék, hogy alig tarthatá magát a’ nyeregben,
’s János maga tanácslá, térjen vissza. Ez volt, a’ mit 
a’ ravasz Rafael akart, bár tetteié, mintha csak kény- 
szeritetve ’s kénytelenségböl engedne bátyja intései
nek. Két apródtól vezetetve , nagy fáradsággal ingott 
haza, de alig érkezett - meg , Töltete’ kiviteléhez 
fogott. —

Hedvig, ki a’ lovagok elmenetét nagy örömmel hallá 
szabadulása’ módjáról gondolkozók, de egy sem lát
szék kivihetőnek, csak csel. Tetszékenyebbuek mu- 
tatkózek tehát a’ szolgálatáúl rendelt aggnő iránt, ’s 
utálat ’s ellenzés nélkül hallá magasztalásait azon 
szerencsének, melly őt János’ oldalánál várja. Már 
hitte Hedvig, hogy egy lépéssel odább mehet, midőn 
Rafael’ belépte által fölijeszíve, porba látá dőlni min
den fáradozatait. — A’ lovag, határzoitau mindenre, 
a' legvégsőbbre is , sok esdeklést pazarla. fölprobálá

minden mivészetét szónoklatának, hogy czélját elér
hesse , — ’s végre, midőn minden hasztalan volt, erő
szakhoz akart nyúlni. Gyorsan elgondolá helyzetét az 
iszonyodó lány, ’s iszonyú boszút fenyegetőzék kérni 
a’ megtérő mátkától. És Rafael’ vak szenvedélye vé- 
getlen gyűlöletté változók, ’s dühöngő szerclemfél- 
tésben rettenetes esket tőn lelkében; ha a’ lányt ő 
nem, úgy bátyja se bírhassa.

Egy megbízott’ segélyével méreg adatott volna a’ 
szerencsétlennek, az zárja-fee örökre ajkait a ’ történt 
felől, megboszúlandó a’ megvetett szerelmet. Hogy 
azt maga tévé, kellett volna a’ fölvigyázó nőnek mon
dani, azon bizonyítással, hogy inkább halni akara, mint 
János lovag’ mátkája lenni.

Szjnlett barátság’ álarcza alá rejté az áruló sötét 
szándékát, ’s az ártatlan áldozatot fölkéré a’ sorstele 
vacsorára. Már asztalon álla a’ halálital, Rafael már 
színes szavakkal mutalá bánkódását a’ megtörténten, 
’s bátyja iránti hallgatást esde, jövőbeni szerény tar
tózkodás’ ígéretével, ’s fölemelé a’ billikomot szives 
engesztelésül, — és midőn a’ szegény fogoly a’ halált 
adó serleget már ajkaihoz vivé, lövés hangzók, a’ to- 
ronyör’ kürtje fölharsoga, ’s egy apród haloványan ’s 
elijedve rohant-be a’ hírrel, hogy a’ várat nem ismert 
ellenség nagy hatalommal megrohaná. Az ijedés ki- 
hullatá a’ boldogtlan áldozatnak kezeiből a’ méreg- 
pohárt, ’s a’ lovag kiomlott, ellenszegülendő. — De 
az őrizetet bátyjának elinenete meggyöngité, ’s azou 
fölül nem állmodva semmi támadást, sötét éjben egy
szerre föiriasztva, a’ roszúl fegyverzett őrsereg nem 
soká szegűlhete ellen ; — a’ várfalak’ keleti oldalai 
csakhamar meghágattak’ ’s Rafaelnek nem maradt 
egyébb mód, mint a’ kapun kivágni magát, ’s a’ sö
tétség’ kegyelése alatt elszáguldani. —

Hedvig az iszonyú zaj alatt térdein esde az égtől 
szabadúlást. Egyszerre fölszakitatik az ajtó , ’s test
vére örömkiáltással omlik karaiba. — Ez mindent meg
töri, hogy barátjait segélyre bírhassa, ’s végre olly 
szerencsés volt, egy hős kis csapatot összeszedni, — 
mellyel szeretett húgának megszabadítására a’ leg
végsőbbet merészleni elhatározá. De hogy szándékát 
annál jobban elrejthesse, ’s szembe ne tűnjék, elszé- 
leszté embereit, ’s a’ határzott napon egyenkint gyü- 
löngének a’ választott helyre, egy óráuyirá Beszter- 
czétől. Az éj’ közelgésével a’ leguagyobb csendben
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induláoak a1 vár felé, fejszékkel, ostromlétrákkal, kö
telekkel, ’s apró fegyverekkel ellátottak, ’s keleti ol
dalán , hol a' hegysorral egyesül támadók ’s vevék- 
meg. —

Midőn a’ reg fölpirútt, a’ győzők eltávezának, mi 
után a’ kenuyen el vihet őt magokkal vitték, a’ többit 
szétdulák, ’s a’ fészeknek ü szkot veiének. —

— Az alatt a’ hudethini rtieréuy sikerűit, ’s János 
lovag késő éjig ünnepié a’ tele piuczébői győzelmét, 
igen kellemetlenül vevé-föl öcscsének megérkezését 
ki tulajdon várok’ elvesztésének hírét faosá. — Lóra 
pattant sergével a’ két lovag, visszaragadni birtokát, 
de csak falait lelek pusztán és kiégve, elleiitállás 
nélkül, de harnukaloniba mentek, ’s nem csak szép 
fogolyokat nem lelek, de nagy részét sem összerab- 
lett kincseiknek. A’ csapás azonban megtörtént, ’s 
változhattál! vala, ’s jól elgondolva, még is legjobb
nak lelek a’ testvérek, a’ várat ismét helyreállítói, 
’s mint az előtt együtt lakozni. De a’ régi viszonyt 
egészen visszahozni, nem lehete többé, az egymás
iránti bizalom meggyöngiteték, ’s titkos boszú, melly 
uéha önkénytlen szavakban uyilatkozék, a’ sziveket 
mindig tovább távoztatá. A’ következet az vala, hogy 
hatalmok megoszolváu, kevésbé rettenetes leve, ’s 
önmagoknak is elvevő reményét, hogy úgy, mint az 
előtt soká megállhassauak. Azért elhatárzák, ineg- 
hódolni a’ királyiak, a’ mint hogy 1545 47d. czik- 
jében, a’ Podmanínok’ száműzése megszüntetek, ’s ők 
a’ király’ kegyébe fölvétették.

Ezen testvérekben, kik mind ketten nőtlen’ halá
nak, *hiinyt-ki a’ Podmanínok’ nemzetsége ’s nagy ter
jedelmű birtokaikat inás érdemes férfiak kapák , kik
nek utódaik többnyire mai napig is birtokukban vaunak.

EGY MESTER LEGÉNY’ SIRVERSE.

Mestert es műhelyt keresek, hol regre lehetne 
Egy kis nyúgalmam, vándorolásim után;

'S íme föl is leltem; de örökké, végtelenül tart: — 
Műhelyem egy mély sír, ’s mesterem itt a’ halál.

S Ú S B É V Y .

ÜTI KALANDOK

’S E L M E F U T T A T Á S O K .

1 KEMENESITŐL.

Régen volt ugyan, de mégis igaz , hogy kirándu
lást tevék Budapestről a’ kedves dunántúli vidékre. 
Agyamnak pihenés, szórakodás; keblemnek tiszta 
lég ’s vidámulás kelle. Ezt kirándulásom által vélém 
eszközölhetönek ; ’s valóban olly igen czélt érék mind
kettőre nézve, ’s rövid idő alatt olly tarka viszonyo
kon mentem á t , hogy lehetlen azokat, kegyeteknek 
honom szépei, el nem beszélnem; általuk kegyetek
nél is részint szórakozást, részint vidáinulást reméllvén 
okozhatni,

I .

A z  e l ű z ö t t  n ő .

Alig hagyára el a’ budai vámsorompót ’s téglavetőt 
nem nagy távolságban egy fiút ’s asszonyalakot pillan- 
ték meg, kik először felém látszának jőn i, majd ismét 
Dunafok felé menni,’s ismét felém ismét Dunafok felé. 
Eleinte nem hivék szemeimnek; utóbb mindazáltal 
meggyőződtem, látván, mikép néhány lépésnyi me
net után az asszony megfordult, ’s utána a’ fiú is 
visszafelé jö tt, kevés pillanat múlva pedig az asszony 
ellenkező irányt vön, ’s a’ fia ismét utána ballagott. 
Ha ez igy ta rt, gondolám magamban, — e’ két sze
mély ma egész nap sem Budára sem jSándorfalvára- 
nem fog eljutni. Azonban mire őket. egészen naegko- 
zelitém, már mindketten megállapodtak, ’s egyik egy, 
másik másfelé fordulva — sirt. Lehetlen volt meileitök 
elhaladnom úgy, hogy tőlük furcsa magokvisele- 
tűk és siránkozásuk okát ne tudakozzam. Az anya. 
folyvásti könyezés közt beszélé el, miképpen őt férje, 
ki Pozsony vidékén szüleiek, csupán pénze tekinte
téből vevén el, most O-Budárul, ’hová pár évvel ez
előtt az asszony szüleinek halála után költözött ’s a’ 
tőlük maradt pénzt jobbadán ekékozlá, — minden ir
galom uélkül elüzé házaiul, ’s csak annyi költséget 
sem adott [neki, mennyin magának egy morzsányi élel
met szerezhetne. Fiam , úgymond a’ gyermekre te
kintve , nem akar apjánál maradni, holott vele nem 
bánt olly keményen mint velem; én pedig nem aka
rom magammal bocsátani, mert Ó-Bndán sok jó szívű
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's felebarátszerető izraelita van; ha apja nem gondos
kodnék is róla: tatálkoznának ollyanok kik gondvi
selésük alá vennék, inig egy két esztendő múlva ma
ga is kereshetné magának kenyerét. Én hogyan eresz- 
szem őt velem? Szemtanúja legyek e midőn az éh
ségtől kinoztatva ’s elerötlenülve útfélen összerogyand 
’s az enyhithetlen szükségnek martaléka lesz? Magá
nosai) csak előbb remélhetek én is menedékhelyet 's 
szolgálatot, ’s könnyebben tűröm az ínséget. De 
hol az ember, ki engem ismeretlent gyermekestül be
fogadjon, ’s neki, a’ dologra még most egészen al
kalmatlan gyermeknek és zsidónak, isten nevében, 
táplálatot nyújtson ? —

— De miért is megy az illy teremtmény férjhöz ? 
fogják talán kegyetek közül némellyek mondani. — 
Avvagy azt gondolják e azok, kik illy kérdést te
hetnek , hogy a’ szegénység számára még a’ há
zasságban is kivétel nélkül nyomorúság rejtezik ? 
Csalatkoznak. — Engem ugyanez utamban egy más 
példa az ellenkezőiül győzött meg. De a’ szegé
nyeknél is szintúgy találkoznak kell a’ rokon érzel
m ű ’s összehangzó lelkű személyeknek, mint gazda
goknál , különben mindkét rangbelinél pokollá lesz 
a’ képzelt földi menyország; csak olly különbséggel, 
hogy a’ gazdagok ezer költséggel bástyafalat épitnek 
önmagok és a’ világ szeme elibe, kínjaik áldozat 
helyét eltitkolaudók, — mig a’ szegény, az egész vi
lág láttára hordozza házi keresztjét, mellyet vállára 
vön, ’s mellyek kínjaiért sem m últ, sem jövendő nem 
jutalmazandja.

— De hogy a’ siránkozó anya - zsidónőhez visz- 
szaterjünk, miután a’ gyermeket is kérdőre vonámj, 
's anyjához reudkivüli , ragaszkodásárul meggyő
ződtem: fölültetém kocsimra mindkettejüket, egy — 
emberszeretetérül ismeretes izraelitához vivém Pa
lotára , ’s mint különben is régi ismerőmnek gondos
ságába ajánlám az elüzötteket. Szegények olly meg
indulással búcsúztak el tőlem , hogy lehetleu vala ke
ményült szívvel hallgatnom azon áldást, mellyet a’ 
hálaözönlő anya égből fejemre kívánt, ’s megilletőd- 
ve sohajték föl : miért van az egieknél olly kevés 
nyomatéka a’ földi kivánatoknak , ’s miért érik a’ sors 
csapásai epén azokat, kiknek keblei az áldás malasz- 
linak elfogadására készek, ’s terjesztésére hajlandók 
volnának ?

A’ boldog házaspár.

