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ESZMÉLTETÉS.✓

Szerkezteiknél regi bevett szokás ido- 
szak-irásaik’ megindulásakor az első lapokat 
hosszas előszavakkal ékesíteni ’s bennük an
nyit igéVni az olvasónak , merényit gyakorta 
magok sem reménylenek teljesíthetni. Szabad 
legyen a’ jelen lapoknak e’ szokástól —  ha
bár regi is — eltérni ’s magokról semmit sem 
mondani, hanem azonnal magához a’ dologhoz 
nyúlván az olvasókra bízni, hogy kiki ön fe
jevei ’s meggyőződése szerint szóljon ’s ítél
jen felőlük. Legyenek bár az Ítéletek kedve
zők vagy nem, bennünket zavarba nem ho- 
zandanak: sőt amazok nagyobbakra buzdíta
ni , emezek, a’ mennyire alaposak leendenek, 
igazítani fognak. Elkedvetleníteni egyedül a’ 
hallgatás lesz képes: mert időszak-irásra néz
ve nincs gyaniísabb jel mint a’ p u b l i c u m ’ 
h a l l g a t á s a .

A’ TÁRSALKODÁSI VILÁGBÓL.

1.

Rendkívül feltűnő, hogy az ítéletek az 
iránt: k i l e g y e n  j ó  t á r s a l k o d ó ?  olly 
végtelenül különböznek mint minden iránt a’ 
világon, ’s hogy e’ dologban sincs végtére 
semmi feltűnő. — Ezen Ítéletekből néhányat 
közlök itt, úgy a’ mint eszembe jutnak, hogy 
olvasóim, de kivált olvasónéim, lássák, inilly 
szegény az belső becsére nézve gyakran, kit 
a’ világ jó társalkodónak kiált.

Gyönyörű társalkodó ez az A, öt órányi 
idő mint pillantat röpűl-el társaságában ! —~ 
Valóban? tehát olly lelkes? —* Ah nem! 
Egyetlenegy saját jó gondolatja sincs ’s má
sokéit sem ismeri. Tréfái vannak, néhány álló,

ízetlen tréfái, mellyekefc szünet nélkül ’s olly 
pontosan ismétel mint toronyőr a’ minden 
fertályban előkerülő d i c s é r t e s s é k  et .  —  
Talán igen kellemes ? —  Korántsem; vise
leté olly otromba, olly feszes, mint tagjai. 
Hogyan van hát? —  Whistet játszik! —  —“ 
Vagy úgy ! !

Igen jó társalkodó, kiáltja egy asszonyi 
kör ez a’ B úr! ’S ez az i g e n  j ó  társalko
dó nem egyéb rósz embernél, ki minden go
noszt elbeszél, minden jót elforgat, minden 
szépet elmocskol, minden ártatlant félrema
gyaráz , minden vétket nagyít, jó indulatot 
könnyelműségnek , könnyelműséget bűnnek 
keresztel ’s ugyanazon társaságot , mellyet 
most rágalmazó beszédeivel mulat, jövő órá
ban más helyen hasonló rágalmak’ tárgyává 
fogja tenni.

Felséges társalkodó ez a’ Cz ! riadozza 
egy egész társaság ’s Cz’ nevének csupa em
lítésénél is már haholára fakad, pedig Cznek 
egész talentuma nem ér többet egy forint har- 
mincz krajczárnal —  mert így vásároihatni- 
meg gondolom azon egypár anekdotás könyvet, 
mellyet szóról szóra megtanult. Elméssége ki
vált új esztendő felé szilaj és zaboláz hatat
lan, mert ekkor már a’ kéményseprők’ versei 
’s az ríj kalendáriomok kijöttek.

A’ mennyei D ! Ez a’ társaságok’ dísze ! 
hangzik jobbról és balról ’s D’ értéke valódi, 
ő ugyanaz maradna ha mindjárt derékon ket
té szelnék is , mert lábai hibátlanúí maradná
nak, D pedig a’ legfürgébb tánczoló ’s olly 
könnyű fejjel mint az övé ki ne röpülhetne 
könnyen ?

E egy pompás társalkodó , mondják a’
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ha// asszonyai, pedig E nem egyéb mint egy 
elromlott k e l l n e r i  elme. O körűlhordja az 
étkeket, hamvokat szedi a’ gyertyáknak, szé
keket hoz, köpönyeget, kendöt, kalapot se
gít fölvenni ’s ha egy keztyű esett-le , nem 
képzelhetni milly sebességei ragadja-fel. Ha 
sült, vagy egyéb van felmetélni való, ő hir
telenebből rohan-elö mint bármilly éhező az 
evéshez. O első veszi - észre ha a’ gyertyák 
leégni kezdenek , ha kinek szüksége van fri- 
sitőkre ’s a’ t. 's a’ t. ’s a’ t. 's a’ t. mert szol
gálati készsége végtelen.

X illámficzkő ez az F ! ordítja egy falka 
ifjú uracs ’s az F ’ elméje abban áll, hogy min
den vacsorán, ebédnél, tánczmulatságon meg
issza eszét ’s akkor ezen uracskák rajta kö
szörülik elmésségöket.

fi' társasága velős, finom, müveit, távol 
minden frivolitástól, mondja sűrű köhécselés 
közt néhány öreg dáma —  vagy inkább, mert 
öreg egy sincs —  néhány 30— 32 esztendős 
asszonyka, mivel G jó tobákkal udvarol, azon 
vétek ellen papol, mellyet elkövetni kívánna, 
kártyát tud vetni, örömest iszik kávét, örö
mest csókolja a' dámák’ kezeit ’s, k u t y á é  s- 
k á i k a t.

H szel eteire méltó társalkodó! zeng a1 
fiatal lyánykák’ koszoníja ’s Hnak egész ér
deme az, hogy finom iingei, jó szabója, sugár 
termete , ’s mellyek egy világtalan fejet ár- 
nvékoznak-be , szép fürtéi vannak.

I olly társalkodó miilyen csak kell — 
mondja néhány öreg úr —  mert I olly cabi- 
neti titkokat is tud, mellyek még a’ cabinet- 
beliek előtt is titkok ; ő olly könnyen olvas 
mint a’ v i z ,  tanácsokat osztogat a’ kirá
lyoknak íinanciai dolgok felől, azonban hogy 
maga sequestrum alatt van, nyomtatás’ sza
badságáért harczol, azonban hogy élete’ pár
já t napjában kétszer, vagy —  ha az Allgemei
ne Zeitung kimarad —  háromszor is megveri.

K is jó társalkodó. Minden megszégye
nítést, alacsonyítást, sérelmet, gorombaságot 
eltűr , feje hasonló egy török koponyához a

viadal-iskolában, melly ellen a’ társaság min
den csapásit intézi, benn a’ szobában úgy törli 
hozzá mindenik a’ maga elmésségét, valamint 
künn sárkeféhez a’ csizmát; szóval, ő egy mo
rális köpláda.

L ? Oh az már igen is kellemes társai- 
kodo! O kártyán minden nemű mesterségeket 
csinál, parázst és zsineget eszik, a’ kezkenőt 
darabokra vágja V  ismét egésszé teszi, szó
val , ő ingyen mutatja azon mesterségeket, 
mellyekért némelly alakosnál legalább is 12 
krajczárt kellene fizetni.

Ugysegéljen ő a’ leg-genialisabb társal
kodó! kiáltja egy csoport fiatal ’s fájdalom! 
néhány öreg úr is Mről, kinek kétértelműsé
gein minden leány elpirul, ifjú ’s öreg bűnösök 
nyerítenek ’s ki még tisztes társaságokban is 
részeg kocsis’ módjára viseli magát.

Ah csak egy külföldi lehet olly fényes 
társalkodó! O egyetlenegy! Ez az úri gon
datlanság, feszesség nélküli viselet, ez a’ túl 
emelkedés a’ mindennapi udvariságon, ez a' 
nemes merészség , ez az egyszerű szólás! így 
magasztalják X u ra t, ki messze országokból, 
talán az új világból j ő , magát szembetiinőleg 
viseli, füllent, kérkedik, játszik, iszik, adós 
és szerelmes leveleket ír ’s minthogy messzün- 
nen való , fényes társaságokba szabad mene
tele van, holott oda haza csak istállóba vagy 
inasok’ szobájába mehetett, kisasszonyokkal 
tánczol, holott azelőtt konyha-dajnákkal ug
rált , dámák járnak utána, holott azelőtt ő 
k u l l o g o t t  dámák’ háta megett, úrfiakkal jó 
lábon áll ’s azelőtt úrfiak lábát tisztogatta. 
Felette veszedelmesek volnának illy emberek 
ha idején korán nem kellene megszökniük.

A’ -világon legjobb társalkodó ez az O ! 
Milly felségesen mulatott engemet, kiáltja 
egy dáma nedves szemekkel a’ szép katona
tiszt O felől, ki őt egy óra-hosszig mulató 
a’ nélkül hogy egy szótagot szólt volna, ’s 
mivel hihetőleg már olvasóim ’s olvasónéim is 
O-t kiáltanak, felhagyok az ABC-et tovább 
folytatni ’s rájok bízom hogy a’ leabrázolt
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képek’ ellentételéből, vagy egyes vonásit’ szer
kezetéből a’ jő társalkodó’ ideálját önmagok 
allítsák-fel magoknak.