Városlödön, mellyet állomásul tüzék ki, ’s hova 
Palotárul öt órai hajtás után tajtékzó lovakon érké
zéin , — kocsirul leszáltom után egy sugár termetű , 
mintegy harmincz éves férfiú járult hozzám. Első 
pillanatra nem tudám kit nézzek ki belőle, házhoz 
tartozó pinezért v. cselédet e , ki szolgálatával kínál
kozik , hagy utazó mesterlegényt ki vándor pályája 
folytathatása végett, (miután pénzét, még munkavá
rosában vagy utón, eldorbézolta vagy elkártyázta) az 
utazók könyörületességéhez folyamodik. Legkevésbé 
jutott volna eszembe, gyanítani, hogy munkakereső 
ember áll előttem, ki homloka veritékivel szerzi meg 
mindennapi kennyerét önmaga , neje ’s két gyerníekei 
számára; kinek nincs egy talpalatnyi földe, mely- 
lyet magáénak mondhasson, nincs viskója mellyben 
övéivel, szomszédoktul elzárkozottan, függetlenül ’s 
önkényüleg éljen ; nincs egyebe mint családja, kö- 
szörükövei, egy taligája, ’s egy komondora, melly- 
nek nyakába hámot ö lt, ’s faluról falura költözése 
közben talyigáját vonatja vele, mig ő maga, a’ gyer
mekét hátán lepedőbe takarva vivő édes anyával együtt 
utána ballagcsál, ’s idősb lánykáját kézen vezeti, 
vagy ölébe fogván a’ fáradottat, odább viszi. És ezen 
ember boldognak vallá magát, ’s boldognak neje is, 
kit az idő alatt, mig férje csak úgy munkanyujtás 
kedvéért köszörültetett késemet élesité, — házassági 
viszonyaikrul kikérdezék.— Férjem, ngymond azasz- 
szouy, munkaszerető fáradatlan ember, mellette pe
dig józan és szelíd; bort vagy pályinkát igen ritkán 
iszik, ugyszólva csak orvosság gyanánt, midőn va- 
lamelly kis baját é rz i; de ekkor is mértékletesen. It
tas fővel, sőt csak bodor kedvvel is , soha nem lát
tam őt. Mindeu keresményét gondosan az én ’s magza
tjuk táplálatára fordítja. ’S mondhatom annyi munkát 
kap minden helységben az egész vidéken, melly az ő 
járáskörében vau, hogy már némü kis pénzecskét is 
rakosgatánk félre. Hanem igaz, hogy becsületesen meg 
is köszörüli, mit keze alá adnak; ki egyszer valamelly 
eszköze élesítését rábízta, más alkalommal ismét ad 
neki köszörülni válót, mert már tudja, hogy azt nem 
csupán fényesítve, hanem élesen kapja vissza kezé
ből. Beszélst ő életviszonyaikra! is, különösen pedig

II.
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ifjúi szerelmük 's összekelésükről, melly nem minden 
akadályok ’s ellenzések nélkül történt; mert a’ leány 
egy evang. lelkész leánya volt, ki az illy egyenet
lenrangú ’s erszényű házasságba egyátalán nem akart 
megegyezni. Pedig a’ jó ember soha becsületesb fér
fi karjaiba nem vezetendheté leányát, ’s boldogabbá, 
— az asszony önvallomása szerint — Iegfényesb kihá- 
zasitás mellett sem tehetendé, mint minő az, e’ jószi- 
vü ’s munkaszerető Aösxörüssel volt. — Oh !; ha e’ 
házaspárt előtükbe vezethetném, ti rang után áhítozó 
apák ’s kincset szomjuzó hajadonok, ha élő példányait 
mutathatnám be ellőttetek a’ szegény boldogságnak: 
hiszem, hogy más szempontbul tekintenétek a’ nősü
lendő fiatalságot, és nem az erszény tömöttsége vagy 
birtok terjedelme, hanem az érzet’ mélysége ’s az ész 
műveltsége szerint választanátok vöt és férjet. ’S ti 
barátim, kik e’ szegény de boldog házaspárt, vagy 
akár csak magát a’ köszörűst Város-lödön keresztül 
utaztokban ott leletitek: adjátok neki át tollkéseite- 
ket , vagy borotváitokat, habár azok untig élesek 
volnának is , — hogy kereset módját szaporíthassátok 
’s boldogsága virágzatát (mennyiben t. i. ezt a’ kere
setmód föltételezi} eszközölhessétek.

( F o l y t a t j a  k. )

MIGNON-JELENETEK AZ ÉLETBŐL.

FRANKENBURG ADOLFTÓL.

I .

Gróf Pusztay  vadul meresztett szemekkel és ron
csolt nyakkendővel rohan báró Lényei’ szobájába. A’ 
báró, ,Faublas’ kalandjait,4 egy igen szép könyvet^ 
mellyhől urfiaiuk több morált tanulhatnak mint akár- 
mcllyik illedelmes társaságban, a’ góthizlésü asztal
kára veté, ’s ijedten fogadá barátját.

,Ah, barátom! egy egészen megrontott embert látsz 
bennem;4 mond ez hosszú lélekzet u tán :,képzeld csak, 
Rozaura — ‘

,Nos, táu hivtelen lett?4 kérdé a’ báró, előbbi ré
mülését mosolyra készülvén változtatni; ,magasztald 
szerencsédet, és keress magadnak mást. A’ leányok 
egyetlenegy fohászunkra sem érdemesek.4

,Mit leánjmk!4 válaszol a’ gróf szinte kétségbe eső 
hangon: ,itt leányról nincs szó, mert ennek veszte
ségét már a’ múlt negyedben ismét kipótolhattam vol
na; de ki adja nékem vissza büszkeségét és örömét 
napjaimnak , tizenhárom versenyfutások’ győztesét, 
ménesem’ födiszét, kedves lovamat Ilozaurát?4 A’ 
gróf búsan hajtá le fejét.

,Ertiek barátom!4 szól a’ báró szánakozó pillantat- 
tal, ,és illően méltánylom veszteséged’. Engedd tudnom 
mikép történt ez mind, ha szíved’ sebeit annak el
beszélésével nem kell ismét felújítnom.4

,Lovászom egy árkon akára átszöktetni, a’ ló elté
vesztő a’ távolegyent ’s lovasával együtt a’mély árok
ba zuhant,4 — mond a’ gróf két köuyüt nyomván szét 
arczáin.

,’S természetesen mindjárt halva maradt?4 kérdé a 
részvevő barát.

,Csak lovászom szegte nyakát, de Rozaura mind
két első lábát törte, a’ legügyesebb orvosok kételked
nek felgyógyulásán.4

A’ két barát zokogva borúit egymás’ nyakába! — 

II.

K ereszti, gazdag birtokos, a’ kisértetet kivánta 
hálószobája’ számára lefesteni. B. festő ez iránt ren
deléseit vévé. A’ kép elkészült, remekműve vala a 
festészetnek; de mikép’ rémüle meg, látván hogy az 
ördög fehérre van festve. ,Az istenért!, mond: ,ki lá
tott fehér ördögöt?4 — ,,’s nagysád feketét látott?44 
kérdé viszout az elmés festő.

( F o l y t a t á s a  m á s k o r . )

D A L .

Mélyen alszik és csöndesen 
Az én angyali kedvesem :

Tudom álma mi lehet:
Igaz tiszta szeretet.

Elbúcsúztam oda hagytam,
’S uéki szép álmot kívántam ;

’S föltettem: hogy jó korán 
(ysokot szedek ajakán. —

El is mentem jó korán - 
'S jaj szivszakadva hullám:

Hogy Julim hajnal között 
Kedvesével megszökött.

ROMVAY.
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HUI- ’S DIVATLAP.

P E S T I  H ÍR E K .

1) Városunkban, hol a’ munkaszerető emberek olly szem- 
betűnőleg sokasodnak, hogy évenkint nagy számmal emelkedő 
uj épületeink, ’s bízvást mondhatjuk p a l o t á i n k ,  mar előleg 
elfoglaltatnak: növekedik egyszersmind a’ dologtalanok’s he
nyélek száma, kik nem ritkán olly keresetmódhoz is folya
modnak , melly a’ természeti jogok, társas élet viszonyai ’s 
polgári törvények épségében csorbát ejt. Uly esetek, nálunk 
aránylag hasonlitlanul kevésbszer fordulnak e l ő , mint más 
országok anyavárosiban ’s valóban ritkaság gyanánt tekinthe
tő , ha ollykor illyesmit is közölhetünk olvasóinkkal. — Na
pokban, egyik váczi utczai boltos, miután kellően bezárá aj
taját: kulcsait’s köpönyegét inasátul haza küldé, ő maga pe
dig valamelly társaságba ment. Az inast a’ „Minuta utczán“ 
keresztül mentében előfogá egy termetes ember, ’s jól meg- 
dögönyözvén élvévé tőle a’ köpönyeget és kulcsokat, ’s feküve 
hagyá a’ gyermeket. Menet egy targonczást vön maga mellé, 
mint ki valami hazaviendőt boltjában felede. A’ bolthoz érkez
vén a’ talyigásnak adá a’ kulcsokat kinyitás végett, mig ő 
félre fordult. A’ talyigás nem boldogulhatván, maga fogott 
hozzá a’ nyitogatáshoz, mellynek zörejére a’ még boltjában 
volt szomszéd keztyiis kijött, ’s kérdést intéze az ajtónál mo
tozóhoz hogy tán valamit elfelejtett boltjában? Kérdésére azon
ban semmi választ nem kapván a’ zavarba jött gonosz szándé
kútól: közelebb járult’s meglepetve látá, hogy az nem szom
szédja. De a’ férfiú sem késett futással keresni menedéket, ’s 
csak a’ szegény targonczás került véletlenül a’ csávába.

2) Dunánk népesült; mióta t.i. f. h. 9én hajódidunkat fölsze
dek , ladikok honosultak meg rajta, mellyek régi szokás sze
rint, kora reggeltől késő éjig szállonganak szerte néptömöt
ten a’ már jéghártyás Duna vizszinén.'

3) Múlt héten egy csinosan öltözött fiatal ember találtaték 
fölakasztva egy kertkarózaton, a’ Rochus-ispotály közelében.

K Ü L H I R E K .

1) A’ leggazdagabb férfid Angolországban jelenleg a’ nor- 
thumberlandi herczeg, kinek évenkint 900,000 tallér jövedelme 
van. Követik ot Devonshire, Redford és Rutland herczegek, 
kiknek mindegyike 700,000et vesz be évenkint, vagy is na
ponkint mintegy 1919 tallért: Körülbelül harminc/, lord ’s gaz
dag kereskedő 250—500,000 tallérnyi éves jövedelemmel bir. 
Azután számosán bírnak 125, 130—150,000 tallérral. Mind
ezen temérdek pénz pedig kereskedési szerzemény vagy bir
tokban áll, mellyek, mint a’ magyarországiak, örökös bir
tokok.

2) Vemet Horae, a’ hires had’s történet rajzoló, Constan- 
tinebe utazott, ezen város’ ostromábul egy pár jelenetet fel
veendő ’s ecsetével örökítendő.

3) Milly iszon) u mértékben szaporodott meg a’ vas feldol
gozása, következőből látható: 1740ben Angolországban és W a
lesben 17,000 tonuára menő (egy egy tonnát 20 mázsával szá
mítván) vastömegeket dolgoztak fel; 1827ben ellenben 700,000 
tonnát, ’s ezen mennyiség azóta folytonosan szaporodik ’s leg
alább 20 petnyivel emelkedett fel.

4) Thalberg, ki jelenleg Angolországban tesz utazásokat, 
’s mindenfelé köztetszést arat ’s nagy guine-sziiretet tart, min
denüvé s a j á t  zongoráját viteti el magával. — Ezen zongo
ra eddigelé egy, több mint 1400 mérföldnyi utazást tett, 
’s több mint harmincz hangversenyben szolgált gazdájának, 
a’ nélkül hogy csak egyszer is szükség lett volna hangítani. 
— Így beszélik a’ franczia lapok, én nem akarok róla ke
zeskedni.

5) A’ franczia Markotányosnők valamelly e g y e n r u h a  
(formaruha) félét kaptak, melly veres nadrág, csizma és sar
kantyú, dolmány ’s gömbülyeg kalapból áll.

l ü k  m i n d e n  h é t e n  r e n d e s e n  K é p e k k e l  ó h a j t j á k  a ’ R ajzola ta iéu l‘6 j á 
r a t n i ,  f é l é v i  d í j b a n  m é l t o z t a s s a n a k  6  p e n g ő  f o r i n t o t  f i z e t n i  p o s t á n ,  
h e l y b e n  p e d i g  5 f o r i n t o t  p e n g ő b e n  ’s  e z  e s e t b e n  h i á n y  n é l k ü l  m i n d e n  
h é t e n  r e n d e s e n  m e g  f o g j á k  a ’ k é p e k e t  k a p n i .

|§^£* Mai számunkhoz van csatolva az oríhopoedi intézet jelentése.

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

HYOiUATIK LANDKRKR BETŰI VIO,
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E ’ képek résziül festve, részint mázolva, 
de többnyire,— mint e ’ lapok czime is jó nagy 
betűkkel mutat, — as társas é le t-  s divat 
világbul vannak rajzolva. — E z a’ béveze
tés, vagy-is az úgy nevezett E l ő s z ó ,

* * *

I. KÉP*

M usicalig  m o st a* v ilá g .

Ugyan édes szentem, kis Berczikéin! hányán nem 
mondják azt, hogy: „Felfordult a’ v i l á g — min
den máskép vau mint hajdanában ’sat ’sat; az igaz, 
hogy:

„Nem úgy vau már mint volt régen 
Mert sok nadrágon van éhen.“

Minden megváltozott, vagy is felfordult a1 világ. — 
De hogy is ne a' patvarba, mikor inár a’ kofák és 
szolgáltok kávéznak £ nem csuda hát, ha Pcstcu 36 
ezer mázsa kávé fogy el éveukiutj — az iuas min
denbe követi urát; a' bérkocsis, kávéházba jár új
ságot olvasni; a’ szobaleány olly csinos olly czifra, 
hogy kisasszonynak lehet eiösmerui, ’s lokuikat (nem

1 8 3 7 .

tudom hogy hívják magyarul) igen loknikat hordoz, 
mint úrnéja ; — a’ házmester leánya is már kisasz- 
szony, — uramfia kisasszony! hát kiket e’ név illet 
hogy nevezzük? „hogy?“ — én a' nagyobb rendüeknek 
„nagysád“ nevet adok, hogy egy kis külöubse'g le
gyen a’ portáskisasszony közt; a’ közép rendüeknek 
pedig: kegyed, vagy lelkem, rózsám, szépem, ga
lambom, édesem, kincsem'sat. — és végre az utol
sóknak kisasszony. — De majd kiis tértem az útbul: 
Igen a' fiú okosabb az apjánál, ncmeily leányok ha 
a’ klaviron forte és piano tudnak zongorázni, azt 
gondolják, hogy az már elég az üdvösségre t. i. a’ 
házasságra, ig en ! — Ha ez igy van, nem mondhat
juk e mi is hogy felfordult a’ világ? Ide tartozik 
hogy a’ falusi Dáma, ha mindjárt csak négy szilva iája, 
s egy kis kenderfŐlde van, már „nagyságos asszony- 

bak“ hivatja magát, a’ városi ellenben majmokat, — 
az öreg ur pedig szép kanári madarakat tart a5 ház
nál. Sz. Kristófra, mondom minden fel van fordulva; 
hát ha még azt tekintjük, hogy a’ fösvény nem fös
vény többé, hanem „jó g a z d a a ’ ravasz „okos“ a’ 
csaló „politicus“ 's a t. 's a t .— Kérded kis Bérezikém, 
hogy mióta van ez igy? csak azóta kedves, mióta 
az emberek sokat ígérnek 's keveset adnak; mióta 
a' szót meg nem tartják 's a’ kölcsönt vissza nem ad
já k , p. o. könyvet, vagy pénzt; mióta hajótörések u 
szárazon is történnek, és a’ semmiből nagyot játsza
nak, kényesek, büszkék, 's nagyra vágyok; továb- 

j bá mióta a’ magyar szolgálló istirímplibe j á r , 's ha
ját fűsüre akasztja, (é n  ugyan nem bánom); mióta 
búcsúra csak sétálni, 's ve idegeskedni, — a’ tem
plomba pedig látogatni, 's egymást nézni, — 's végre 
mióta névnapra köszönhetni megyünk , hogy jóllak
hassunk. Ezeket tudva, nem mondhatjuk e méltán 
hogy felfordult a’ világ! De mellyik részire fordulti
ám fel ? ki atomija meg ? — musicalig részire , i.