P. M.

VONÁSOK A’ NÉPEK’ CHARAKTEKÉBŐL.

1. A’ franczia nép, mond Voltaire, leg
többször zsémbelődik, legjobban engedelmes
kedik (?) ’s leghamarabb felejt.

2. Egy híres lelki-pásztor száz eszten
dő előtt praedicatiojában ezt monda: Mit hasz
nál az olasz’ előlátása, a’ spanyol’ ravaszsága, 
a’ német’ vitézsége, a’ magyar’ merészsége, a’ 
franczia’ vakmerősége, ha katonájok hazával, 
vallással ’s becsülettel nem gondol.

3. Az olasz midőn Örül gyermek, mert 
sikolt; a’ magyar ifjoncz, mert kurjongat; a’ 
franczia felserdűlt legény, mert ábrándoz; a’ 
német férfi, mert csendesen munkál; az an
gol elaggott vén, mert hallgat.

4. A’ spanyol, ha szeretett leánya’ szivét 
meg nem hódíthatja, vigasztalhatatlan; az olasz 
kétségbe esik; a’ franczia nem sokat törődik; 
a’ magyar mást keres ; a’ német bújában iszik; 
az angol fejbe lövi magát.

5. A’ spanyoloknál a’ castiliai asszony 
legforrőbban szeret, leggyengédebb ’s érzé
kenyebb ; a’ biscajai legfürgébb ; a’ valencia 
és cataloniabéli legtartósabb lángú; az arago- 
ni leguralkodóbb; az andalusiai legszövevé
nyesebb és csábítóbb.

6. Ötödik Károly azt szokta mondani, 
hogy spanyol nyelven igen alkalmatos isten
hez szólni; diákon pompás beszédeket nyilvá- 
nyos helyeken ta rtan i; olaszon követségi dol
gokat végzeni ; franczián dámák körűi fényes 
társaságoknál udvariam ; - lengyelen az ördö
göt pokolba űzni; németen csatákban serege
ket kományzani.

7. A’ nemzeti charakter , mond Chate
aubriand amerikai utazásában, ritkán tagadja- 
meg magát. Az amerikai szállítványokban a’ 
spanyol legsdőbb is templomot épített, az an

gol kocsmát, a’ franczia várfalakat ’s egy
szersmind tánczpalotát.

8. XIV. Kelemen pápa négy nemzet’ köl
tői müvészségét a’ tűzzel tévén hasonlatba 
ekként c h a r a k t e r i s á l t a :  a’ német köl
tés, mond egyik levelében, olly tűz melly vi
lágit, a’ franczia melly szikráz, az olasz melly 
ég , az angol melly feketít.

9. Egy társaságban valaki azt mondá, 
hogy a’ ném etet, francziát ’s angolt mindég 
meg fogja tudni különböztetni egymástól ha 
előttök olly pohár ital áll, mellybe légy esett. 
A’ német mond ő , ki fogja inni a’ bort ’s a’ 
legyet a’ pohár’ fenekén hagyja ; a’ franczia 
először csinosan ki fogja venni a’ legyet ’s 
aztán issza-ki a’ bo rt; az angol visszaadja a’ 
poharat italostól ’s mást kér.

10. A’ francziának nincs charakterében, 
mond Stollberg, valamit az időtől várni. Ké
szebb űszó-övet kötve habdagály ellen rohanni, 
hogysem a5 vízapadást bevárná, midőn száraz 
lábbal is általmehetni.

NÉGY LEGFŐBB VÁLTOZÁS AZ EMBERISÉGBEN.

Augustus, Nagy Károly, Ötödik Károly 
és Napoleon úgy állanak az emberiségben mint 
négy elölülői a’ legfőbb változásoknak.

Augustus alatt erősödött - meg a’ római 
monarchia, melly a’ római nagy nevet és ha
talmat a’ régi tudományt és műveltséget az 
utóvilágnak úgy adta á lta l, hogy az önnön 
leomlása után is megállana. Augustus alatt 
született az , ki isteni vallása által a’ lélek
nek győzedelinet szerzett a’ testen.

Nagy Károly volt alapítója az líjabb Eu
ropa’ nemzeteinek ’s kormanyalkatainak ; 's 
alatta kezdődtek nagyobb részint azon statu
sok , mellyek maiglan állanak.

De egy nagyobb, közönségesb, mélyebb 
változás ötödik Károly’ korába esik, olly vál
tozás, melly az ember’ ’s emberiség’ egész lé
tét egy líjabb hatalomra emelte. A’ puska-
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por’ es könyvnyomás’ a’ ke't India’ ’s Amerika’ 
feltaláltatása és a’ reformatio mind annyi 
óriási lépései a’ világ’ mozdulatinak. Ameri
ka’ felfedeztetése nagy befolyású volt a’ poli
tikai szabadságra ’s a’ szabadság’ ideájára. Az 
emberiség, kezdetétől fogva, a’ kereskedés
nek köszönheti, hogy a’ világban szabadabb 
kormányalkatok támadtak. A’ szabad statusok’ 
egész történetirása nem egyéb, mint históriája 
azon statusoknak, mellyek tengeri kereskedést 
űztek, a" phoeniciabétiektől kezdve éjszak- 
amerikáig és francziaországig. Amerika által 
az emberiség nem csak physikai, hanem egy 
morális uj világot is fedez’ett-fel.Ötödik Károly 
országa, inellyben a’ nap soha sem ment
le, első létszereket ada egy lelki világ’ szüle
téséhez, mellyben a’ uap azóta nem lett leme- 
nendő ’s valamint az két világot kapcsola egy
be, az őt és líjat, lígy kapcsoló- üszve az em
beriségnek két nevezetes allapotjait is, az ót, 
midőn az ember még a’ természet’ szolgarab
ja  ’s vak teremtés volt, ’s az újat, midőn ren
deltetését megismervén a’ természet’ urává ’s 
alkotójává lészen. Ötödik Károly sejté az em
beri felemelkedés’ nagyságát, visszadöbbent 
suhogásitől az idő-genius’ szárnyainak, korlá- 
tozott lelke kifárada ’s lemondott. A’ felfe
dezések’ évszakaszokat teremtő erejét, melly 
a’ két Indiát ’s Amerikát az isméretek’ lát- 
körére emelte , az idő’ szelleme (Geist) fej- 
tette-ki a’ kereskedés á lta l, melly a’ világ’ 
minden tartományit egymáshoz köti ’s egy
másra való hatásokat szül ’s egyes országok’ 
határait a’ földkerekség’ határaiig sze'lesitgeti, 
az előítéleteket lerontja ’s egyes emberek’ fe
jébe egész földkereksége’ felvilágosodását de
rítheti.

Ötödik Károly és Napoleon! ennek *s 
amannak kora ! —  Mellyik vala nagyobb ?—  
Amott a’ változás, itt a’ változás’ elölülője 
tűmk-ki. Ötödik Károly korának felfedezései

legnevezetesb találmányai az emberi észnek, 
mert ezek vezették közelebb az embert az em
beriséghez : —  de milly láthatár nyílik a’ 
szemnek Napoleon’ korában ! —  Mint válto- 
zott-meg a’ világ 300 esztendő alatt! ’S mint 
fog megváltozni ha ismét 300 leforgand. Ötö
dik Károly’ időkora olly természetes és köz
vetetten oka Napoleon’ időkorának mint-ez le
szen egy jövendőnek. A’ magot, melly Ötödik 
Károly’ idejében hintetett-el és századokig 
tiszta és borongó változások alatt észrevétlen 
nevekedett, a’ napoleon-kori aratás szedé-fel 
’s a’ jelen veteményt egy talán nem messze 
levő jövendő fogja felszedni, mert az embe
riség’ történetei mint lánczszemek folynak 
egymásból, bár gyenge szemünk a’ kapcso
latot nem mindenkor látja.

’S íme a’ kereskedés mennyi nagy tör
ténetek’ eszközlő oka! —  Ö azon hatalmas 
szer, melly által a’ világot azaz minden jó 
téteményeit az életnek hajlékába gyűjthet! 
az ember, ’s mellynek eszközlése által az idő- 
szakirások’ segédével hajlékában járja öszve 
a’ földkerekség’ legmesszebb tartományait.

KÜLÖNÖSSÉG.

C r o m w e l  azon nap született, mellyen 
E r z s é b e t  angol királyné meghalt (April 3 • 
1603). S u l l y  és IV. H e n r i k  franczia ki- , 
rály egy nap születtek (December 4. 155 3). 
Cervantes és Shakspeare egy nap haltak-meg 
(Április’ 2 3. 1616).

REJTETT SZÓ.