(103)



818

hal ugyan a’ tudomány és műve'szség terjed, de an
nál ritkább az iffazí barátság, nemes érzés, tiszta;3íí ilo — TnlTlf Ixtiji ß in r in a.vi a fi rs ». Jtt|lájij8S8 
szerelem: száműzve minden becsület, es igazság, I ■>(! «jói jivnoBdElfl man a] , vIab ’£ mol) 
minden szentebb érzemény és felebarát! szeletet.

• síi asm  Ja/föfí/fi un j ls ia  .liu Jgen, mondom, a’ musikalis resztre mert hőimet
volna az, hogy a’ szakácsué guifároz, az asztalos 
hegedül, a’ csizmadia Hantát fúj, a" kocsis toroÍH- 
bítál, a1 zsidó tallért penget, ’s a t . ’sat. Egy szóval 
az egész világot az a’ musicali» düh lepte m eg, da- 
nolnak, fütyülnek, verkliznek. — De minthogy egy- 
gyik sem, vagyis kevesen tudnak kotábúl, hanem 
csak úgy természetesen, azaz czigányosan,. .  . azért 
mondják aztán némcllyek: „He; czigány most a’ vi
lág — vagy is szebben mondva „Musicalig most a’ 
világ!“ — Tudod e’ kis Berczike. — Ezen kép csak 
kicsibeu vau az erdeti után lemásolva.

II. KÉP.

H o g y  á l l  a ’ v i l á g  P e s t e n ?

Az ember addig mindenütt ur — de kivált Pesten, 
— míg pénze van, és nem csak puszta ur, hanem 
méítóságos, nagyságos, tekintetes, sőt gróf vagy bá
ró ; p. o. ha az ember minden legkisebb szolgálatért 
marékkai hámja ki a’ pénzt, akkor ^>err © ra f .  — 
Ha minden nap más és más ruhába öltözködik, *£>etr 
S a v o n ;  — ha billiárdozik ’s kávét parancsol „teens 
Ur ,“  ha pedig szépen lassan az asztalhoz kullog, 
leüt, hírlapot vesz kezibe, ’s olvas, akkor „ g u t SKor* 
gen“ már most kérdés: „hogy áll a’ világ Pesten?“ 
felelet: „Igen tarkán.“

A’ földes ur bejön gyapjúját eladni; — de a’ zsi
dók keveset igéinek értté. A’ földes ur nem adja, 
vár jobb időre, addig is a’ gyapjú ára fejében egyet- 
mást bevásárol, és vigad, és mulat, és költ, és 
sok adósságot csinál.

A' zsidók eljönnek, — de ismét keveset ígérnek. 
A’ földes ur vakaija fejét, ’s kezd gondolkodni; hogy 
jobb lett volna otthon eladni, az úti költség is meg
maradt volna. Napok mennek, az idő te lik , 's a' 
gyapjú még sincs eladva.
. A ’ földes ur haragszik egy kicsit teremtettéz, de 

mind hídban, meg kell elégedni azzal mit a’ zsidók 
tgértek. — Isten neki, goudolja magában, máskor 
majd okosabb leszek ; — az adósságot kifizeti, siet

Pestrül haza mentül hamarább, mert itt m'mdeníf el
temetné. — — Már most kérdés Földésurnni „hogy 
áll a’ világ Pesten?“ felelet: „Átkozott rosszul, min
den pénzem" elnyerték, oda a’ gyapjú’ ára , pedig 
szénát is pénzen kellett venni “  .

Egy színész két óráig eldanolgat, vágy szomorko- 
dik, vagy vigad a’ színpadon ’S ezer tápsok ’s éljen 
kiáltások jelentik dicsőségét, hozzá járul még a’ nagy 
fizetést kérdjük meg éltül „hogy áll a’ világ Pes
ten?“ felelet: „No csak úgy — meglehetősen.“ — 
Egy másik színész , ki éjjel nappal olvas, jár, tanul, 
mégis mikor fellép, csakhogy fütyüléssel fel nem ma
gasztalják, — de hát még aztán a’ kritikai a’ ret
tenetes, a’ borzasztó kritika! az egész világ előtt le
festve, lemázolva, juj ! pedig ő Thalia papjai közt leg
alább is Kanonok, ’s még is , csak egy tapsot sem 
nyér. Ettél kérdjük m eg: „Hogy áll a’ világ Pes
ten?“ felelett: „Oh, átkozott rossza l! több a’ bír
áló, mint a’ színész. Oh iszouyu! ezek az embert úgy 
lehordják, úgy lemocskolják, hogy a’ kutya is meg
veszne tőle.“

Szélfi ellenben, a’ divat majmoló csuda állat, ví
gan danolva jár az utczákon fel ’s a lá , könnyen é l , 
kutya baja, felsem veszi a ’ világ sorsát; mindig a’ 
legszebb ruhákba mutatja m agát; bálokba , színházba, 
hangversenyekre, reuniokra j á r ; kocsizik, lovagol; 
pedig köztünk legyen mondva ollyan szegény, — de 
ollyau szegény mint — akár mellyik . . . .  — mellette 
meg nagy tők kolop, ’s mégis költeni való pénze műi
éig van! De honnét vau? az ám a’ kérdés? Hja biz én 
nem tudom, ha csak valami arany banyája, vagy bányá
ja akarom mondani, nincs, és mind e’ mellett is ő, tudni
illik , Szélfi olly sápadt és halavány, olly gyönge és 
sovány, hogy a’ zsinagógát sem tudná keresztül hajtani; 
két lábszára vékony, gyenge, ’s ingó mint egy nád
szál. No ugyan szépen állana ennek a’ Kostyál csi
nálta magyar nadrág!! Csak attul félek, ha egy nagy 
szél támad, bizony elfujja, ’s még i s , de még is ha 
kérdjük tőle „hogy áll a’ világ Pesten?*4 felelet: 

„igen jó l , igen szépén, igen dicsőén.“
A’ divatárúsné, —- ezt csak kínem hagyhatom — 

mindig azon panaszkodik, hogy a’ nagy rendű Dá
mák BécsbűI, Parisbnl hozatják a’ fejkötőt "s az alsóbb

*) A’ biliárd mellett.
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rendűek pedig magák csinálják, — igy hát lehetlen 
becsületesen kijőni, vagyis megélni; a’ sok gond, 's 
költség, ruha és élelem, meg a’ drága bolt!!! Iszo
nyú sokra jó. Ezen kivűl a' varrótársnék: Oh, mein 
Gott! persze ezek is tisztelettel legyen mondva, min
dent nagyba akarnak; — fűibe nehéz aranyat; hom
lokon czifraságot; nyakba drága gyöngyöket vagy 
láuczot kis arany órával; aztán karpereczeket, gyű
rűket, ’s tudja az Isten még mi kellene nékik, ’s ab- 
bul a’ kis kézi munkából ? pedig bizony nem igen 
telik, kivált ha a’ bál és szinház hozzájárul, ’s még
is ha megkérdjük bár mellyiket ezek közül: „Hogy 
áll a’ világ Pesten ?“ felelet: „Mint a’ gyűszű az 
ujjamon — mert jó megy a’ kereskedés.“ .

Hát az ú jság -iró , mit mond a’ világ felől? Itt is 
csak panasz és sopáukodás; a’ papiros, (de nem ve- 
liiQ, a’ nyomtatás, dolgozó társak; — amott a' kép
metsző, — festő ’sat. 'sat. mind sokba jőnek, az igaz:
's e’ mellett a’ báutalom, harag, irigység, czivódás, 
az emberek, ’s a1 világ, — mennyi baj, mennyi bo-
szuság! de pszt! hallgass..........hanem hát: „hogy
áll a’ világ Pesten?“ Egyiknek jó l, mert bizto
sítva van ; másiknak fél lábon, mint libának a' jégén; 
másiknak ismét felfordulva mint betűk a' sajtó alatt.

Végre kis Berczikéin, ha engem kérdezesz, néked 
igy felelek: ,,A’ világ Pesten nem áll, hanem szün
telen mozgásban vau, já r ,  megy, szalad, tánczol 
'sat. mert Venus istenné Pestre jött lakni, tehát igen 
nagyon sokan forgolódnak körülötte; kedveznek néki 
és szolgálnak; sőt még az a’ nagy ú r, az az úgy 
nevezett „pénz“ is szolgája lett. — De tán azt kér
ded: „nékem hogy áll a’ világ Pesten?“ „Hja, ked
ves! nékem — nékem csak kimondom már, hogy né
kem a’ világ Pesten sehogy sem áll.“  —

-[no IwclaoX a  áss Ufa K E P ^a  l ^ Q
É n  i s  j á r o k  s z í n h á z b a .

ah .B isam  e , aijull? ^aosia .beméi lass I
Azt gondolja becses olvasoném, hogy én színházba

soha sem járok? — Nagyon csalatkozik, keresztény 
lelkemrc mondom, hacsak össze tudok/valahol 5 
garast kaparni, csakugyan felmegyek a' nemzeti ka-

• .. . .  Z Q Ü i  v i.'  gv
kas iVOre. Mit nevet kegyed? — hogy a’ karzatra 
megyek ? hát oüy megvető , és nevetséges hely az  ̂
a’ karzat, vagy mint némellyek szeretik nevezgetui

! „baromállás“ — hogy oda egy literator forma ember 
fel nem mehet pirulás nélkül? vagy szégyen inasok,
szelgállók, és csizsmadiák közt ülni ? — én nem tu-

’ i'ßoo« aebuim nv •
doni. A’ hely, le nem alacsonyit, meg nem szegyc-
nít, csak mi a’ helyet meg n e .............; látni/hallani

* /ííobíio/n.jól lehet, mi kell énnel egyéb ? az ülés pompás, úgy 
hogy 5 garasért vétek volna többet kívánni. —

De ki tehet arrul kedves szépeim, hogy haza/isá- 
gos zsebem nem terjed annyira, hogy páholyt tartsak 
magamnak?! Nekem ugyan több zsebem is van p. o. 
kettő hátrál, egyikbe bojtos és salaugós kostök, c/.if- 
rán kivárva, amollyau nemzeti , mert e’ nélkül, 
nem is magyar az ember; másikba pedig pixis jó to- 
bákkal és zsebkendő, mellyet már gyakran kihúztak; 
(mert ez is régi szokás Pesten.)

Tehát kegyed dohányzik és tobákol?
Fájdalom! igen; rá szoktam mind a’ kettőre, hogy 

az idő múljék , ’s egy kis foglalatosságom legyen ; 
j mert mit is csinálnék egész Isten adta nap ? meg

ölne az unalom. —

De van még egy harmadik zsebem is, mellyet a' 
művészeknek, koldusoknak, és hasár van, az ufeza 
seprőknek szántam; mert alig megyek a' kavéházba . 
már jöu egy hárfás kisasszony kólát tartva kéziben 
kéregetni, utána egy flautús 'sat. Hát az utcza sep- 

j rőknek ki ne adna, erre a' szivet repesztő kérésre: 
j  „Édes, tekintetes, nagyságos, ífiu uránu l csak egy pi- 
I czi kis krajezárt méltoztassék adni.“ — Ezeknek 
! mondom egy különös zsebet kell tartani. De hát az- 
. tán mellyik a’ hazafiságos zseb' inellybül Thalia k is /  
! asszony részesül ? hol és kinél kell azt keresni ? Biz 
! én azt nem tudom. uü'jiHqöTS nüjod m  eahíiíl 'A

Ha tehát, a' mint előbb is mondám, 5 garosom 
van, bizonyosan a’ karzatig csavargóm, kcringélem, 
's mászom a’ csiga hegyet, ’s ezt onnét mondhatom, 
mert. „Én is járok sziliházba.“  — Ila pedig vala
mennyi zsebem összekeresem, 's mégsem tudok öt 
garast előteremteni (ez azoknál is megtörténik, kik 
lapáttal hányhatják garmadra pénzüket) — hja, ak
kor kedves szépeim! akkor logc-ba megyek: — Igen. 
igen logeba, ’s onnét birálgatöhi a’ színészeket. A' 
loge. és járka közt van egy ajtó, ’s én az ajtón kí
vül, (vagy is négy szem közt igazán megmondva) 
a' kolcslukon hallgatom a' darabot.

.......... -  :
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Oh , mi Ily felséges némelly darabot és declama- 
tiot, igy hallgatni! — A’ múltkor is volt szerencsém 
a’ kulcslukon egy darabot hallgatni, de ez volt ám 
valami! minden hajam szála felállott, hát ha még beu- 
lettein volna! — — —

Néha ugyan megesik hogy valamellyik ösmerősöm 
vagy barátom hirtelen rosszul lesz, — haza megy, 
a én természetesen egész illendőséggel eloccupáloin 

kilépti jegyét; de ha kínálja, hidegen ’s egykedvüleg 
azt mondom: én már láttam ezt a’ darabot Bécsbeu 
kétszer is, — de ha éppen — no csak megnézem; ’s 
örülve a' szerencsén, hogy partérre is mehetek, egész 
úri módon rátartva magam’, belépek noha játék köz
ben , — dehiszen nem szín, hanem más darabot 
megyek én nézni. Nem regiben, egy olly gyönyörű 
kék szalagos angyalt láttam, hogy három éjjel nem 
tudtam aludni; nem, nem, olly igen nagy benyomást 
tett irósvaj szivembe ; pedig azt sem tudom : ki volt, 
mi a' neve, ki leánya, hová való csak annyit tudok, hogy 
egy gyönyörű, szép, kellcmctcs, bájoló, kecses 
lányka volt. Néztem rá , ő is én rám, majd sem
mit sem jelentő, majd mosolygó, majd ismét piruló 
arczczal, de egyszerre csak zupp a’ függöny legör
dült , ”s vége volt a’ játéknak , ’s vége mindennem
nek. lliában törtem utána, hiúban tortám szemmel, 
a sok nép közt elveszett, pedig mi jó lelt volna haza 
kísérni (hanem csak úgy m essziről), ’s a’ házmes
tertől megtudni, hogy ki volt? Mi jó lett volna ab
laka alatt napjában vagy százszor fel ’s alá járkálni, 
s  amúgy igen szépen a’ szemébe kacsingatni. De 
minthogy lakását nem tudom, csak utána sohajtozom, 
csak utána cpedek. Ládd Juczi kedves! Hlyének tör
ténnek rajtam mert: én is járvfisziu/iúzba.“ 

( F o l y t a t  j >i K. )

M l V É S Z E T.
g o k t u í : l i  á n .

' -I. * U*
K é p z ő  t l i o o r f á j á h o z .

ÉPÍTÉSZÉT.

Könnyű vaía látni, hogy a’ régiek kőépitészete, 
a’ mennyiben oszlopreudeket használtuk, előképét a’

fa építészettől vévé. Vitruv erre a’ kunyhóról iróme- 
sét regéli e l , mellyet már annyi theoreticusok is elfo
gadtak, ’s szentségitettek: de én megvagyok győződ
ve , hogy az okokat keresni sokkal közelebb kell.

A ’ legrégibb rend’ dóriai templomai, millyeket 
nagy-Görögországbau’s Siciliában máig is láthatni, ’s 
mellyeket Vitrúv nem ismére, a zou természetes gondo
latra vezetnek, hogy arra az igen távol alkalmat egy 
fa kunyhó nem adhatá.

A’ legrégibb templomok fából voltak, a’ legegy
szerűbben ép itve, ’s belől csak a’ legszükségesebbre 
vala gond. Az oszlopok tárták a’ főgerendát, ’s ez is
mét a’gerendák fejeit, mellyek belől valának, ’s ezen 
félül nyugodt a’ födelezet. A’ kilátszó gerendafők, a' 
mint az ács nem hagyhatja — ki voltak gyalulva , töb
biben minden közöttük lévő út", vagy az úgy nevezett 
melopok még be sem verettek, hogy oda az áldozati- 
marhák’ koponyáját akaszgassák , ’s hogy PyladesEu- 
ripidesnek „Tphigenia Tamásban“ ezimü müvében ja- 
valhatá állbúvni rajtok. A’ templomoknak ez a’ szolid, 
egészen egyszerű, ’s durva alakja a’ régiek’ szemeik 
előtt szent vala; ’s midőn épitni kőből kezdettek, a' 
mint tudák a' dóriai templomokat utánozák.

Igen hihető, hogy a' fa templomoknál oszlopul 
a' legerősebb törzsök választatok, mclly törzsök, 
mint látszik, tulajdon összekötése nélkül az ács-mes
terségnek , a' főgerenda a lá , csupán oda szorittaték. 
Midőn ezeket az oszlopokat köböl kezdek utánozni, 
az örökkévalóságnak akartak épitni; de a’ leg kemé
nyebb kövek nem mindig volt kéz alatt; az oszlopokat 
darabokból kelle öszerakni, hogy a' szükséges ma
gasságot kikaphassák, ’s azért a’ magasság’ ará
nyához képest nagyon erőseknek csináltattak, ’s vé
gok felé hegyesebbek voltak, hogy sulyok’ nagysá
ga neveltessék.

Paestum; Hegeste’, Seiinunf, 's Girgcti’ templo
mai mind mészkőből vannak építve, melly hol kevésb- 
bc, hol jobban hasonlít a’ kő azon neméhez, melly 
Olaszországban t r a v e r t i n  nck neveztetik ; sőt a’ 
girgentii templomok , mind a' leggyöngébb csiga mész 
kőből vannak. S azért ária nékik az idő olly könnyen, 
’s azért rombold el, minden más ellenerő nélkül.

Szabad légyen itt Vitrúvnak egy helyére utal
ni, hol azt beszéli: hogy Hermogcues architekt, mi
dőn egy dóri templom építésére a ’ szükséges márványt
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összehord» , megválioztatá gondolatait, ’s belőle jó- 
niait épit«.:aoii9io9il) fyiius ikm  lo^jiaÉ . ío iíőg*« Íop.

Vitrúv okúi ugyan azt mondja, hogy ez az épí
tő-mester , mint mások a’ triglyphek’ elosztásával 
megegyezni nem tuda; de nékem hihetőbbnek látszik, 
hogy Hermogenes, midőn a’ szép márvány darabokat 
maga előtt lá tá , azokat inkább határzá el egy szép és 
kedves épületre, midőn a’ kivitelt az anyag nem aka
dályozd. ’S a’ dóriai rendet is mindig karcsúbban esi- 
nálák , úgy hogy végre Herkules corai templomának 
oszlop-hosszúsága nyolcz diáméiért foga el. —

Azzal a’ mit mondok , nem akárnék azoknak 
egészen ellenmondani, kik a’ régi templomok formá
ját igen kegyelik. Magam is megvallom , hogy igen 
fenu , sőt ítémeUyeknek kecses kinézésök van, de az 
emberi természet parancsa mindig tovább, sőt czélján 
túl is lépni, ’s azért igen természetes vala az, hogy 
az oszlop-vastagság’ arányában a’ mágassághoz, s’ 
szem , mindig a’ delibbet kérésé , ’s a’ lélek abban 
több feunséget, s  szabadságot hitt érzeni.

Kivált midőn olly szép ’s különbféle oszlopo
kat egy márvány darabból lehetett faragni, ’s végre 
pedig midőn ősatyja minden köveknek, a’ régi gránit, 
Egvptből Aziába, ’s Európába ált viteték , ’s nagy 
és szép tömegeik minden szeríeletti használatra nyúj
tó. Tudásom szerint a’ legnagyobb oszlopok most is 
gránitból faragoüak.

A’ jóniai rend a ’ dórjaitól csak hamar eltávozék, 
nem csak a’ nagyobb arányos oszlop magasság, ’s 
czifrázottabb capitol által, de leginkább hogy a’ tri- 
glyphek az oszlopormokbul kihagyatlak, ’s az elke- 
rűlhetleu, 's a ’ felosztásban kikerülhetetlen törések 
megmentettek. ’S a’ triglyphek Ítéletem szerint soha 
sem is jöttek volna a' kőépitészelbe , ha csak az első 
utánzóit fa-templomok nem egészen olly durvák, a’ 
metopok védve ’s bezárva, a’ párkány bevakolva volt 
volna. De magam is megvallom , hogy ezt az a’ 
kor nem teheté, ’s hogy e’ durva kézmesterségnek 
egészen természetes egy épületet, mint egy faiakást 
egymásra rakni.

’S hogy egy illy épület, a’ nemzetek’ áhitatja által 
megszeutségitve, előképül vételéit, melly szerint egy
más egészen különböző anyagból építetek, olly tör
ténet, mellyct ember-nemünknek száz más esetekben 
kellé tapasztalni, ’s mellyck hozzá közelebb vafának.

’s rá sokkal rosszabbúl hatottak mint a’ metopok cs 
tfigiypbek. --Hoy *í toAíhua J

Elugrok több századot^ hasonló példát keresek 
fel midőn legnagyobb részét az úgy nevezett Golh épí
tészetnek , azon fa-metszési czifrázatokból akarom 
kimagyarázni, mellyck kel a' legrégibb időkben szent 
szekrénykéket, oltárokat, ’s kápolnákat vala kidiszc- 
siteni szokás; 'smellyeket aztán jmidön a’ templom’bir
toka ’s-^gazdagsága nőtt, mindenféle czifrázaljaikkal 
pálczáikkal , ’s aggatásaikkal az éjszakibb falak’ 
küloldalára függesztettek , ’s formátlan tetőket, 
tornyokat kívántak ékituk.

Fájdalom, hogy minden északi templom czifrázók 
nagyságokat csak a’ sokszorozott kicsinységben ke
resek. Kevesek értének, e’ kicsinvkés formáknak ma- 
gok között arányt adui, ’s ez szüle olly szörnyeket, 
mint a’ majlamli szekegyhaz, mellyben egy egesz mar- 
ványhegy vala iszonyú költséggel összehalmozva, ’s a’ 
legrutabb formába kényszerítve, sőt naponként a’ sze
gény köveket kínozzák elvégzésére egyműnek, mely- 
lyet bevégezni soha nem lehet, mert annak a’ lelket
len esztelenségnek, melly azt sugall» hatalma is va
la , a’ mint egy véghetlen tervet kikölteni.

• ••'1 ' 5‘' r ’ ’ V r  '■ ' < ckí:’». mohiii iißffßill ./Ion

A’ KÉPZŐ Ml VESZET” MATERIÁLJA.
a r . ■ 1 -e?;--- :?ű83 ílt'Jliiid) itninjui

Egy mű sem általányos . készítse azt bár a’ leg
nagyobb, leggj akorlottabb művész: bár mennyire 
urává te.ye is magát anyagának, mellyben dolgozik, 
természetét megváltoztatni mégsem tudja. S így csak 
egy bizonyos értelemben , Ts csak egy bizonyos feltét 
alatt viheti azt ki , mit akar, ’s osztályában min
dig az lesz a’ legderekabb művész, kinek találmányi 
’s képzeli erője, mintegy szórásán egyesül azon anyag
g a l, mell)bői dolgozni akar. Ez egyik nagy elsőbb
sége a’ mivészelnek; ’s mint az embereket, ’s boldo
goknak mondani akkor lehet csak, ha természetűk , ’s 
körülményük kőrzötségében a' leglehetőbb szabad
sággal élnek, 's ugyan azon mivészek is , nagy tisz
teletünket érdemlik meg, kik többet dolgozni nem 
akarlak , mint mennyit nékiek az anyag megengedő,
’s épp az által annyit tettek, hogy mi felfeszitett

é
kimivclt lélék - erővel is alig tudjuk cidömokct elis
merni.

v
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Most csak egy egyszerű példát akarunk felhozni, 
hogy vezettettek az emberek á’ miveszéV mütenüt- 
jára  ’s benne magokban tovább hogy vfezéreltettek.

Nekem igen hihetőnek látszik, hogy öz Egygtiéket 
annyi obeliskek felállítására maga a’ gránitnak for
mája vitte. Nagy stúdiumánál mind azon igen kü
lönböző formáknak, mellyekben a’ gránit táláttatik, 
egy általányos megegyezést Iáték: hogy a’ parale- 
pipedek mellyekben leljük, többször Ismét diagona- 
liter felosztvák, melly által azonnal két durva obelis
kek támadnak. Hihető, hogy ez a’ természeti jelenés 
felső Egyiptben, és a’ syeniti hegyekben igen nagy- 
ban mutatkozik; ’s a’ mint egy nevezetes hely’ jele
lésére egy jó nagy követ emeltek, úgy ott a’ nyilvá
nos emlék-oszlopokra a’ leg nagyobb ’s talán még 
az ottani hegyekben is ritka, gránit-köveket kere- 
sék-k i. Igaz, hogy jó munka kelle, még ezeknek 
szabályos formát adni, beléjük a’ hyeroglipheket olly 
gonddal Vésni, ’s az egészet megsimiíni; de még sem 
olly sók, mintha az egészet a’ természetnek minden 
munkálata nélkül, a’ roppant szikla tömegből kellett 
volna kivágni. —-

Okom' erősítésére nem akarom azon módot előad
ni, melly szerint a’ hyerogliphek metszettek , hogy t. 
i. a’ kőbe előszer egy mélyítés' vágaték, mellyből 
csak azután á ll-k i az egész figura. Magyarázatát 
Oe^nn több más okokat is lehetne felhordani, de ügyem 
védletére én is felhozhatnám az t, ’s állíthatnám hogy 
nagyobb részét a’ köveknek már jó formán simáknak 
lelték , s úgy jobb volt a’ figurákát mint egy be
vésni , mint emelkedettre metszeni, ’s a’ kő egész fe
lületét annyival mélyebre vésni.

SZERKXVI GYULA.

Ü T I  K A L A N  DO K.
|p<r4la*d' íWJ p.-úiíi (*• Ai

S E L M E F U T  T A T Á S O K .4 ."*• V e m i s ,  ’. i ß

E M E N E S I - T Ó L .
W BsrliM /«SR ővtóX. fibibnom

(F • 1 jr t a t « * . )
* íani« t orn — , Mfiíibnoro íbss’Jí «

mind meg annyi képzelősök (phantasták), a’ termé
szet rendes határain túl csapongók, ’s v agy fonák ne
velés vagy éretlen regények kora olvasása által cr- 
zelgőkké lett viasz-bábok. Az igy gondolkozók ke
veset elmélkedtek az emberi természetiül ’s az ér
zelmek fokozottsúgirul , keveset — saját érzelmeik 
minőségerül; ’s minthogy ezt nem ismerik, készek 
az önsZerctet sugallatánál fogva magukét jónak ta r
tani, ’s más velők nem egyezőét helyteleníti)!, tulsá- 
gosítni. — Különösen a’ szerelem az, mctlyrül olly 
rendkívül különbözőleg ítélnek az emberek , ’s melly- 
nek valódiságát olly kevesen tudják fölfogni, hogy 
az illy szerelem iránt fogékony embernek majd nem 
előleg le kell mondani arró l, mi szerint akár a' férfi, 
akár a’ némber-világban rokonkebelre találjon; — ré
szint , mert az illyenek koránsem mindennapiak , ré
szint mivel az őket méltatni nem igen tudó világiul 
elvonulnak ’s magokba zárkúzottan élnek. És az ily- 
lyenekct nemde Tíépzelősöknek szókjuk csúfolni. Pe
dig higyék el kegyetek, hazáin szépei, higyjétek 
el ti serdülő ifjúság, hogy csak illyenek kebelében 
virulhat valódi érzelem. Állitásomrul meg fogtok győ
ződni idővel; de vigyázzatok, — hogy későn ne le
gyen. Bizonyításul tölhozhainám a z t , mikép a’ ter
mészet minden becseset és nagyot, valamint titkosan 
készít, úgy rejtegetni is szokott, ’s igy a’ valódi ér
zelmeket is; fölhozhatnám, mikép a’ legsudarasb leg- 
terjedelmesl) fának egyszersmind legmélyebben kell 
a’ földbe bocsátuia gyökereit; — fölhozhatnék sok más 
— a’ természet törvényeiből következtetett igazsá- 
gokattde ti megkülönböztetitek az embert a’ termé
szettől, ’s azt mondjátok, hogy ez hűtelcn lett a 
természethez ’s többé nem ennek, hanem a’ mester
kéltségnek gyermeke. Én pedig épen egy természet 
gyermekének esetét akarom elbeszélni, kiben valódi 
szerelem munkálkodók , ’s ki egyébiránt betűt nem 
ismert, divatrul semmit sem tudott, ’s igy — gerje- 
jedeluiit szerelemkóros regényekből, minőket még 
előbbi évtizedünk szültek, — nem meríthető.