Tenger ve'r folyt-el falaimnak alatta mid őn még 
A’ török országunk’ pusztítá. Három egész szó 
A’ nevem; és elsőm a’ nyájas, szent papi rendet 
Illeti; másodikom mikor ép ’s új néki örülünk. 
Végtagom olly palotát tészen, melly ormokon épült.

B - y .  J - f .

Szerkezted H e l m e c z y M ,  —- Nyomtatta L ä n d e r e r .



2. szám 1832 .

TÁRSALKODÓ.
Pest Január' 7léa

ANDA1,GÁS.

Közte sárii kénynek , fájdalomnak,
Lyányka, lyányka, nyugszom kebleden, 
Gyakran Lethe’ lankadási nyomnak,
Gyakran védő karjain angyalomnak 
L'j örömfény terjed létemen.

Szenvedünk ’s bár nyiigodalmat kérek,
Vérző bánkat még is ölelem;
Hidd-el azt, a’ bá ’s öröm testvérek 
’S kényben úsz e’ jóltevő tündérek’
Szép körében képzet ’s értelem.

Meg ne bánd ha könnyeid hullának ,
Néma könnyek Eros’ karjain ;
Meg ne bánd, mert szép napok valának, 
Mellyek Eros’ karja közt folyának 
Míg szendergél költőd’ dalain.

Égi lángot szívtam ajkaidról,
Égi lánggal szívtad csókomat;
Felderűit a’ fátyol titkaidról ,
Éjabb álom szállt-fel álmaidról 
’S szebb remény a’ láthatár alatt.

Alom és remény, éltünk’ vezéri,
Tártnak fáklyát végczélunk felé,
Szívünk a’ valót távol kiséri 
’S megcsalatván néha, bár eléri, - 
Csalfa bájalakkal váltja-bé.

Dőljünk a’ jelenlét’ hív ölébe,
Légyen álom , légyen csalfa kép;
Tán , ha vígan szállunk ellenébe ,
Nem bőrűi szép arcza gyászleplébe 
’S mirtus-ágat fülleinkre széd.

Kölcsey Ferenci

TÖREDÉKEK LORD GREY ANGOL MINISTER’ 
POL1T1CA1 ELETEBŐL.

Lord G r e y  Fox’ kormánya alatt lepett 
először a' parliamentbe ’s P itt azt jövendőié 
róla, hogy a’ \S híg pártnak benne szép remé
nyei nevekednek. Csak hamar a' w a l e s i  
herczegnek —  később IV. Györgynek —  po
litical pártjához ’s barátjai közé állott. Ter
mészeténél fogva büszke lévén udvari ember
nek nem volt alkalmatos; könnyű ingerletű 
charaktere politicai vitákat szült közte és a’ 
herczeg között, a’ mi által végtére a’ hereze- 
get egészen el is idegenítette magától. Né- 
mellyek azt hitték, hogy ezen idegenségnek 
egy szép dáma volt legyen oka, ki a' maga 
kegyeiben Greyt a’ herczegnek elébe te t te ; 
mások ellenben e’ történetet adják okúi:

A’ walesi herczeg 1787. adósságai’ kiű
zetése miatt kénytelen vala a’ parliamenthez 
folyamodni. Czélja elérhetése ellen egy nagy 
akadály gördűlt-elő. Azon hír terjedt t. i. el, 
.hogy a’ herczeg catholicus pap által egy Fitz- 
herbert nevű asszonysággal eskette öszve ma
gát. A’ parliament’ tagjai között nagy zaj tá- 
mada ezen heterodoxus szövetkezés ellen ’s 
csak két eszköz mutatkozott a’ lárma’lecsilla- 
píthatására: Vagya’ dáma’ heterodoxiáját,vagy 
a’ házassági szövetkezést kellett eltagadni. 
Ä’ herczeg az utóbbikat választó ’s megkérte 
Faxot, jelentené az alsó háznak, hogy a1 szó
ban forgó házasság nem egyéb alaptalan ko
holmánynál.

Midőn a’ herczeg ezen lépésre tökélte 
m agát, csak a’ tartományok’ követeire ’s a’ 
szükséges pénzre vala gondja ’s feledé mit fog 
mondani Fitzherber.t asszonyság. Más nap, mi
dőn e’ büszke dáma az újságot olvasná ’s lát-
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ná mi történt legyen tegnap az alsó házban, 
elkeseredtében a’ herczeget á r u l ó n a k  ne- 
vezé. E’ nehéz környülmények közt a’ her- 
czeg megígérte a’ dámának, hogy mivel Fox 
a' rá bízottakban lígy is túl ment volt, általa 
nyilványosan a’ parliamentben e’ nyilatkoztat- 
ványt visszavéteti. Fox azonban nem csak 
nem akará visszahúzni többé szavát, hanem 
kedvetlenül panaszlá, hogy a’ herczeg bizo
dalmával ennyire visszaél.

A’ herczeg nem tehetvén egyebet, Grey- 
hez folyamodott ’s arra akará bírni, hogy bi
zonytalan ’s kétértelmű kifejezések á lta l, de 
lígy, hogy Foxra még is homály ne essék, 
borítson ez egész dologra keresztűlláthatlan 
fátyolt. Grey heves és bántó kifejezésekkel 
vetette vissza a’ herczeg kívánságát ’s ez idő 
óta e’ két ember észrevehető hidegséggel kö
zeledett egymáshoz.

1795. a’ herczegnek ismét illy pénzbeli 
ügye fordult-elő a’ parliamentben. Azt kíván
ta t. i. hogy menyekzői költségei fizettesse- 
nek-ki. Kívánsága a’ Whig párttól, mellynek 
Grey is egyik fényes tagja volt, igen hide
gen fogadtatott: maga Grey pedig még to
vább ment mint pártja. O a’ herczegnek fizet
ni szokott summából akart koronként bizo
nyos mennyiséget lehúzni ’s az adósságot eb
ből fizettetni. E’ sérelmet IV* György soha 
sem felejthető.

1792. Grey, Lauderdale, Erskine, Whit
bread , Sheridan ’s egyéb szabad gondolkodá
sú ’s jelesebb elmetehetségű férfiakkal egye
sülve, egy uniót állíta ezen név a la tt: „Nép
baráti társaság.” Két czélja vala e’ társaság
nak : egy részről a’ r e f o r m o t  ellenségei 
ellen ótalmazni, más részről P itt ellen, ki a’ 
reformnak üldözőjévé v á lt, erős oppositiót 
alkotni.

Fox a’ nélkül hogy magát e’ társaságba 
írta volna, védője vala a’ reformnak: de a’ 
társaság nyilványos szószólója Grey volt. A’ 
társaság, öszveállása után nem sokára, egy 
rövid nyilatkoztatásban ldkirdeté tanításait ’s

Grey által ehnondatá az alsó házban, hogy 
jövő esztendőben egy parliament-reformot ter- 
jesztend-elő. Pitt egy nyilatkoztatványban 
megtámadó a’ társaságot, de Grey oily erő
vel , tűzzel és bátorsággal kelt a’ minister 
ellen k i , hogy az minden ügyessége ’s gőgje 
mellett is kénytelen volt elnémúlni.

1793. szerkeztete Grey egy fontos ké
relem - írást a’ népbaráti társaság’ nevében 
’s a’ parliament elébe terjesztő.

1797. a’ parliament-reform iránt az alsó 
házban ismét kérdést támasztott ’s egy plánu- 
mot terjesztett-elő, melly fő pontjaiban a’ 
mostani reformhoz hasonlít.

1807. atyja’ halála után l o r d i  czímet 
nyert ’s ülést és voksot a’ parliamentben. —— 
Ugyanezen időtájban öszvebarátkozván lord 
Grenvillel visszavonult ’s nem vön semmi né
pi ügyben részt.

A’ w a l c h e r n i  expedítio (1809) lord 
Castlereagh és Canning kettős-viadala ’s elbo- 
csáttatása , valamint szinte Portland herczeg’ 
halála kormánytalan hagyák az országot. Per
ceval a’ király’ nyilványos parancsolatjára lord 
Grey és Grenvillehez két levelet intézett, fel
szólítva őket, hogy minél előbb Londonba jö 
vőn egy békítő ministeriuiuot (mint a’ levél 
mondó) állítsanak-öszve.

Grenville akkor Cornwallisban, Grey pe
dig Northumberlandban voltak. Grenville el
jö tt Londonba ’s szólott Percevallal és lord 
Liverpoollal, de az elébe terjesztett ajánlást 
nem fogadta-el. Grey már előlegesen min
dent elbáríta magától. Altallátta t. i. hogy az 
egész dolog nem egyéb udvari csínynél ’s 
azért, nehogy előlátása legkisebb kétségbe von- 
athassék, megvetőleg és feddő hangon beszéle 
nyilványosan a’ dolog felől. Ez egyenetlenség, 
melly Grenville’ szelíd, és Grey’ szigorú, kéi- 
lelhetlenűl büszke Charaktere között mutat
kozott, Percevalnak használt, ’s a’ walesi her
czeg is javára fordító nem sokára kormányra 
jövetele után. —

1815. Grenville’ és Grey’ véleményeik
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némelly szempontokban elhajlottak egymástól. 
Grey azt állítá, hogy Francziaországnak jusa 
van kormányzót tetszése szerint választani ’s 
tűzzel kelt-ki azon rendszer ellen, melly füg
getlen tartományokat idegen hatalom alá ve- 
te, e's szabad nemzeteket függetlenségüktől ’s 
törvényeiktől foszta-meg. -— Beszédéi, mel- 
lyeket lord S i d m o u t hnak a’ nyomtatás’ sza
badsága iránt tett állításai ellen intézett, 
mesterművei az oratori miivészségnek.