K — L és Gy. helység között menve találkozóm

.4: D v

■ Vk:- •' ^«hn MA
• Vnnn.L- * . 5 « L l fiUOOlkt Íl«bl3tannak , kik azt gondoljak, hogy a’ miveltebb

íendüek között néha találkozó mély érzetül lelkek

égy nász sereggel , melly et kautárszárba főzött fe
hér kendős lovak egészen kivizesülve szél gyanánt 
rágadának K —L. felé, hol a’ helybeli lelkész áldását 
vala adandó az nj párra! Az egész lakodalnii sereg 
őt kocsira fészkeié magát; hatodikon a’ barna csa-



pat foglalt helyet, hangozatlan eszközeivel, zűrza
varos nótát düunyögetve, mellyet azonban a’ már félu
tas nászsereg dalolása ’s ujjougatása jóval fólmult. 
E ’ látványnál önkényteleu megrázkódtam, ’s a' hi
degség borzogatva futott kér szlül hátam közepén. 
Ah! fölsóhajték,— milly kevesen tudják még: mi a" 
házasság! 's milly ritka pár érzi e’ lépésnek valódi 
njoinosságát! De hisz kitül is tanulnák azt meg az 
emberek? Kitül tanulná meg különösen a’ pórnép, 
midőn az , kitől ezt egész maga valóságában meg- 
tanulhatná, szintúgy nem tudja nem ismeri azt, mint 
hajdú az alispáuyi hivatal méltóságát 's nehézségeit. 
— Midőn pedig Gy — be juték, különös jeleneinek 
valók szemtanúja. Egy fiatal, miutegv huszonkét éves 
pór-suhancz, — ránézve csupa elet, erő és egés- 
ség, hat izmos férfiúval küzdött, kik végre elnyomók; 
"s mint valamelly bűnös személyt a' biró házához von
sz olák.

Tudakozódtam az esetről, ’s haliám , hogy e’ fiú, 
a' velem útközben találkozott menyasszonyt már két 
év óta legindulutosban szereti, ’s tőle eleinte viszou- 
szeretteték ; utóbb azonban mostaui vőlegényéhez ad
ta magát, miért őt a’ kijátszott legény esküvőre me
netelkor agyon akará lőni, ’s valósággal yá is durrau- 
tott egy fegyvert; de nem a’ kívánt sükerrel. A’ lö
vés seukit nem é r t ; a’ násznép csakhamar tovább 
haladt ’s feledé a’ történetet; — az iQut pedig üldö
zőbe vették, ’s mint mondám, csakugyan el is 
fogák. aielssiíl

Hallván a’ történetet, a' bíróhoz sietek, megné
zendő : mit csinálnak ott a’ szerencsétlen ifjúval, ’S 
mit láték? Mindennapi gonosztevő gyauánt láuczra 
tették a már egészen nyugalmas magaviselelü , ’s 
mint látszék ábrándozásba súlyedt iljaL — „Ugyan 
miért nem emésztenek hát el engem is minélelőbb, ha 
ő meghalt, ha őt agyon lóvéin“, szólt midőn odaér
keztem , s esüggelemrael és öntudatlan egykedvűség
gel tekintő körül az összecsődült sokaságot „Hisz ő 
Hem halt meg“ válaszolóm neki; ’s nyomon levétetni 
parancsolám róla a’ lánczokat. „Ezen emberek csak 
megakartak téged ijeszteni.“. Hát nem halt meg?“ 
kiálta — mintegy eszméletéhez jőve ’s ftlvidulva; de 
ismét hirtelen elkomorult, ’s kérdező : „Hát csaku-

JusofltoT jimnsás Janiba Tg? Ú í -*-j  í&of£
gyau megesküszik Portiig Jancsival?“ ’S ekkor, uc-
ma fájdalomtul inegrohauva, kicsorduláuak köuyei.

Szánokozva allék a' mély — ’s igen sok főrangú
nak díszére válandó érzelmű fiú előtt, ’s veszedelmesé
nek gondolván az t, ha ö itt helyben az esküvőről 
visszajövök megérkeztét beváraudja: ügyekeztem rá
beszélni, áldjon szolgálatomba, ’s tüstiut velem jő
vén, hagyja el a' falut örökre. Köuuyebheu hajlott, 
mint sem gondolám. Gazdáját kármentesítem iránta 
pénzzel.— 'S a’ fiú, mondhatom, legjobb cseléd mind 
azok k ö z t, kiket valaha ismerék.

o lY ti t in t j

NYILATKOZÁS.
Sokan a’ ,Rajzolatokban4 uéháuy , egy idő óta meg

kezdett hnmoristikai czikkelyek alatt álló Sósrévi ne
vet reám szeretnék ruházni. Az említett név alatt köz
lőit czikkek ugyan sem ra g y o g ó  literalori h íre m 
r e ,  sem Europaszerte ismert C h a r a k te r e m re ho
mályt nem vetuek ; miudazáltal még is restelleném, 
ha azok, kik ezen mondát kilármázui szíveskedtek, 
egyszersmiud azon véleményt is terjesztenék, hogy 
é n , uémelly kedvetlen tapasztalások által elijesztve, 
valódi nevem alatt írni többé nem bátorkodom. Ez olly 
alacson vélemény lenne felőlem, millyen gyávák és 
nyomorultak azok, kik azt forgásba hozták! Nem, 
uraim! álnévre nincs szükségem: elleuimmel, havan
nák , ’s kedvenczideám a z , hogy vannak, felütött si
sakszemmel szeretek küzdeni, ’s bár milly nagy legyen 
sorsom' átka, még is más cselekvésre nem kénysze
ríthet.

FKANKENBUKG ADOU

B o l d o g  h á z o s p á r .
Jó felelségével soha sem p ö r ö l Ugri barátom, —
Mert soha egymáshoz nem nyitják ajkaikat - folt

Bí zó  dalom.
~Azt mondjak: Kótyó nem féltheti hír feleségét; —
És igazat mondnak, — mert nincs mit félteni rajta.

C s a p á s .
Ah! milly nagy, ’s keserv a’ csapás, melly szállt Kegyinére, 

Eldőlt támosza már, férje a’ pénzkereső
R o n n y
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HÍR- 'S DIVATLAP.

P E S T I  H Í R E K .

1) Lcwy ur, a" hires kürtfuvó, ki itt léte alatt azonban 
nem igen tuda hangversenyeire nagy számú közönséget üsz- 
szekürtölui, a’ napokban elég szép számú közönség előtt a' 
városi kisebb redout-teremben búcsú-hangversenyét adá; melly- 
ben Schodel Asszonyság, Proch’ „erdei madárka“ dalát 
igen édesen éneklé magyarul, ’s ugyan e’ hangversenyben 
Hartháné magyarul szavalta a’ „falusi kis lányt Pesten.“' 
— E’ művész az alföldre ’s Erdélybe szándékozik.

2) Mondják, hogy Schodelné asszouy a’ néhány nap 
múlva ránk köszöntő uj évben is egész áprilisig, folyvást a’ 
magyar színházban fog énekelni. Nyár hosszanta művészi 
utazást teend ’s onnan túl, mint hirlelik, a’ magyar játékszín 
csalogányául szegődik. A’ dalszinészet’ igazgatásain, a’ 
megyei igazgató - választmány , tekintetes Rosty Al bert  
urat kérte meg , ki e’ tisztet nemes buzgósággal elfogadván, 
a’ dalszinészetnek, mennyire az most lábbadoz, valóban sze
rencsét kívánhatni, hogy illy igen jeles műértő kormányzója 
lészen.

3) Trat t ner  - Káro l y i  könyvnyomtató intézetében e’ 
napokban megjelent:

. . H a j n a l "  ( A u r o r a )
szerkeszti Garay.

öt igen csinos aczélmetszettel, finom papiroson és szép nyom' 
tatással. Ara csak ü váltó forint.

K Ü L H I R E K .
1) Constantine bevételekor, Bertrand Napoleon ka

pitány, ki csapatjávu! a’ lézsen elónyomult, a’ golyók hulló 
zápora között megállóit ’s egy pár uj keztyiit huza kezére

- s  vakmerő bátorsága mellet olly finnyás bibélódéssel, mint 
egy fényes vigadó körbe készülő piperkőcz.

2) Angliában az uj találmány, kocsikat a’ foldüléstől men
tekké tenni, nagy figyelmet gerjeszt.

E’ kocsik úgy vannak készítve, hogy ha egyik kerék kő
be vagy más valami be ütközik, is a’ tengely az egyensúly 
megtartja Igen sok angol bérkocsi készíttetik már is e’ min
tára.

3) Van egy ország hol az orvosi diplomával nincs egy
szersmind összekapcsolva azon kényelmes szabadulom , bün
tetlenül valakit a’ más világra küldlietni.

Ez országban jaj az orvosnak ki betegét sz. Mihály lovára 
ülteti; de még jaj annak is, ki betegét meggyógyítja.

Meghal a’ beteg ; összegyűl az egész atyatiság , az orvos 
bánásmódja , mellyel a’ beteg körül forgolódék a’ legszoro
sabb visgálat alá vétetik : Ha váljon szorgalmas volt e '< jó 
gyógyszereket rendelt e ? eljött e mindig pontosan mikorra 
hivatott ?

Ha az orvos e’ visgálaton nem gyű/.edelmeskedhetik , per 
indittatik ellene, mellyben az orvos többnyire bírságban 's 

i néhánynapi börtönre marasztal tutik. Az Ítélet gyakorta sú- 
! Jyosabb ; ha tudni illik bebizonyíthatni, hogy a’ beteg halár 
! Iának egyenesen az orvos oka, akkor veszedelemben forog 
| hogy mint gy i l kos  idéztetik törvénybe.

Ha meggyógyul a’ beteg a’ doctorral másrészről isiuet 
i máskép bánnak, be kell bizonyítania a’ doctornak, hogy be- 
j tege helyesen használt gyógyszerei, 's tudománya segedel- 
I mével lubbadott föl. Sikerül itt az atyafiaknak, behi/.ouv it- 

hatni, hogy az orvos beteget hosszasabb ideig gyógyító mint 
szükség lett volna, csak azért, hogy nagyobb fáradsági dijt 
nyerhessen, akkor az orvos mint tolvaj büntettetik.

\S ezen ország hol az örvösök illy szánandó helyzetben 
vannak , a* Mén iiy c k- országa vagy China.

m i n d e n  h ó t e n  r e n d e s e n  k é p e k k e l  ó h a j t j á k  a ’ „RajsolutoUaV*  j á 
r a t n i ,  f é l é v i  d í j b a n  m é l t o z t a s s a n a k  6  p e n g ő  f o r i n t o t  f i z e t n i  p o s t á n ,  
h e l y b e n  p e d i g  5  f o r i n t o t  p e n g ő b e n  *s e z  e s e t b e n  h i á n y  n é l k ü l  m i n d e n  
h é t e n  r e n d e s e n  m e g  f o g j á k  a ’ k é p e k e t  k a p n i .

SIX5-' Jövő csütörtökön az ünnepek u.iaíí uj>ág!aj>j;tink nem fognak megjelenni.

S z e r k e s z t i  M unkácsy.

NYOMATiK I.ANDKKKK BKTÜ1VKL.
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U ta z ik  a* p o é t a .

Négy lovon jö tt, gyalog megy
Da you go t hi titer in a Coach?

Lord It y r n n.
Faravrell l 1 wish you a‘ good Journey'.

H it 11 v e r.

Már én is módokkal ozifrázom fel képeimet a' ka
rácsonyi ünnepekre , mert e’ nélkül nem is tanácsos 
már a’ mai világban valamit irui. mindjárt azt gondol
ják: Eli, hiszen ez nagy szamár, semmi! sem olvasott; 
ellenben ha franczia, angol, olasz, és német nyelvből 
mottokal szedeget, akkor hajlandók némellyek elhiuui 
hogy: „Ez bizon mégis csak olvasott valamit, és több 
nyelvekben járatos.4* l)e vannak ollvanok is kedves ol
vasóm, kik Shakespcar, Byron, Hugo, Jean Paul, 
leasin g , Schiller, Göthe, ’s más hires irók neveit 
könyv nélkül megtanulják, és szeretnék elhitetni, hogy 
míude/.ekcn végig mentek, ’s mind ezeket jól ismerik, 
fia pedig valamit írnak, ’s a ’ mottókat ezekből sze
degetik , ki volna olly vakmerő kételkedni az iró tu
datlanságán ?! — En persze Stilfrid és Brunczfik hi- 
•íoriájánál egyebet nem olvasiam, nem csuda ha sem
mi mottot se tettem első képeim elébe. Lanner sincs itt 
vagy Strauss, hogy merkézdeztem volna micsoda mot-

•j A’ JV. Kép „Találkozás az éjféli misén*“ nénieljy aka
dályok m ait «luiarad.

1637.

tokát szoktak ők a’musicalis világban használni violin 
kulcsot e, vagy pauzát? könyvtáramon is t.i. a’ három 
kalendariomon ’s egy álmos könyven végig mentem, 
de biz én semmi jót nem tudtam kivenni. De minthogy 
én is szeretnék olvasottnak látszatni, feltettem magam
ban , hogy minden kép elébe teszek egy egy mottot 
majd egy, majd más nyelven, sőt, hogy olvasottsá
gom még jobban kitűnjék, a’ közepire, és végire is 
ragasztok,

De a’ dologra kedves uraim! A’ poéta utazik, vagy 
is jön Pestre, messze, messze földrül, ’s az a’ poéta én 
vagyok; ha mindjárt semmi verseket rpdi írtam, vagy 
írnék is elég az , ha magam annak nevezem, ’s ha 

1 azt elhiszik. Furcsa az a’ mai világban hogy mindenki 
j utazni kíván , de még nevezetesebb az, hogy ha csak 

a’ szomszéd faluba ment is, mindjárt azt kürtöli, hogy 
milly nagy utakat tett! mennyi földet bejárt! ’s azon
nal közleni akarja az olvasókkal. En is tehát, hogy a" 
világ szokása ellen ne vétsek, elmondom utamat, ’s 
mentül hamarább elviszem Munkácsynak, hogy tegye 
a’ „ R a j z o l a t o k b a “ ne hogy valaki elkérje olvasni, 
's később a’ maga neve alatt kiadja.

Nem akarom untatni, kedvesim! a’ hossza úti ké
születekkel, a’ mi sehol sem maradhat ki, hanem csak 
röviden elmondom, hogy egy pár fejér ruhát égy kis 
kendőbe kötve karomra akasztók, könyvtáram a’ ho
nom alá, guitarom a’ bal, ’s botom a’ jobb kezembe 
vettem, hogy a’ kutyák ellen magam vedhessem ’s igy 
készen vagyok az útra. Ha megéhezem valami csár
dába megyek cántálni, 's azt gondolják hogy gara- 
bonczás diák vagyok, majd hoznak enni eleget, péöz- 
zel nem mesterség utazni.

És gyalog utazik kegyed?
Kétség kívül. Nincs szebb mint gyalog utazni. H* 

az embernek valami tetszik tovább megnézi, a’ kedves 
helyeket leirja, vagy lefejti, — kocsi pedig hama

(1 0 4 )
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keresztül megy az emberrel, semmi nyomát se’ hagyja 
emlékezetben a’ mellett, hogy jól meg rázza. Vágj is 
igazán megmondva kenteién vagyok gyalog utazni 
minthogy apám nem hagyott semmi úti pénzt a vég
rendeletben. De az időt elfecsegem ’s még most is csak 
a’ város szélén vagyok. Isten veled te szép város, 
nehezen látjuk többé egymást! De jó hogy még alusz
nak, mert majd nevetnének rajtam. Már most az or
szágúton vagyok levetem a’ czipőm, mert még messze 
van Pest 36 mérföld, addig tudom egy csep talpa sem 
lenne. Hogy pedig meg ne unjam magam az utón, el- 
danolom kedves nótám’ :

Cser eg bereg a’ sarkantyú 
Csókot kér a’ barna fattyú 
Adjon néki a’ Kisasszony 
Nem látja a’ Teensasszon.

Azt gondolod bőgj’ mind szeret 
A5 ki a’ szemedbe nevet '<
Hívet pajtás ne keress már 
Mert a’ leány mind csapodár ’stb.

Phantasia ha négy lovam volna, csak ugyan nem men
nék gyalog; hm! még sem tetszik nékem ez az út, 
kalács és pecsenye nélkül utazni! eh:

A’ mit kaphatok, gyomromba rakom;
Ha nem koplalok tovább utazom.

’S igy danolva érkeztem el az első csárdához a’ hol 
éppen indulóba voltak a’ gyihis tótók 8 — 10 lovas 
szörnyű nagy szekerekkel. —

Meddig szándékoznak atyafiak?
Pestre.
Hát engem nem vinnének el kentek ?
De bízom elviszuuk; ’s minden alkudozás nélkül 

meglett az egyesség. Felültem a’ ponyva tetejű nagy 
bárkába, de biz az ülésem éppen nem volt költői, no
v • , 9 7
hiszen lehet képzelni hozszu vas rudakon ü ln i! — 
Persze egy kis széna volt ra jta , de ez nem puhított 
az ülésen.

fC  bakon iil az uracs lovait futatja vitézül 
Kihiszi most az okos, hogy hivatása, kocsis.

S i e n v e y ,

Janó! Légy egyszer úr,ülj be, én leszek a’ kocsis 
tudom leszámítom a’béredből (úgyis szokás most hogy 
a® ur hajtja a' lovat, a'’ kocsis pedig egész méltó
sággal hátra ül) \  a” miié szájú fajankó befeküdt a’

kocsiba. Phantazía, gyalog utazni, ’s egyszerre 8 
lovat hajtani! ’s még is olly lassan haladunk mint ha 
csiga, rák ’s tekenös békák volnának befogva, vágyaim 
pedig e’ szellők szárnyain repülnek Pest felé. Egy 
csepp kedvem sincs, inkább leszállók ’s gyalog me
gyek , itt e’ szép réten, virágot szedek, sárga bú vi
rágot , miilyen keblemen terem , ’s füzérkébe kötöm 
hogy megemlékezzem mikor utazott gyalog a’ poéta; 
verseket is írnék rá, de semmi poétái düh nincs hen
nem: hús gondok epesztenek. M integy déltájban egy 
erdő szélihez érkeztünk, ’s a’ tótok kifogták a’ sár
kányokat etetni. Én pedig egy fa alá mentein, busán 
és szomorún, mintegy kedvesét vesztett ifjú, magam- 
rul mit sem tudva, mert fájdalmak dúlták szivemet.
...........Ehj, ue szomorkodjál sugá régi vidámságom,
légy v ig , a’ nap se’ süt mindig, majd lesznek még 
boldogabb idők is.

Még jőni kell még jűni fog egy jobb kor.
f  T ö r ö s m a r l  y.

Előveszem hát guitárom ’s egy eredeti nótát csinál
tam úgy hevenyibe ex abrupto :

Kinek nincsen szeretője 
Jöjjön ki a’ nagy erdőbe 
Írja fel a5 fa levélre 
Hogy nincs néki szeretője.

De guitárom csak bús hangot adott, csak szomo
rút , ’s néztem a’ messzeségbe, a’ meddig csak kék
nek láttam az eget, ’s majd a’ jövőrül, majd a’ mul- 
takrul, kezdtem gondolkodni, míg az álom rám nem 
jött. De beteg lelkem nem szűnt meg munkálkodni, 
mert álmodtam, — szomorút és busát mint gondol
kozásom volt. — Egy temetést egy gyászos temetést 
láttam, sírva mentek utána baráti és zokogva, hogy 
elhunyt a’ derék munkás férfi, örökös nélkül volt a’di
cső, ki életibe sokat fáradt éjjel nappal dolgozott, és 
izzadt, mig a’ sok kincset össze gyűjtötte. — De 
temetés után látják az atyafiak, hogy a’ kincs nem 
egész, és hibázik majd fele, hová lett? ki dugta el ? 
’s kezdtek az atyafiak gondolkozni, hogy váljon nem
a’ doctor ki a ’ beteg körül v o lt..................... Gyihi,
gyihi! szólitgaták lovaikat a’ tótok, ’s erre felébredtem. 
Mindjárt néztem az álmos könyvet, hogy mit jelent 
ez álom de nem leltem; a’ kaleudáriomban kerestem y 
itt sincs; mellyik csillag visgáló tudta volna azt kiol
vasni a’ csiUagokbal? . . . .  Hegyen, völgyön, szÉp
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tájékon keresztül ballagva este lett mikor a’ F-ai 
kocsmába érkeztünk. A7 kocsmáros egy vén ember, 
nem tmlom miféle nagy urnák goudolt, hogy egy kis 
lántott csirkéért négy foriutot kért.

Hogy lehet az? hiszen még Pesten is ócsobb.
Jaj édes, nagyságos ifiú uram, most minden drága, 

kimondhatatlan drága.
\S ezt a’ drágaságot én is érezzem?
Anno 1 ^ 0 4 , mond a’ vén róka, akkor volt a’ jó 

élet, a’ kocsmáért 20 forintot fizettem, ’s most ezer 
öt százat, akkor volt az ócsóság! egy pár csirke 
négy krajczár, egy kenyér egy garas, egy zsák 
krumpli két g a ras , tojást húszat adtak egy garasért, 
de most iszonyú drágaság van.

Jój van jó , itt a’ pénz, ha van annyi lelke, — 
tegye e l , ’s boldoguljon vele. — A’ pecsenye -sza
gát a’ czigányok is megérezték, mindjárt jöttek az 
ebédlőbe, de a’ mint pengetni kezdték a7 húrokat 
„Ne háborgassanak itt egy huszas, mondám nékik, 
inkább küldjenek egy kártyás asszonty. Jött is nem 
sokára két czigáuy nő egyik virító évibe, másik 
mint egy 50  éves lehetett ránczos homlokárul ítélve, 
ezek kirakták a7 kártyát rendibe az asztalra, ’s min
dig csak jót mondtak, szerencsét jövendöltek.

Hát az álmot megtudjátok e fejtem?
Hogyne, tekintetes uram, — ’s elmondám fent irt 

álmomat, de fájdalom a7 legrosszabbra magyarázták, 
harag, irigység , megszólás, boszu , gyülölség, és 
minden a’ mi csak rósz, lesz a7 következése. A’ sybil- 
fák elmentek, ’s a’ vendégek, furcsán kezdtek gon
dolkodni felőlem,

Ugyan miféle isten csudája lehet ez? kérdé szom
szédját egy száraz vén asszony, 7s nem tudták kita—
nálni mi féle állat lehetek. — -------Két hosszú, és
unalmas nap után elérkeztem Váczra, ez csinos kis 
város mondám magamban, de azt még sem tudtán), 
megfogni, hogy olly s o k -------— No, mit látott?

Minden lépten nyomon, egy egy szamarat láttam.—
Uh csak már Pesten volnék ! gondolatim már ösz- 

sze járták minden utczáit, ’s én most is itt vagyok, 
képzeletembe mennyivel beszéltem, mennyinek kö
szöntem, mennyivel találkoztam, ’s én most is csak 
itt vagyok. Istenem mi Ily kínos az a’ várakozás! nem 
írhatom le mennyi érzés zajongott keblemben, mennyi 
képzelet gyűlt szemeim elébe, ah! hiszen nincs olly 
ékes szólás, nincs olly ügyes toll, melly le tud
ná írni mit szivem érzett ’s fejem gondolt!

Végre, kimondhatatlan sok küzdés után, elérkeztem 
ide, a’ hova lelkem olly igen nagyon vágyott ’s el
mondám barátimnak hol, és melly világ részén jártam. 
Áldva ölellek most P e s t! te a’ tudomány, műveltség 
és világosság hazája ! áldva ölellek te mindenség lak
helye! nálad nélkül nincs élet, nincs haladás, áldva 
ölellek uh dicső !

• % ■ ( F o l y t a t  j a k . )  ' ■ .»

E S Z T E R H Á Z Y ,

All , ragyog a’ csudámén vizsgán nézetve vevőktől;
Vág, dübörög, 's bele megrendül a’ londoni tér.

N ézi, ’s az ároshoz szólt Eszterházy: „hogy e’ mén ?:t
,,A’ végár öt ezer gvinea“ „drága barom !£f

Angol}’ polgárnak tartom, mond gnuynyal az áros:
,,A’ magyar erszény illy britparipára szegény !‘f

„Nemzetemen gázolsz sila pórC N em  p é n z ,  de s z a 
bad s á g ,

’S b o l d o g  e l é g ü l e t  a’ k i n c s ,  m i r e  s z i v e  so-
v á r g.cc

„Most pedig — és pisztolyt ragad a’ nyihogóra —- ihol
lásd,

Megfizet a’ magyar, és meglövi drága lovad’ !ÍC
SÁROST

ÜTI KALANDOK 

SS E L M E F U T T A T Á S O K .
KEMENESITÖL.

( F a 1 y t a t á s . )

I V ,

T a l á l t  l e v e l .

Szokásom, útközben le-leszállani kocsimrnl, V 
egy - egy darabot gyalogolni. Ezt többnyire hegyes 
vagy homokos vidéken cselekszem; részint, hogy 
lovaimnak is idő jusson, ballagás közben magokat 
kipárázni, részint hogy zsibbadt lábaimnak minél 
fárádságosb menetelt szerezzek, részint végre, hogy 
hegyes vidékeken, magamat a’ tetőn megnyílni szo
kott kilátással meglepjem, ’s nézetében csak egy pár 
pillanatig is háborítlanul gyönyörködhessem. — llly 
alkalommal történt, hogy gyalogolásom közben egy 
levelet találtam, melly mind külsejének mind belse
jének sajátnemüsége tekintetébül megérdemli, hogy 
az olvasó közönség elibe terjeszem.

A’ levelek épségben kézhez szolgáltatását lélekis- 
meretes dolognak tartom, ’s e’ találtat is szives ölő-1 
mest az illető személy kezéhez ügyekeztem volna 
méltatni, ha tudhaiám vala kinek és hova szól. Azon
ban czimzetet sem vezeték - sem laknevet nem viselt 
homlokán, a’ puszta keresztnév pedig megegyezett 
enyémmel, ’s ámbár az irás előttem ismeretlen volt, 
’s nem tudhatám ki szélit barátjának, ’s mikép jöhe
tett e’ nekem szóló levél e’ vidékre : mégis jogosított
nak érezém magamat annak fölbontására 1 )  mert 
nevemre volt írva; 2 ) mert azt senki el nem vállalá 
ismertnek, kit csak elől utói találva iránta meg
kérdeztem; 3 )  végre, mert tizenötöd nap múlva 
sem jelenté magát senki, azt visszakivánólag. Föl- 
bontárn ennélfogva a’ levelet, ’s következőt olvasék : 

,, Barátom
i Vaunak, nemde időszakok, mellyckben az embert 
I különösen üldözőbe veszi a’ balszerencse, mintha

’ *



mostohaságának egész mérgét csupán egy fölött szán
dékoznék kiönteni. írtam már, hogy házasságom olly 
váratlanul dugába dűlt, ’s egészen vétségem nélkül. 
Isten látja telkemet, olly tiszta vagyok mind azon 
szenytül, mellyel rágalmazóim becsületemet undo- 
kíták, mint a’ legártatlanabb gyermek. 'S tulajdon- 
kép nem is ez okozá a’ követségbomlást, hanem az 
imádott, ah! a’ nem érdemlelve imádott lány változé
konysága. De hisz errül már olly sötét érzelmű le
veleket vevél tőlem, mint irád , hogy léleknyavalyátul 
kezdesz félteni. Nem is szólok errül többet, hanem 
egyéb baleseteimet mondom el, mellyeknek jóvátéte
lét aztán tőled kérem.