IV. György’ halálával Grey előtt egy fé- 
nyes pálya nyilt-fel.Fejedelmeket akkor, midőn 
uralkodnak ’s az egész hatalom kezökben van, 
nehéz lígy dicsérni, hogy azt a’ sokaság hi- 
zelkedésnek ne vegye ; a’ mostani ángol ki
rályról azonban ellenségei is meg fognák val
lani , hogy ő magával a1 kormányra semmi 
személyes idegenséget e's hiú szeszélyt (Lau
ne) nem hozott. Lelke szabad, egyenes, nyílt, 
igazságszerető olly mértékben , mellyre pél
dát az ángol királyiszékén századok óta nehez 
mutatni. Azonban meg mind ez nem volt vol
na ele'gse'ges Grey előtt a’ ministerium’ ajta
já t felnyitni; ezt lord W e l l i n g t o n  ballé
péséi ’s önkénye eszközlék. Wellington t. i. 
eltántoríttatván azon példa á lta l, hogy az 
emancipatiót társai’ segédével az ángol közvé
lemény’ ellenére keresztül vihette, arra akará 
kényszeríteni újonnan a’ közvéleményt, hogy az 
elpusztúlt mezővárosok’ választói jusa tisztel- 
tessék. E’ merészlet azon pontra hozá őt, hogy 
aristocraticus gondolkodású kisded pártja több
ség által legyőzetvén, kénytelen volt a’ kor
mányról lelépni. Ekként a’ környűlmények’ kü
lönös összejövetele által a’ reform és a’ vá
lasztó oligarchia’ ostromlása czímeivé váltak 
a’ minísteríumnak, meilyet Grey állított-öszve.

Kérdés, ha ezen czímekkel sokáig fog 
e lord Grey a’ kormányon maradni? Felette 
kedvező rá nézve: IV. Vilhelm’ nyílt és ne
mes charaktere , ki nem hajlongó , udvari, 
hanem egyenes lelkű, ügyes tanácsadókat ked
vel. A’ mi pedig magát Greyt ille ti: ő sok 
political tudománnyal és tapasztalással b ir ,

princípiumai erősek, állandók; alaposan isme
ri a’ törvényeket, a’ constitutiót; a’ szabad
ságnak nagy barátja; charaktere tiszta és 
erős, annyira, hogy még a’ rágalom sem me
ri gáncsolgatni. Előadása egyszerű, világos 
classicai stádium és férfias erő bélyegzik.

Mind ezen tulajdonságok mellett is azon
ban Grey’ hatalma igen ingadozó. A’ közte 
és nép között fennálló érzelmi kapcsolat vis
szavonulása’ idejekor hosszú koriglan volt 
megszakadva, ’s teljesen még nem állott 
helyre. Neki soha sem kell felednie, hogy a’ 
nép’ ministere. A’ helyett, hogy elvonulna és 
beszédeiben fösvénykednék , inkább tartalék- 
talanúl kell magát a’ népvélemény’ özönétől 
elragadtatni engedni; maga iránt és körűi ked
vező ítéleteket támasztani, szóval populari- 
tást szerzeni ’s azt állandóvá tenni. Cannin- 
get lehetne példányul neki ajánlani, ha pél
dánykövetés természettől büszke charakte- 
rét fel nem lázasztaná. —

A’ „Babylon the Great” nevű munkában 
Grey ezen, némelly tekintetben talán igen is 
fekete, vonásokkal van festve : Grey egyike a’ 
képzelhető legsötétebb és feszesebb férfiak
nak , ki képes volna várában elzárkózni, ne
hogy a’ néppel érintésbe jővén magát bemocs
kolja. A’ hallgató ugyan nem tagadhatja-meg 
csudálkozását azon .ügyességén, mint tudja ő 
a’ maga véleményeit olly kellőkké tenni, 
hogy azok végtére mindenki által örömest el
fogadtatnak, de arra, hogy az ember őt job
ban szeresse, barátságosabbnak ’s kevésbbé 
kellene büszkének lennie. O polgártársai’ ju- 
sát jobban ismeri, élesebb elmével, méltó
sággal és szónoki (oratori) ügyességgel tudja 
védeni, mint bár melly tagja a’ két háznak, 
mindazáltal egész alakján és viseletén észre 
vehetni, hogy magát nem tartja azok’ tagjá
nak ’s még kevésbbé hozzájok hasonlónak, 
kiknek ügyét kivívni m int, győzedelemhez 
szokott bajnok , szállott síkra. A’ mi Grey’ 
személyét illeti, ő mindég igen csinos, öltö
zete finom szabású ’s mintha tagjaira öntve

X
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volna, 's csaknem hasonló egy magát pipe- 
rézgetni szerető ifjonczéhoz. Midőn csende
sen ül, vélnéd, hogy egy test-és lélekben be
teg embert látsz magad elő tt, olly szomorú, 
aszúkórságos kinézésű. Midőn legelsőbben lát- 

- tam őt (mond a’ közlő) a’ parliamentben ül
téből felemelkedni hogy beszéljen , különös 
érzés fogott-el, mellyet még nem tapasztalék 
magamban egy publicistái' charakter vizsgá- 
lásnál sem. Beszédének elején lígy tetszett, 
mintha a’ tárgy, mellyről szól, nagy volna 
testi és kicsiny lelki erejéhez képest, mintha 
csak azért szólna, hogy kötelességének tegyen 
eleget, melly erején felül van ugyan, de még 
is olly közönséges, mindennapi, hogy teljesí
tése miatt magát megalacsonyítva kellene ér- 
zenie. De ezen érzés csak hamar elenyészett 
belőlem, miután beszédében tovább haladt 
volna; később pedig azt láttam, hogy lelki 
ereje még nagyobb mint a" mit e’ tárgy 'kivan, 
’s hogy, bár beszéde’ elején nem bocsátkozott 
legyen a’ tárgy’ méregetéseig le, még is ké
sőbb azt magához fel tudta emelni. Meg nem 
hallottam szónokot, ki beszédét ’s annak al
kotó részeit czélirányosabban tudta volna el
rendelni ’s logicaibb bizonyossággal előadni. 
Hangja, melly eleinte hasonló vala egy bete
géhez, ki szűk lélekzete miatt minden szein- 
pillantatban közel áll a’ föladáshoz és ájulás
hoz , később erős, férfiúi zengést kapott. 
Nyelve, bár egyszerű ’s idegen minden virá
gok és képes czifrázatoktól, valódi remeke a’ 
stilisticai, csínnak; a’ mód, mellyel elmondja 
beszédeit méltóságos, de egyszersmind büsz
ke , a’ mi fő vonás egész charakterében.

NAPOLEON’ PÁNCZÉLJA.

Napóleonnak szokása volt felső ruhája 
alatt pánczéliinget hordani, mellyet ritkán ve
tett-le, Midőn Belgiumba készülne, egy esz
közt sem hagya használatlanul azon szemé

lyes veszélyek ellen, mellyek őt ez iránta 
hideg és idegenkedő népnél fenyegetni látszot
tak. E’ czélból egy aczélmüvest hívata magá
hoz , kinek ügyességét magasztaltatni hallá 
’s kérdé tőle: tudna e olly pánczéliinget ké
szíteni,melly eléggé erős védszer legyen minden 
nemű fegyver ellen. Az aczélmiives azt fele
ié hogy: „igen, de 1 8,000 frankon alul nem.”Az 
egyezés megtörtént ’s az aczélmüves az elha- 
tárzott napon elhozá a’ készítményt. Napole
on , a’ helyett hogy megpróbálná , parancsol
ja  a’ művesnek hogy az iinget vegye magára. 
A’ műves teljesíté; Napoleon pedig két pisz
tolyt vevén kezébe : „Meglássuk, úgymond , 
ha, mint Ígérted, a’ próbát ki állja e?” Erre 
egyik pisztolyt felfogván a’ műves.’ mellébe 
süti. A’ pánczél sértetlenül maradt. „Fordulj- 
meg” kiáltó most neki ’s elsüté hátába a’ má
sik pisztolyt ’s a’ golyóbis szinte úgy, mint 
előbb, sérelem nélkül pattant-le. A’ szegény, 
félelmében csaknem elájúlt műves illy keser
ves próba után azt vélte (’s nem ok nélkül) 
hogy már ezzel minden kész. De Napóleon
nak még ez nem volt elég; felfegyverzé magát 
újra egy erős csövű vadász-puskával ’s ismét- 
lette próbáit a’ patiensnek gyomrán és vál- 
lain; szerencséjére a’ müv olly tökéletesen vala 
készítve, hogy e’ kemény próbákat egyűl egyig 
hiba nélkül kiállotta ’s magszabadíta őt e’ 
csudálatos kísértet’ veszélyeitől. „Mi az ára?” 
kérdé most Napoleon, minekutána meggyőző
dött a’ pánczél’ jóságáról. „18000 frank” 
mond emez. „H a r m i n c z  h a t  e z e r  f i 
z e t t e s s é k  n e k i ” kiálta Napoleon.