Tudod, — kit egy ér, több is ér. Azon képeket, 
mellyekkel mint leendő uj házas, szobáimat valék di- 
szesitcndö , ’s mellyeknek rámáit a’ házunknál uj bá
torokat készítő asztalos legény fogja elkészítői, egyik 
délután körmei közé kapá az ángyom négy éves Gyu
lája, ’s azon arczképet, mellyet te önindultodbul kül
dél , ’s melly átyámnak annyira kedves vala , egészen 
összerombolá. Neki ment t. i. a’ képnek, 's mind 
azt gondosan kikeringeté, mit rajta fényeset ’s 
tarka színűt lelt. A’ kép egészen el volt csúfítva. 
Atyám csaknem megpukkadt mérgében ’s a’ szegény 
Gyulát nyavalyatörésig nadrágszijazta volna , ha én 
történetesen jókor nem érkezem, ’s az öreg ur elölt 
elég kézzel foghatóan be nem bizonyítom, hogy nem 
a’ gyermek érdemel dorgálást vagy fenyítéket, ha
nem ki a’ képeket olly helyen hagyá, hol ez hozzá 
férhetett, ’s hogy nagyon természetes, mikép a’ gyer
mek örül az illy csecsebecsének. — Végre nagy ne
hezen megengesztelém olly ígérettel, hogy általad 
ismét minélelőbb megküldetem azt. Hasonló szeren
csétlenség érte a’ nagybátyám megrendelése követ
keztében küldött könyvet is. Alinak meg első lapját 
tintázta be a’ motozó gyermek, mégpedig épen ott, 
hol az írónak főfő czíme vau. Most már nem merem 
átküldeni a’ nagybátyámnak. Halálosan megharagud
nék rám; de különben felesége miatt sem maradhatna 
meg házánál, ki ezt mindjárt gúnynak, bosszontás- 
uak vagy Isten tudja minek magyarázna, mert tudod, 
hogy ő meg férje által is rendkívüli tiszteletben kí
vánja tartatni czimzetét. — Nem is tudom miért olly 
hiúk ezek a’ mi íróink, hogy mindenüvé egész czímö- 
ket oda bigyesztik; mintha biz annálíogva őket oko
saknak vagy valami felsőbb lénynek tekintenék; 
pedig mondhatom, hogy ellenkezőleg mindjárt veszt 
előttem a’ becsébül, mihelyt valamellyikrül azt sejdit- 
hetem, hogy- czimeiben büszkélkedik, vagy valamelly 
jelentőséget akar «ágának általuk adni. De hogy is 
ne boszonkodnám, midőn e’ haszontalanság is 3 pgő 
forintomba kerül; mert már csak tiszta példányt kell 
nagybátyáin számára hozatnom, ’s ezt — akarva nem 
akarva — magamnál tartanom. Küld meg tehát kér
lek e' könyvet is; de ugyancsak jól betakargasd ám, 
hogy utközbeu semmi baja ne essék. Különösen ajáu-

1 lom pedig a’ czímet, nehogy valamikép elázzék, via
szos vászonnal bevonni. Mihelyt emberem nicgho- 
zandja: tüstiut átküldemlem neki bontatlanul; ne
hogy ismét uj balság érjen vele.

Atyámmal annyit kell vitáznom, hogy már szinte 
bele untam. Gondold csak! minden bútoromat a’ leg
régibb ízlés szerint akarja készíttetni azzal az aszta
los legénnyel, kit gazdálkodás kedvéért azoknak el
készítése idejéig magánál tart. Ágyaimat kárpit-osz- 
loposan akará csináltatni; mert, úgymond, abban 
nem látják meg az embert jövő menő cselédei, ha 
reggel egy kicsit kelleténél tovább nyújtózik is. Föu- 
álló almáriom helyett csak pohárszéket erötetett, ’s 
asztalaimat mind íiiókosan parancsolá készíttetni. Az 
asztalos legény értelmes fiú. De kelten is alig tud
juk valamire bírni atyámat.

Hát te mikor házasodéi már? Ne halogasd soká, ha 
tőled függ. Az ember nem lehet eléggé kofán boldog 
A’ vőfélség minden esetre enyim; én majd viszon- 
szolgálatul násznagyommá teendlek; csakhogy Isten 
tudja mikor. — Csókollak barátod Laczi.'4

Látják kegyetek, hogy a’ levélben semmi ollyas 
nem foglaltatik , mit ne közölhettem volna. De bármi 

í leendett is tartalma: nem tudván kitől származott,j , 7
, senkit nem korholhatnánk érte. Egyébiránt a’ levél- 
i írónak sem gondolkozása módja, sem érzelmeiért 

nincs mit szégyellne magát, sőt mindkettő dicséretére 
válik; különösen pedig nézetei az irói hiuságrul, c’ 
napjainkban mélyen gyökerezett gouoszrul. Csak azt 
tulajdoníthatná a’ levélíró vétkemül, hogy, mivel le
vele megtalálását máskép nyilványituom nem lehete, 
— ezt illy sokára cselekedtem ; ’s ennélfogva későn 
veendi kezéhez barátjátul ama’ képet cs könyvet. 
Reményiem azonban, hogy volt annyi gondoskodása, 
mi szerint a’ hozandó tárgyakat szóval is megmoudá 
emberének, ’s igy azokat barátja, a’ levél elveszte 
mellett is megkiüdheté. —

( F o l y t a t j u k . )

G 0 N D A L A T - U T A Z Á S ,
VAGY :

TÁNCZMULATSÁG.

IV! A K L Á R I  A N T A L T Ó L -

Hála a’ Magyarok Istenéuek! már vannak «zíke 
Dunánkon gőzhajók, vannak országszerte gyorsko
csik ’s igy bátran útnak indulhat, niiuden szegény 
ember teli erszénynyel nálunk is; és — tréfán kivűl 
— hamárább kiér ezeken a’ hon’ határibul, mint ezek 
nélkül valaha érhetett ’s mi több: költeudó pénzét 
sértetleuebbül viheti - ki egy más , neki boldogabb 
országba!

Szép találmány mind a’ kettő, el kell ismernünk, 
csak hogy bizony telierszéuyuyel jó rajtok utazni. —
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Kn azonban egy könnyebb módját találtam lül az átá
zásnak, melly szerint nem kell elkerülhetlenül teli 
erszénynyel bírnia az utazónak, azaz mind egy ha 
gőzzel tölti is meg; ’s ez a’ — gondolatutazás.

A’ próbát nem minden süker nélkül tettein meg ’s 
mondhatom, ollyakat láttam , tapasztaltam gondolat 
utazásomban, minőket száz meg száz gőzhajómban 
sem tapasztalandék. — Az idő, mellyben ez történt 
— december’ ulósó napjának estéje vala, midőn 
már a' verebek nem csirippoltak. — —

Boldog Isteni godolám ekkor magamban — milly 
sebesen szárnyal az idlő! már egy esztendővel ismét 
közelebb vagyok a' sirhoz. — Körül tekinték most 
’s egyszer csak azt vettem észre, hogy a’ levegőben 
vagyok (beue nóta: gondolattal) és egy végnélküli 
várost láttam magam előtt elterülni, mellynek házai 
épen a' következett éjre kivilágitatni látszattak. * ) — 
Sok embert, vagy alakot láttam már életemben, de 
Hlyet mint ez a’ lámpa gyújtogató — soha sem. Sze
me a’ talpán volt ’s nem a’ talpán já r t .  hanem a’ 
fején, melly hasonlított egy becsületes sárga tökhez; 
lábával mindig egyet rúgott, valahányszor rám akart 
pillantani : ollyan volt, mint egy háromlábú serpenyü; 
eleje hátul, hátulja elül állott, szóval az egész alak 
viszás egy teremtés volt, mint a’ magyar literariai 
világi — — Tovább érvén, egy háznál szálást kér
tem, de bizony szépen elutasitattam a’‘vendég fo
gadóba.

Egy házfelé vettem ekkor utáni, mellynek, még 
hoszú csarnokai is pompásan kivilágitvák. A’ mint bea- 
karék menni, egy rám bukkanó marqueurtől kérdem; 
váljon lehetne ott szálást kapni; ó „nem“ mel felelt 
„mert-úgymond - ez a’ nemzeti casinó,“ mit mi „üstö
kös csillag“nak, nevezünk — „és most bál van; — 
x -u ek  arczképét akasztják föl a’ terem’ falára; a’ 
mért a’ gyorskocsit a’ ,gyönczöl - szekerét^ föl-talál
ta.“ — Most föltevém magamban, hogy egész éjjel 
kalandozni fogok, a’ város’ jelesb helyeit bámulandó. 
E ’ régbül egy utón ácsorgónak oda vetettem nehány 
aranyat, hogy vezetőm lenne. ’S mit gondolnak t. 
Olvasóim, elvctte-tőlem ezen fellegi bakter a’ péuzt? 
Ha azt vélik, hogy-nem : igen csalatkoznak I mert 
hát mit nem lehet most pénzért venni? — mindent, 
még . . .  I

Elvezetett és az ország utat értük ’s csak el- 
hültem; midőn látám , hogy azon ut, mellyet mi
„Tejes Utuak“ nevezünk, nem — tejes.-------Nti !
de nem is lehet kívánni, hogy ott téjböl álljon az út, 
hol nem fejik úgy meg az úlast, vagy akarám 
mondani: a’ tehenet, mint nálunk! — Azonban az 
ezen menő kocsi nem rázza ki az ember’ lelkét, mint 
nálunk sok helyen történik I —

Most éji tizenkettőt ütött az óra ’s mi távozni aka
rónk kitűzött czcluuk felé; de egy lueszéről jött, igen 
különös hang föitartóztatá figyelmünket. — „Ugyau

"j Jutva rurosuak házait, mi csillagoknak nevezzük.

mi lehet az?“ kérdem vezetőmtől. „Nem más-feleié 
ez — mint egy Juhász - füttyentés“ — e’ rövid fele
lettel meg nem elégedvén; kértem , beszélne többet 
róla. 0 látta, hogy én erről mit sem tudok még; azért 
imigyen — kezdé beszédét: Tekints - le jámbor utas! 
a’ földre ; — ott egy nagy nyájat látandsz olly ju- 
hokbul állót, mellyek magukat „embereknek“ neve
zik. Eme’ nyájnak birtokosa, nem mindennapi U r; 
juhásza egy rettentő hoszú ’s széles alak, kit juhai 
„időnek“ hinak. E' juhásznak egy hiv juhász-ebe 
van, melly mindig a’ nyáj mellett fekszik: a’ juhok 
ezt elnevezték „esztendőnek.“ Az eb igen hiv, mint 
más eb is, csak egy kicsit rcstccske; mert minden 
tizenkét hónap alatt egyetlen egyszer fordul meg, mi
dőn a’ juhász gazda jelt ád neki — fütyülésével a’ 
fordulásra ; ’s azon füttyentést hallottuk most.-*

„Tudnod kell, továbbá, azt is, hogy ezen eb, mig 
nagy fordulását teszi: csak uyégyet lép ; egy - egy 
lépést pedig három hónap alatt tesz meg. — Midőn 
első bal lábát kiveti a’ juhok „télt“ kiáltanak ’s úgy 
látszik — ekkor egy nyavalya fogja őket körül, mert 
megkeringösödnek; a’ nyavalya’ neve: „fársang.“ Az 
első jobjának lépését: „tavasznak“ híják; ’s inig e1 
tart föleszmélnek a’juhok betegségeikbiil egy kis ho- 
moeopathiai gyógyszer által; szénát t. i. nem esznek, 
csak szalmát ’s e’ homoeopathiai gyógyszer máskép 
„ B ö jln e v e t  hordja a’ homlokán. Vége léven a’ cú- 
rának, tüstint juhusztatás következik ’s a’ napok, 
mellyekben tartatik „Húsvét“nak neveztetnek. — 

Utósó halának lépését „nyárnak;“ — jobjának lé
pését „ősznek“ hiják“ — — —

,’S minő szőrű eb az?‘ kérdém ismét tőle. „Szőre 
— válaszula — leirhatlan ; hanem füleit még köly
ök korában levágták, hogy nehallhassa a’ juhok’ fül- 
hasgató mekegését; kivált a’ kalomposokét, kiket 
ők „tudósoknak“ ; neveznek. Ezen eb nehány évvel 
ezelőtt roszul őrködött ’s a’ farkas, melly „Cholera“ 
névvel ismeretes nagy pusztítást tön a’ nyájban; mi
ért is a’ juhász gazda jól oldalba sujtá a’ szegény 
kuvaszt ’s azóta kedvetlen. —

Elégnek tartván mostanra az utazást; haza felé in
dultam ’s még utamban egy rongyos csárdára is ta
láltam :— belül egy vak musikus ezinezogtatá keser
ved nótáját; és két alak ugyan csak járta a’ magyar 
tánezot. Egyik, a1 férfi a’, „Garabonczás diák,“ a’ 
nő alak „Ekebontó Borbála“' volt. Egy darabig for
gatta a’ diák az asszonykát; de egyszerre a’ pislogó 
mécs, melly egy kopott asztalon állott — elaludt ’s 
ekkor nagy lárma vala hallható: össze vesztek. A' 
„Garaboncsás,“ össze férczelt, silány köpönyegéért 
torkára hágott Borosának. „Borcsa“ jajgatott ’s az
zal védte magát, hogy apja akart híres-neves bundát 
csinálni magának belőle. — E ’ veszedelem’ végét 
máskor beszélendem-el. Azonban a’ rongyos csárda, 
hot ez történt, nem a’„Lebújcsárda“ hanem a’ „Hold“; 
musikusa pedig ueiu „Bihary“ hanem „Dávid“ vala.
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H Í R -  8  D I V A T L A P .

P E S T I  HÍREK.
ÍJ A’ dunai jégtorlat a’ két fővároson felül valahol fena- 

kadott vagy megállóit, mert tegnap legalább Buda *s Pest 
között a’ Duna sima volt 5s az áthajókázhatás akadályozót lan.

2) A’ pesti magyar játékszín létesülte5 emlékére verendő 
pénzek, felsőbb helyről az engedelem hozzá már megadatván, 
mint mondják, nem sokára munkába fognak vétetni.

3) E5 napokban, két elvetemült gonosztevő különös rablást 
vitt véghöz. Az úgynevezett ország-uton, a5 magyar színház 
melletti sarokkal szemközt, a5 második házban, egy zongo
ra készítő lakik, nevezetes zongoráinak sokasága által, mely
ikeket hónaponkint kétszáznál is nagyobb számmal szokott 
kikölcsönözni vagy bérbe adni.