REJTETTSZÓ.
K-val testednek vagyok egyik része, ha Ü-vel, 

Bírni kívánsz, réten ’s patakok5 mentébe’ találhatsz; 
Ö-vel hogyha jövök hozzád , búd bánatod enyhül.

Török János.

Az első számbeli rejtettszó:
E r s e k-u j-v á r.

Szerkezteti H e l m e c z y M .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ SÍRÁSÓK.

Az 1737. évi törokháboru’ alkalmával 
Csernavodán nehány német katona-fogoly volt, 
kik, igen lapos léven erszényök ’s a’ vizitalt 
megunván , azon törték fejőket mikép ihassa
nak bort pénz nélkül. Oszvejöttek tanácsko
zásra , hol egyik tagja a’ szoinju gyűlésnek 
azt mondá , hogy ha az ő tanácsát követen- 
dik, lesz bor, még pedig ingyen. A’ többiek 
ismervén pajtások’ leleményes elméjét, meg
ígérték , hogy minden kívánságát teljesíten- 
dik. Elkülde tehát négyet czimborái közűi 
ásóval és kapával felkészülten. A’ nap épen 
nyugta felé volt ’s a’ kiküldöttek egy görög 
pap’ kapujában megállván neki esnek a’ föld
nek, ásni és hányni kezdik, mintha sírt ké
szítenének. A’ pap észrevévén , hogy kapuja 
előtt zajganak, kimégyen ’s kérdi őket mit 
akarnak? „Halottat temetünk” feleltek ezek. 
A’ pap komolyan inti őket, hogy halottjokat 
máshová vigyék: de azok nem hallgatván reá 
csak folytatják munkájokat tovább, nagy hév
vel és sietséggel. A’ pap gondolatba kezd me
rülni , kevés szünet után hűledezve kérdi, ha 
az ember, kit temetni akarnak, nem pestis
ben holt e meg ? Ezek felelik : hogy abban. 
Erre a’ pap szörnyen megrémülvén mondja ne
kik : „Barátim, csak ide ne tem essétek----
inkább három veder bort adok.” De azok 
csak ásnak tovább is keményen. Ismét meg
szólítja őket a’ pap mondván , hogy négy ve
der bőrt ad , későbben , hogy ö tö t: de azok 
most sem tágítának, hanem ástak folyvást. 
A’ pap nyugtalanul körűi tekint ’s látja, hogy 
már a’ halottat egy deszkán hozzák is. Ek
kor még inkább megijed, befut udvarába, 
hogy a’ pestis reá ne ragadjon, ’s onnan né

zi félénk szívszorongások közt ’s mindeneket 
Ígérve,, miképen megy végbe a’ temetés. Vég
re a’ katonák bekiáltanak hozzá, hogy ha 
megadja a’ hat veder bo rt, tovább viszik a’ 
halottat. A’ szegény pap megígéri csakhogy 
menekedhessék: mellyre a’ katonák sem ké- 
sedelmezvén, bemennek ’s kihozzák a’ hat ve
der bort. A’ pap is utánok megyen, hogy 
megtudja ha elviszik e bizonyosan a’ halottat: 
de mint báinul-el midőn látja, hogy felkelvén 
a’ gyászpadról kaczagva legelőször is a’ halott 
kezd inni. Nem tudta a’ jámbor pap' neves
sen e vagy boszonkodjék szörnyű megcsa- 
latásán. —

NÉHÁNY FEJEDELEM’ JEGYMONDÁSA.

T i tu s  V e s p a s i a n u s :  Fejdelmét sen
kinek sem kell vigasztalás nélkül elhagynia.

F l a v i u s  D o m i t i a n u s :  Az ország 
egy csalóka birtok.

A n t o n i u s  P i u s :  Jobb egyet megtar
tani mint százat megölni.

M a r c u s  A u r e l i u s :  Kegyesség az 
ország’ védelme.

Gl o d .  P u p i e n u s :  A’ kit rettegnek 
az maga retteg..

C. B a 1 b i n u s : Kétszer árt ki a’ go
noszt kíméli.

G o r d i a n u s :  Szerencsétlen fejdelem 
ki előtt az igazság rejtve van.

C. V. T r i b o n i a n u s :  Senki sem le
het egyszerre barát és hízelkedő.

G a l l i e n u s :  Minél közelebb a’ Iegfel- 
sőbbhöz annál közelebb a’ czélhoz.

F. C l a u d i u s :  Elő törvény a’ fejdelem.
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V. A u r e l i a n u s :  Minél nagyobb an

nál engesztelhetőbb.
N a g y  C o n s t a n t i n :  A’ gyógyítha

tatlan sebet el kell vágni.
C o n s t a n s :  Mikent] a’ kevélység nő 

úgy fogy a’ szerencse.
Gr a t  i anusrNem mi sokáig,hanem mi jól.
A r c a d i u s  : A’ legnagyobb véletlenül 

roskad-le.
H o n o r i u s :  Ebül szerzett, ebül vész.
I. L e o :  Kegyesség fejdelmek’ paizsa.
P h o c a s : A’ Szerencset könnyebb találni

mint megtartani.
H e r a c l i u s :  A’ diadal istentől jő.
II. J u s t i n i a n :’Soknak van felette sok, 

kevésnek elég.
P h i l i p p i c u s  B a r d a n e s :  A’ sze

rencse hirtelen elveszi a‘ mit adott.
III. L e o  I s a u r :  A’ titkos ellenség 

legveszedelmesebb.
C o n s t a n t i n u s  P o r p h y r :  Asszonyt 

korlátozni akarni hiábanvalóság.
N a g y  K á r o l y :  Krisztus országot , 

Krisztus győz, Krisztus diadalmaskodik.
A r  n o l p h  : Pokol fele az út igen 

könnyű.
IV. L a j o s :  Sok kezet kevés tanácsot.
I. C o n r a d :  A’ szerencse midőn hízel

kedik csal.
H e n r i k :  Lassan a’ büntetésben sietve 

a’ jutalinázásban.
N a g y  O t t o :  Vagy dicsőséges élet 

vagy dicsőséges halál.
II. O t t o :  Béke az emberrel, háború 

a’ vétekkel.
III. O t t o :  Csak a' rénynek van becse.
IV. H e n r i k :  Sokan tudnak sokat: de 

magát senki nem ismeri.
V. H e n r i k :  Halált kivánni rósz. tőle 

rettegni még roszabb.
B a r b a r o s s a :  Ki magát nem tudja 

mérsékleni, nem tud uralkodni.
H a b s b u r g i  R u d o l f :  Jól uralkodni 

inkább mint országokat nyerni.

Ad o l f :  Szellemben (Geist) áll a'' gazdag- 
ság.Jobb férfi pénz nélkül mint pénz férfi nélkül.

B a j o r  L a j o s :  Csak az jó a’ mi 
igazságos.

I. M a x i m i l i a n :  Tarts mértéket ’s 
nézd a’ végczélt.

I. F e r d i n a n d :  Legyen igazság vagy 
vesszen-el a’ világ.

II. M a x i m i l i a n :  Isten’ gondja.
I. L e o p o l d :  Tanáccsal és szorgalommal.
\ I .  K á r o 1 y: Állhatatossággal és erővel.
I. F e r e n c z :  Igazságszeretet országok’ 

alapja.

A’ HÓS-SZAMÁR.

Közönségesen tudva van, hogy a’ sza
marak az ó világban híresek voltak vitézsé
gükről ; egyedül Európában, hol egész eré
nyük a’ vasnál keményebb béketürésben áll, 
látszanak régi hős-véröktől elfajulni. Napke
leten azonban állandóan megtartották nemük’ 
régi hírét és dicsőségét. A m h e r s t ’ szige
tén (Iveletindiában) nem régiben egy szamár 
megmutatta, hogy nemzetsége vitézi erőre 
nézve korántsem olly megvetendő, mint az 
ember olly felette méltatlanul állítja. Egy 
istállóba, t. i. hol egy csikó és szamár egymás 
mellett állottak, betört egy tigris ’s a’ csikót 
azon perezcnetben agyon marczanglotta. AI 
szamár a' kétségbeesés által felbátorodván, há
tuljával a’ tigrisnek fordult^ ’s olly vitézül 
rugdosta— meg, hogy több fogai kihullván ’s 
igen ellankadván], csak néhány ölnyire birta 
húzni roncsolt tetemeit egy szemétdombig hol 
öszvcrogyott. Ekkor a’ falusi nép rajta esvén 
botokkal agyon verte az iszonyú állatot, mellv 
néhány órával e' történet előtt még öt lovat 
szaggatott-öszve.

PÁRVIADAL.

Valenciának S an  F e l i p e  d e J a t i v a  
nevű városában élt D o n n a  F e l i  c i á n ;  
B e l m o n t e ,  egy szép fiatal özvegy, kinej
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talán minden egyéb, csak a* hűség e's állha- 
tosság nem tartoztak erkölcsei köze', a’ mi 
csakugyan végtére veszélybe is dönte'. Nem elé- 
gedve'n-meg tudniillik D on  C a r l o s  nevű ha. 
ditiszt’ szerelmével, Don Francesco’, Carlos 
baj társa’ Ígéreteinek ’s hizelkedésinek is ked
vező arczot mutatott. October’ 15d. 1826. a’ 
két vágytárs (Nebenbuhler) ki egymást darab 
idő óta gyanakodó szemmel nézte, Donna Fe- 
liciána’ lakásán véletlenül öszvejött. Feliciana 
hogy mindkettejök’ gyanúját elháríthassa ma
gáról ’s kijátsza őket, mindkettejük iránt hi
degen ’s egykedvűleg mutatkozott. Azonban, 
mert beszédközben Carlos valamit az özvegy’ 
fülébe sugdalt, Francesco indulatai fellázadtak 
’s többé nem fojtható magába hevét. Tüzes 
szóvita támadt a’ két had’ fia közt, mellynek 
az lön vége, hogy az özvegyet kényszeri'tni 
akarók, tenne közöltök választást. Az özvegy 
vonakodott ’s azt teljességgel nem akarta ten
ni, a’ felek tehát karddal kívánták a’ csomót 
feloldani ’s párviadalra (Duell) hívták egymást.

Midőn más nap a’ meghatárzott időben 
és helyen ÖszvejÖnnének, Carlos vágytársához 
fordulva ezt monda: ,,Minek előtte fegyvert 
húznánk , azt kell kinyilatkoztatnom hogy mi 
mindketten egy csalárd, kaczér (Coquett) as
szony’ bolondjai voltunk, annak okáért kívá
nom, hogy secundansaink közelebb jővén, hall- 
ják-meg fogadalmamat (Gelübde).

A’ secundansok közelebb léptek, ’s Car
los ekként folytató : „Esküszöm , hogy ha a’ 
sors Don Francescot kezem által végzi-ki, 
azon kar és fegyver á lta l, melly őt megölte, 
kell Donna Feliciánának is meghalnia.”

Don Francesco elragadtatva e’ tetszőleg 
nagy lelkű példától, hasonló esküvést teszen. 
Hiába igyekeztek a’ secundansok őket megbé
kíteni , a’ viadal elkezdődött ’s Don Frances
co elesett. Carlos' élete a’ spanyoltörvények 
szerint veszélynek vala kitéve ’s futásban kel
lett menedéket keresnie. Esztendő mult-el ’s 
az eltűnt CarlQp’ hollétét még senki sem tudó. 
Azonban October' 16d. a’ szerencsétlen pár

viadal’ évnapján egyszerre megjelenik Carlos 
Donna Feliciana’ szobájában’s azon perczenet- 
ben midőn a’ csélcsap asszonyt megpillantó 
szivébe döfte a’ fegyvert, melly által Don 
Francesco elesett. Minekutána tettét végre
hajtotta, öszvehívta Feliciana’ szolgáit ’s csu- 
dálatra méltó hidegséggel beszélé-el cseleke
detét. Poroszlók hívattak azonnal; a’ gyilkos 
által engedé magát a’ törvénynek ’s pőre folya
matba vétetett. A’ mit vallott, secundansai 
egy szóig valónak ismértek. A’ törvényszék
től megitéltetvén g a m o t t a * )  által töröl- 
tetett-ki az élők’ sorából.

A’ NIGER’ TORKOLATA.

A’ Niger-víz’ torkolata és folyása —  ez a’ 
geographiai nagy probléma —  végtére felolda
tott a’ merész L a n d e r  R i c h a r d ,  Clapper- 
tonnak úti társa által. Ez a’ múlt esztendő
ben indult Angliából el Guineába ’s nagy fá
radsággal Yuriba eljutván egy könnyű hajócs
ka’ segédével Niger’ v a g y K u a r r a ’ hullámain 
hosszú, veszélyekkel teljes lítazás után a’ 
Formosa’ előhegyeihez közel a’ guineai part
szélekre ért. A’ víznek azon ága mellyet vé
gig hajóztak e’ tartományban, N unnak ne
veztetik ’s torkolata a’ B i a f r a-öbölben van. 
E’ felfedezés tökéletesen bebizonyító R ei- 
c h a r d ’ véleményét, ki 1824ben, miután az 
afrikai partokat öszveútazta volna , azt írá , 
hogy a’ Niger, mielőtt az atlanti tengerbe 
ömlenék, egy nagy görög deltát képez, melly
nek a’ Rio Formoso, (másként Be n i n )  hi
hetőleg nyúgoti, a’ Rio del Rey pedig kele
ti ágát teszi.

E’ felfedezés egyike a' korunkbeli leg- 
jelesbeknek , ’s most már nem leszen nehéz 
a’ Kuarrán Afrika’ belsejébe hatni. Mu n g o  
P a r k t ó l  kezdve C l a p  p e r i o n i g  —  50

G a m o t t a :  vasból készült nyakkötő, melly egy 
sróf által szoríttatik öszve mind addig, nng a’ 
delinquens meg nem túlad. — Asszonyok s neme
si vérből származott vétkesek szoktak Spanyolor
szágban gamottára Ítéltetni,
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esztendő’ elforgása alatt —  ezen geographiai 
probléma’ megfejtése több mint száz utazónak 
került életebe.

A’ két Lander most foglalatoskodik a’ Ni
ger’ vizén tett utazás’ naplójának szerkezetével.

TOAST.

Az angol sörivóknál szokásban van a’ 
sörrel töltölt pohárba egy szelet pirított 
kenyeret vetni, a’ mi T o a s t n a k nevezte
tik. Ezen Toast ivás közben többnyire azé 
marad, ki a’ pohárból utószói- iszik. Egy na
pon B u l e n  A n n a  királyné, kit a’ világéi- 
ső szépségnek ta r to tt, fürdeni m ent, ’s mi
dőn a’ fürdőből kijött a’ kíséretében lévő fér
fiaknak mindenike udvariság ’s hódoló tiszte
letből a’ szép asszony iránt egyegy pohár vi
zet merite a’ fürdő kádból ’s kiitta azt. Egy 
azonban e’ példát nem akaró követni ’s mi
dőn kérdenék okát, azt feleié, hogy neki mint 
utósónak magához a’ Toasthoz van jusa.

KÖLTSÉGEK NAPOLEON’ HÁBORÚIRA.

D u p i n egyikében legújabb munkáinak 
felszámította, hogy a’ háborúk 1800tól kezd
ve 1815ig Francziaországnak 1000,000 em
berbe és 6,000,000,000 frankba kerültek. 
Ehhez számíttathatnak még az idegen hatal
masságok’ által, kétszeri berohanás’ alkalmá
val, követelt adózási terhek és 2 00,000ből 
álló idegen hadnak zsoldja egész 1818ig.

APRÓSÁG.

Egy gazdag asszonyság nem régiben a’ 
templomba mene egy híres predicator’ beszé
dét hallgátni. Mivel késő jö t t , a’ helyeket 
már mind elfoglalva találta. ,,E ’ székeket, 
mond fenn hangon és boszonkodva, bérbe kel
lene kiadni ’s minden emberen legalább is egy 
tallért venni helypénzül.” Asszonyom, felszólalt 
egy lelkes asszony, ki ezt hallá, úgy látszik, 
kegyednek több p é n z e  van mint e s z e .

Egy magyar asszony, ki a’ német és 
franczia - írókat meglehetősen ismeri, de ma
gyaréi kalendáriomnál és szakácskönyvnél 
egyebet nem tartott érdemesnek olvasni ’s 
mind e’ mellett szerette volna magát még is a’ 
magyar literaturában jártasnak mutatni, nem 
régiben azt kérdezé egy társaságban: ha vall
jon Kisfaludy Sándor e az a’ ki Berzsenyit 
írta? —— A’ körülállóknak egyike sem volt ké
pes kaczagását elfojtani ’s a’ kérdésre felelni.

Türenne egy hadi tisztnek, ki felette 
nagy fecsegő volt, azon tanácsot adta , hogy 
valahányszor kedve jő beszélni, h a l l g a s s o n .

Szóviták alatt, kivált ha tűzzel folynak, 
többnyire egyik beszélő a’ másik’ szavába vág, 
a’ nélkül hogy egymást hallgatnák. Illy alka
lommal nem régiben egyvalaki azt mondó: 
Két embernek egyszerre csak énekelni lehet , 
de nem beszélni.