Múlt szerdán, esti nyolczadfél órakor, e5 zongoramestert 
két csinosan öltözött ember kérésé. Legényei mondák, hogy 
nem volna hon, de 8 órára haza jövend. Nyolcz órakor ismét 
eljött a5 két idegen, de a5 mester haza nem térvén, utána 
küldettek az arany sas kávéházba, honnan csak ugyan haza 
hivaték. A5 mester a5 két idegent, kik zongorára kívántak 
vele alkudni, bevezeté szobájába. Ekkor a5 két rabló rácsuká 
az ajtót, pisztolyokatszegzett mellének 5s kényszerítők, hogy 
pénzét 5s egyéb drágaságait átadná; a5 mester nem szabadul- 
hata ’s teljesité a’ rablók kivánatát. Ez meglevőn közbiil ve
vők a5 mestert ’s halállal fenyegetők , ha mindaddig mig sza

badon nem bocsátják, csak egy hangot is mer ajkán kibo_ 
csátani. lllyeténkép elkisőrteték magukat a5 mesterrel a5 do- 
hány-utcza végéig, hol is a5 kirablott mestert Isten5 nevében 
szabadon bocsáták, magok pedig a5 minden gonosz lelkek5 ne
vében eltűntek. •—- /

K Ü L H I R E K .
Párisban a5 napokban egy meglett korú asszonyság, ki lá

togatóba ment, egy csinos kiilsejü embert vön maga körül ész
re , ki őt szünetlen követő. Az asszonyság nem volt elég hin, 
üldöztetését szépsége hatásának tulajdonítani, utóbb félni kezde 
5s igen örvende midőn a5 házkapun, hová iigyekezett beléphető, 
de üldözője ide is követé, az asszonyság lélekszakadva szalad» 
a5 lejtőkön föl, csöngetett, az ajtó kinyittaték 5s az osmeret- 
len itt is nyomon ment utána.

A5 házi asszony megjelent, az idegenről azt hivő hogy ba- 
rátnéja hozá magával, ’s mindkettőjükkel beszélgete 5s beszéd 
közben az ismeretlen sokoldalú miveltséget mutata. A5 házi 
asszony kiváncsi volt végre tudni, ki légyen, barátnőját, mig 
az idegentől távozásra engedelmet kére, a5 mellékszobába hivá, 
néki egy különös varrást mutatandó. „De az Isten5 szerelméért, 
kérdő itt, ki azon idegen kit magaddal h o z á l — „Kn ma
gammal hoztam ? nyomban követett hozzád 5s vártam, ismer
tetnél meg vele.“ — „Tehát épen nem ismered — „Tel
jességgel nem.“ Az asszonyságok most visszamentek, de az 
idegen már akkor, több drágasággal, mell} ek zár alatt nem 
voltak, hegyen völgyön túl járt.

tfö’ F i g y e l m e z t e t é s .  \
M in th o g y  p j s á g l a p i  j e l e n t é s e i n k k e l  e l k c s t ü n k ,  b i z o d a l m a s a n  s z ó l í t j u k - f e l  

K e g y e s  P á r t f o g ó i n k a t ,  m é l t ó z t a s s a n a k  l a p j a i n k  i r á n t  r e n d e l é s e i k e t  
m i n é l  H a m a r á b b  m e g t e n n i .

MÁK js ű m le n  b e t e n  r e n d e s e n  k é p e k k e l  ó h a j t j á k  a* ,,K apsel a to f c a f  * j á 
r a t n i ,  f é l é v i  d í j b a n  m ó l t o z t a s s a n a k  6  p e n g ő  f o r i n t o t  f i z e t n i  p o s t á n ,  
h e l y b e n  p e d i g  5  f o r i n t o t  p e n g ő b e n  ’s  e z  e s e t b e n  h i á n y  n é l k ü l  m i n d e n  
h e t e n  r e n d e s e n  m e g  f o g j á k  a ’ k é p e k e t  k a p p i .

A’ ^Rajzolatoké az új évre igen szép új öntetü betűkkel fognak 
megjelenni.

H3T Mái számuukkal küldjük a' Rajzolatok e’ félévi borítékát.. ’ ' .i

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

X Y O M A T IX  L.YNDKREK K K T li lV H . •



T A R T A L O M .
A* s z á m o l t  a 9 d i v a t u  j s á g 9 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 ,  n o v e l 
l á k  , r e g é k  ’s  a ’ t .

Az al-Saphir (Frankeuburg) 4 1 9 . j 
4 2 5 .4 3 3 .4 4 1 .

Ha ha ha ha ha ha! (Nagy Ignácz): 
465 . 474.

A’ jövevény (Erdélyi János) 481. 
A’ süveg1 (németből b. Barkóczy); 

4 8 9 .W
Szerelem és lemondás (németből;

Szeréuyi Gyula) 498. 5 0 5 . 513. 
Különös Szerencse (Szerencsétlen 

elbeszélés Györgyi Sándor) 521. 
529 .

Én, a’ dresdai képtár ’s a’ t. (Fran- 
keuburg) 537. 545 .

A’ szarvas kakas (augolbul) (KH 
Ls.) 553.

A’ gyújtogató (angolbul) 570. 
Tengeri utazás (Egy debreczeni 

Asszonyságtól) 577. 589. 593. 
6 01 . 609.

Szerelem és boszu (angolbul) 647. 
Bakonyi kaland a" tengeren (Ten- 

geris) 655. 663.
Gyula csalódása (Orosz László)692 
A’ siroki kanászlegénv, pórrege (V. 

I.) 754.
Brassó történeti elbeszélés (Viasko- 

dy) 761. 769. 778. 786.
A’ testvérek (B. Meduyánszki után 

Szerényi) 801. 811.

I I .  D r á m a i  m ü v e k .
Szegedi Békekötés (Szabó Dávid) 

446. 449 . 457.

I I I .  k ö l t e m é n y n e k .
Bucsávét (Erdélyi János) 428 . 
Rózához (Garay) 453. 514. 649. 

763.
Keserge's (B. Barkóczy Fercncz) 

467.
Vágy (Sujdnszky) 477.
Andalgás (Pájér Antal) 485. 
Hűség (Erdélyi János) 531.

Csalódás (Sujánszky) 534.
Magyar színház megnyitásakor. — 

(Zádor) 543.
Bátorítás (Kuuoss) 553.
Diák dal (Bérczhavi) 556. 
Hajnalkor (Romvay) 573.
Mahomet' Dala (Goethe után Kazin

czy G.) 574.
Emlények és könyvirágok Rózának 

(Szeréuyi Gyula) 581. 
Szellemek dala (Goethe után Ka

zinczy G.) 593.
Dalok (Majláth után Szerényi) 596. 
Csalatás (Sósrévy) 599.
Mentség (Kunoss) 606.
Szerelmi Hit (Garay) 609.
A’ beteg lány (Bérczhavi) 630. 
Lánykám szeme (Sujánszky) 635. 
Rózsa szerelme (Badacsonyi) 666. 
Csóktolvaj (Bérczhavy) 668.
A’ haza (Sujánszky) 669.
Lányka fájdalma (Badacsonyi) 676 
Népdal (Ta-navölgyi) 691.
Jó barát (Badacsonyi) 699.
A’ serde iáriy (Ilegyalji E.) 718. 
Kétség (Bérczhavi) 734.
Patakhoz epigram (Laszlavik) 746. 

755. 765.
Népdal (Bérczhavi) 751.
Satyrák (Borsos Gedeon) 753. 798. 
A’ hajós lány (Romvay) 783.
A’ ledér lányhoz (Sujánszky) 790. 
Intés a’ férgekhez (RuttkayE.) S06. 
Dal (Romvay) 815.
Eszterházi (Sárősi) S27.

I V .  É l e t i r á s o k .
Pinelli 468.
Schiller és Goethe 695.
Fiorilla 703.

V . P l i i l o s o p b i a i  e z i k k e k .
Az asszonyi szív. (Garay) 435.
Ki lesz a’ kir^ ? (  qd)  597. 604.

620. 630. 636. 643.
A’ szépről (c e )  759.
Első és Utolsó (  cc) S05.

V I .  I f u m o r i s t i k a .
Czivakodás a’ Rajzolatok betűi közt 

(Munkácsy) 422.
Lehetetlen ! (B. Barkóczy Fer.)435.
Rondakáti levele Munkácsvhoz — 

agy Ignácz) 539.
Szemüvegek Dücshalmi számára 

(Spetykó Gáspár) 556.
Nyiltlevél minden kisasszonyhoz 

(Garay) 569.
Divat étek két személyre 631.
Jutalom kérdések (Munkácsy) 734
A'haza lányihoz kérelem (Sósrévy) 

763.
Vád (Sósrévy) 791.
Egy ötforintos banknota víszontag- 

sági (Munkácsy) 8 0 9 ‘
Mignon jelenetek az életből (Fran- 

keuburg Adolf) S 15.
Táuczmulatság (Makiári A.) 82 8.

V I I .  É l e t k é p e k .
Rondaháti. (Munkácsy) 473. 4S6. 

494 . 515. 531.
Mézes hetek (Munkácsy) 671. 679 

697. 717.
A’ két magyar (  od) 718.
Az óbester (  qd)  730.
Párbeszéd a’ kösz vény ’s Franklin 

közt (Gyóíay) 729.
A' házasság ( c d  )  793.
Úti kalandok (Kemeuesi) S27.
Rapsodia, Képekbe (Dómján) SIS . • 

819.
V I I I .  O rsz á g -  ’s  n é p i s -  

m e r t e t é s .
Vázlatok Gviauábul 444. 452.
Dugaruskodás frauezia spanyoiha- 

taron 526 .
A’ házasság Algirban 573.
Divatok keresztnevekben 583.
Kiröppenés a’ budai hegyekbe (Ga

ray) 587. 606.
Régi Gálok vallása (Ney) 614.622. 

627. 631,. 641. 649. 659. 666.

/



II. Akbar Szerályja 613. 
üti Rajzok Zemplén ’s Abaujból 

(Tarnavölgyi) 6^3.
Szépség Arabok Persak- ’s Törö

köknél (Szerényi Gyula) 677. 
Amerikai hölgyek 684.
Mád. üti jegyzetek (Sz. Dávid) 796 

803.

IX . Ú t i r a j z o k .

Nyilatkozás (Kovacsóczy) 653. 
Válasz Kovacsóczinak (Kazinczy 

G.) 669.
Nyílt levél (Sósrévy) 711. 
Literatorok’ Levelei (Munkácsy) 

766. 773.
Harcz és háború (Munkácsy) 797. 
Uj folyóiratok 806 .
Nyilatkozás (Frankenburg Adolf) 

833.
Levéltöredék Balatoniul (Garay) 

439.
Levéltöredék (Garay) 453. 476. 
Útirajzok (Teszéri) 4 6 1 .4 7 0 . 534. 

550. 559.
Abbázia (Tengery) 561.
Kirándulás Pestről (Garay) 681. 

689. 700. 705. 713. 735.

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 .

Kétlényüség az emberben 460.
Fák növekedése (Szerényi Gyula) 

676.
Orozláuok jóremény foknál 743.
X I . I n t é z e t e k ,  t a l á l m á 

n y o k  ’s  a ’ t .
Búvárharang (Szerényi G )  438. 
Waeringi házi asszonyokat nevelő 

intézet 430. 574.

X I I ,  U i t e r a t u r a .
Magyar literatura.

Bezerédy Gergely versei (Erdélyi 
János) 436.

Literatúrai világ (Kunoss) 493. 501

X I I I .  S z í n é s z e t .
Mi kell színészetünknek (Nagy I.) 

499. 506.
Töredékek a’ magyar szinészetrül 

(Petrichevieh Horváth L.) 617. 
625 633. 639.

Szivesemlékeztelés a’ Regélőnek 
(Kazinczy G.) 644.

Színi közlemény (H. D.) 783.

X I V .  m ű v é s z e t .
Művészet kalandja (Ney) 631 .731  

740. 747. 755.
Művészet Götlie után (Szerényi G.) 

830.
X V . H a n g á s z  a t .

Shakespeare drámáinak muzsikája 
(Petrichevieh Horváth L.) 491. 
503. 508. 517.

Schódelné mint Norma (II.) 708.

X V I . K ü l ö n f é l e .
Arczképek régiségéről 413 . 
Ilerschel hangászati akadémiája 

431.
516. 533. 541. 548. 581. 598. 
631. 637. 645. 660.

Drámai jutalom iránt (Több igaz
ságbarát) 497.

Nyílt Levél (Teszéri) 444 .
Az elvesztett paradicsom 454. 
Egyetlen vigasztaló (Szerényi G.) 

4 63 .
Válasz a’ drámabiróságnak a z 5 6 4 'A ’ Zsebkendő 477.

laphoz. Kisdedóvó intézet 477.

Vám Napoleon alatt 484 .
Péczeli közbirtokosoktól czáfolnt 

510.
Dunai gőzhajózás 5 3 5 .
Egy összeesküvés XV. Lajos alatt 

540.
Javallat Töredékek (Ney) 558.
Hős halál 675.
Találmány 575.
Levél Rondahatiról 585.
Szépítő Szer 633.
Török ágyok 633.
Egy királyné szerelme 652.

[Ablakon kivetett ház 684.
Szabó Literatura (Szerényi G.) 685.
Férfi öltözet 694.
Franczia királyok temetkezése 695.
Az idriai bányász 710.
Két barát. A’ költő sírja 737.
Nyílt Levél Eperjesről (Eperjesi 

Imre) 790.

X V I I .  A p r ó s á g o k .
l i e l tn e c z y  mint szerkesztő ét 

publicista 439.
Hírlapi furcsaságok 463. 669.
Török közmondások 4 7 1 .
Egyveleg 479. 559.
Gondolatfüzér (Rueliietl) 479. 487 

494 .
Anekdota (Kfilkey Vilmos) 599.
Szinésznék kik fényesen mentek 

férjhöz 653.
Tréfa és nem tréfa 710.

X V I I I .
Minden csütörtöki ’s vasárnapi lap

ba a’ l i i r  - s d i v a t l a p o n :
Honi-, pesti- 's külhjrek , ezek 
közt találmányok , felfödöz^ek. 
’s a’ t.
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