A’ görcsinirígy (cholera) berontván ha
zánkba , a’ mint egy város , melly még tisz
ta volt a’ dögleletes nyavalyától , kürösleg 
őriztetett, annak több őrtanyáji között egyik 
az akasztófához vala tétetve: az oda rendelt 
commendans mikor a’ kiszabott huszonnégy 
óra után felváltatott, alig méné haza, midőn 
csakhamar veszi az előjáróság parancsát, hogy 
következő napon ismét másik őrhelyre álla
na k i : „Ez furcsa dolog —  mondó komolyan 
—  hogy az embert pihenni sem hagyják, hoíott 
csakmost szabadultam - meg az akasztó fától.’ 

REJTETTSZÓ.
Szép ’s deli állatot teszek ,
Kitől mindenik remeg-,
Egy nagy nemzetté ügy leszek ,
Ha négy végsőmet szeged.
Ne'gy utómból feleséget 
Választhatsz roszat, jó t, szépet.

B - y  J - f .

2-dik számbeli rejtettszó :
K ö r ö m ,  ü r ö m ,  ö r ö m.

Szerkezteti H e l m. e c z y M. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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ANACONDA, AZ ÓRIÁS KÍGYÓK’ LEGNAGYOB
BIKA.

Edwin angol, ki Keletindiában residens 
vala, egy kígyóról e’ következő nevezetessé- 
get besze'li:

„Előjáróimnak parancsolatjából az arany, 
gyémánt és kigyó-termő Ceylon’ szigetére va- 
lék küldve bizonyos dologban. Lakásom egy 
ertlőcske ’s a’ város között volt. Ablakimtól 
nem messze egy kis dombocska emelkedett, 
mellynek tetején három pálmafa állott. Egy 
reggel midőn e’ dombocska felé tekintenék 
úgy tetszett mintha egyik pálmafának ága, 
melly igen vastagnak látszék , csudalatoské- 
pen mozgana, bár semmi szél nem fújt. Szeme
im még a’ tárgyon függtek, midőn egy ceylo
ni ember szobámba lépett, kit azonnal figyel
messé tettem reá. Az ember elhalványodék 
rémültében ’s kényszerite, hogy ajtaimat zár- 
jam-be , mert úgymond a’ faágnak gondolt 
tárgy nem egyéb egy irtőzatos nagy kígyónál, 
melly magát játszi fordulatokkal az ágon ide 
*s tova hintázza. A’ dolog’ valósága felől csak 
hamar meg is győződtem, mert figyelmesebben 
oda nézvén láttam , mint kapott ’s nyelt - el 
lassanként egy kis állatot. A’ ceyloni ember 
azt monda, hogy hallatlan ezen szörnyeteget 
emberi lakáshoz illy közel látni. Ezen kígyók, 
mond ő , Ceylon’ szigetén igen isméretesek ’s 
rendszerint csak az erdők’ sűrűiben tartózkod
nak, hol magokat a’ fák’ magasságairól vélet
lenül lehajítván irtózatosképén lepik-meg és 
fojtják agyon a’ veszélyt nem gyanító vándort.

Egy óra’ elfolyta alatt eltökéltük magun
kat, hogy tizenketten lóra ülvén, jól felfegy
verkezve ellene megyünk ’s megöljük. Midőn 

' hozzá közeledőnk még sokkal nagyobbnak ta

láltuk e’ szörnyeteget mint a’ miilyennek előbb 
tetszett ; félelem szállott-meg bennünket ’s 
mindnyájan óhajtottuk, hogy bár ép tagokkal 
juthassunk haza és egyikünk sem merészlé 
fegyverét elsütni. Mivel azonban illy közel 
valánk hozzá, nem mulasztottuk-el, hogy jól 
meg ne néznők. Mind azon leirások, mellye- 
ket valaha illyetén szörnyetegekről olvastam, 
semmik ahhoz képest a’ mit láttam volt. Ré
mítő vegyűlete a’ borzasztónak és szépnek, mel- 
lyet csudálat és rettegés között szemléltünk. A’ 
lakosok azt állíták, hogy nagyobb mind azok
nál, mellyeket valaha láttak. Vastagabb vaía 
mint akármelly férfi, teste’ legvastagabb ré
szén. Némellykor felakaszkodott farkánál 
fogvást a’ faágra, máskor ismét játékos teker
csekben ezerféle irányzatok közt, csudálatos 
könnyűséggel foná magát az ágak közé, majd 
ismét lejött a’ fáról ’s gyűrűkben fonódott a’ 
fának törzsökéhez. Egy ízben pedig legnagyobb 
rémülésünkre villámsebességgel hajította - fel 
magát a’ fára. ’S íme mi vala oka ? Egy róka 
nagyságú állat csendesen andalgott a’ fa 
felé. A’ kígyó, melly felszökése után mozdu- 
latlanúl maradt a’ fán, hirtelen lerohant a’ 
szegény állatra, elkapá azt ’s egy pillantat alatt 
elnyelé. Ezután a’ földre feküdt hosszában, far
kát a’ törzsökhez fonva ’s elkezdő magát ket
tős fekete nyelvével nyalogatni. Ekkor lát
tuk , hogy mint a’ krokodil, domborít pikke
lyekkel (squama, Schuppe) van befedve. Feje 
zöld volt, nagy fekete folttal középen; szája 
körűi sárga vonások, nyaka körűi pedig egy 
sárga körűlet, hasonló a’ nyakkötőhöz. Olda
lai sötét olajszínűek, háta pedig különféle
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színekkel ékeskedett p. o. világos sárga csi
kókkal, inellyek hosszúkás vagy kerek vérszí
ná foltokkal voltak végtűi végig csepegtetve. 
Feje lapos volt, és rendkívül széles , szemei 
felette nagyok, szélesek és irtóztatok. De az 
imént elmondott színeket csak akkor lehetett 
rajta látni midőn fekütt, ha pedig magát a’ 
napfényben mozgatá* színei világosbak, csil
logóbbak lettek ’s különféle árnyékozat által 
változatosságot kaptak.

Midőn igy fekfivék fejére czélozva egy
szerre siitöttük-el mindnyájan puskáinkat; 
azonban vagy el kelle őt hibáznunk, vagy lö- 
vésink nem ejthettek rajta sebet, mert a’ 
szörnyeteg lövésünkre legkevésbbé sem lát
szott ügyelni. Eltökéltük, hogy ma békesség
ben hagyjuk.

A' ceyloniak igen jól ismerték termé
szetét ezen csudaállatnak, mellyet ők Ana -  
c o n d á n a k  neveznek ’s ezerféle története
ket regéltek róla. Már előre örvendettek, mi 
jól fognak lakozni húsából ha megölhetik, a’ 
mihez nagy reményök vala, mert azt mondák, 
hogy a’ melly tájon megtelepedik, nem egy 
hamar hagyja-el.

Más nap korán reggel felkerekedtünk 
mintegy száziglan ’s ellenségünket még a’ ré
gi helyén találtuk. Ma, úgy látszott, hogy igen 
haragos és éhes, a’ minek csak hamar rémí
tő jeleit tapasztaltuk. —  Alig állottunk t. i. 
néhány perczenetig lesben közel e’ csuda kí
gyóhoz , midőn egyszerre egy tigrist (melly 
ezen szigeten igen sok tartózkodik) rendkívül 
nagyot ’s csaknem egy borjú nagyságút vet
tünk észre a’ kígyó felé közeledni. Azonnal 
borzasztó csörömpölés támadt. Nyíl sebesség
gel vetette-le magát a’ kígyó reá és szörnyű 
erővel ragadta-meg. —  A’ tigris iszonyúan 
fclbódűlt rémültében ’s irtóztató rettegésünk
re felénk kezdett futni hátán ülő ellenségé
vel. De nem messze mehetett: mert a’ kígyó 
rendkívüli sebességgel mintegy három , vagy 
négyszeri tekerűlettel derekára fonakodott ’s 
oily erősen szorította-öszve, hogy a’ vad ál

lat legottan leroskadt. Most a’ kígyó fe
jé t ragadá - meg a’ tigrisnek ’s öszvemar- 
czonglá azt irtóztatóképen. De ő mind e’ 
mellett is felemelkedett ismét ; feszengeni 
és erőködni kezde, hogy magát kiszabadít
hassa: de hasztalan! Tompa bőgése a1 ször
nyeteg’ torkában, melly megrendítő minden 
teteminket, jelentette szörnyű kínjait ’s kü- 
zelgető halálát.

Most én azt tanácslottam, hogy lődöz- 
zük fegyverünket reá , de társaim a’ szán
dékot nem javallák, azt mondván, hogy ha 
most háborgatnák, iszonyú elvadultában ’s 
mérgében könnyen veszélybe dönthetné vala- 
mellyikünket, jobb lesz xígymond bevárnunk, 
midőn martalékát elemésztendi ’s akkor tá- 
madnunk-meg, mert ezen kígyók jóllakottan 
nem bírnak mozdulni, ’s csaknem egészen fe
jletlenekké lesznek. A’ tigris egyike volt a ‘ 
legmérgesb ’s legerősbeknek ’s ellenségének 
igen sok munkát adott meddig megölhette. 
Csaknem Ötven ízben felállott és futni kezde 
bizonyos távolságig, de ellensége’ terhe és 
szorításai miatt ismét leroskadozott. Végtére 
több órai harcz u tán , tígy látszott, egészen 
ellankada ’s életjelenség nélkül esett-el. Most 
a’ kígyó igyekezett martalékának csontjait 
üszvetördelni, de midőn látná, hogy munkája 
késedelmes és kevés sikerű, nagy erőködések 
között addig forgatta elő tova míg a’ fa mellé 
nem húzná ; eleinte nem tudtuk mi szándéka 
van, de csak hamar kiviláglott. Jóllehet e' 
rémcsuda elég erővel bír illy erős állatot le
győzni , elnyelni még is nem tud ja , meddig 
csontjait öszve nem tördelő. Ezen mesterségre 
pedig, úgy látszik, a’ természet tanította. Mi
nekutána az állatot a’ fához hurczolta volna . 
fellallította azt lábaira ’s most mind ót mind 
pediglen a’ fát körűi foná ’s oily hatalma« 
erővel szorította-öszve, hogy csontjai meghajol
ván lassanként öszvetöredeztek. Némelly erő
sebb és hosszabb csontot, mint példaúl a' 
lábszárak, öt és hat helyen is megtördelt. 
Ezen munka több óráig tartott ’s hogy a’ tig-
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rii meg a’ tördelés közben is élt legyen, ab
ból vettük észre, hogy valahányszor egy na
gyobb tetem roppant-meg tagjaiban, mind an
nyiszor bődiilést lehetett hallani, melly gyen
ge ugyan ’s haldoklóéhoz vala hasonló, de az 
emberben kínos érzéseket támasztott. Midőn 
egészen öszvezúzta volna, végtére az állatnak 
koponyáján próbálta-meg erejét, de ez olly 
sok munkát adott neki, hogy sokára elfárad
ván, felhagyott szándékával ’s visszavonult a’ 
fa’ tetejére magát lcinyugonni. A’ nap már 
alkonyodott ’s mi is haza mentünk. Midőn más 
nap reggel a’ helyhez jöttünk, igen nagy vál
tozást tapasztalánk. A’ tigris’ teste, melly most 
ogy formátlan vörös színű hűshalomhoz hason
lított , ott fekiitt, egy kis távolságra a’ fától 
’s olly fényes volt mintha enyvvel vagy ko
csonyával boríttatott volna be. A* kígyó t. i. 
tajtékzó nyállal voná-be ’s imígy tette csu- 
szamlóvá ’s elnyelhetésre alkalmassá; a’ mint
hogy nem sokára elsőbben fejét kapá torkába 
azután teste’ egyéb részeit ’s lassanként egé
szen elnyelte. A’ nyelés’ munkája egész estig 
tartott ’s midőn az egésszel kész volt, a’ nap 
rég lenyúgodott.

A’ következő, azaz negyedik napon, új
ra és utószor gyültiink-öszve, hogy megöljük 
’s ekkor már asszonyok és gyermekek is ve
gyültek a’ kíséretbe, mert a’ ceyloniak’ állítá
sa szerint most már nem lehetett tőle félni. 
A’ kígyó csakugyan annyira meg is terhelő 
gyomrát, hogy alig mozdulhatott. Midőn hoz
zá közeledtünk, igyekezett a’ fára mászni, de 
nem volt ereje. Megölése most csak abba ke
rült, hogy fejét egyikünk egy nagy fadorong
gal betörte. Midőn megdöglött, megmértük ’s 
hosszát 36 lábnyinak találtuk. A’ ceyloniak 
azonnal szétbonczolák. Húsa hasonlított a’ 
borjúéhoz ’s többek’ vallomása szerin t, kik 
belőle enni nem irtóztak, jobb ízű volt, mint 
bármi állaté.” —  Eddig a’ nevezett Edwin 
residens.

Az A n a c o n d a  egy neme az óriás kí
gyóknak , neveztetik Bálványkigyónak (Boa

constrictor) és Királykigyónak is. Az óriás 
kígyók mintegy 11 nemre oszlanak; általá
ban igen hegyes nyelvük van, de nem mérge
sek. Az Anaconda legnevezetesb , legnagyobb 
és legszebb az erejükről elhirlelt kígyók kö
zött. Hosszasága 20— 40 lábnyi, vastagsága 
néha nagyobb mint emberé. Igen szép hos
szúkás pontozatú feje van, hasonló a’ krokodilé
hoz. Bőre tündöklő és gyönyörű színeket já t 
szik. Hasán 240, farka alatt pedig 60 csont
pikkely van. Hazája, Keletindia , Afrika és 
Középamerika. Meg lehet szelídíteni s né- 
melly dolgokra tanítani.

A’ délamerikai nép isten gyanánt tiszt
teli, ’s ezért neveztetik Bálványkigyónak. A’ 
hol pedig nem isteneltetik a’ népek húsáért, 
—  mint valamelly ízletes falatért —  ahit- 
va leskődnek utána. Bőre nevezetes kereske
dési czikkely.

Többnyire folyók mellett álló fákon la
kik, mellyekre magát hosszú tekercs gyanánt 
fonja. Igen ügyes úszó. Eledele minden nemű 
á lla t; szeret leskődni oroszlán, tigris, szarvas 
bival, ló és ember után. Sebességgel szokott 
előtörni a’ lesből, körűlsodrani hosszú farkával 
martalékát ’s midőn csontjait öszvetöré, nyál
lal beborítván lassanként egymásután elnyel- 
deli. Néha olly rendkívül megterheli gyomrát, 
hogy mozogni sem tud. Illy tehetlen állapot
ban, a’ gyomrában emésztődő állatok’ döglele- 
tes szagára, melly környöskörűl nagy messze
ségre elterjed, meglepik a’ nagy fehér han
gyák, vagy a’ mint neveztetnek p u s z t í t ó k, 
milliónyi számmal, bemásznak fülein, orrán, 
száján a’ belekbe és gyakran 24 óra alatt 
mind a’ gyomrában lévő dögöt, mind pedig 
magát annyira elemésztik, hogy egyedül csont
váza marad.

Illyetén rendkívüli nagyságú kígyó volt 
az is , melly Carthago mellett Regulus’ sere
geiből több katonát megöldüzött, ’s mint Li- 
vius írja , iszonyú rémületbe hozá az egész 
római tábort. Láncsa és nyíl nem árthattak 
neki. ’S irtóztatóbb ellenségnek tekintetett
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mint Carthago maga. Végtére parittyákkal ’s 
egyéb lövő szerekkel mentek ellene ’s úgy öl' 
ték-meg. Dögleletes szaga az egész környék’ 
levegőjét megvesztegeté ’s a’ romai hadak 
kénytelenek voltak állásokat megváltoztatni’s 
más helyen, tőle messze , tábort ütni. Ezen 
állatnak bőre , melly Livius szerint, hos
szában 120 (?) lábnyi volt, mint diadalmi 
jel Romába vitetvén egy templomba emlékűi 
fiiggesztetett-fel.

MI ÉS MI NEM ÓHAJTANÉK ÉN HAZÁNKBAN 
LENNI.

Kalendáriom-író ? Nem, mert nyolczszá- 
zados napfogyatkozásokat látnék, a’ törvényes 
három-esztendőket terméketleneknek , a’ kö
zönségeseket sem hideg sem melegeknek 
írnám.

Mint orvos híremet koczkáztatnám: mert 
ópiumot rendelnék az aluszékonynak, hogy 
álma’ boldogtalanságát ne tudja , galopp-tán- 
czot a’ phlegmaticus tisztviselőnek, maszlagot 
a’ habozőnak; a’ ráknak pedig lábait szedet- 
ném-le, hogy minekutána előre nem mehet, 
hátra se járhasson a’ világ’ ártalmára.

Seborvos lennék ugyan, de a’ vaknak 
koponyáját operálnám, mert ott a’ hiba; a’ 
szerelmesnek pedig szemeit kötném-be.

Tánczmester? Nem , mert büszke ma
gyart járnék a’ német nótán, méltóságo's len
gyelt a’ franczián.

Játékszíni költő ha lennék, elijedne tő
lem a’ publicum. Külfény’, méltóság’ , magas 
helyzet’ osztogatójának a’ halált tenném, melly 
az embereket egyenlőkké teszi, ’s hogy a’ régi 
módit még is ne sértsem, ráknak adnám az 
első je lenést, ki még a’ harmadik felvonás
ban sem tudna elővánszorgani.

Ha muzsikus lennék, kinevetne a’ világ. 
Themát csinálnék a’ variatióból , ouverture-t 
a’ codából. Azaz : a’ sok különféle fajzatok’

variatiójiból nemzeti thémát, jobbágyi szol
gából birtokos honfit.

Prókátor ? Nem; mert mint adjunctus a’ 
munkás napokat perhurczolással szalasztanám-el 
’s mert azokhoz, kik fizethetnének, sem aján
ló ira tim , sem hatalmas pártfogóim nincse
nek; azok pedig, kik már mindenöket elfizet
ték, idősb mestertársimnál rimánykodnak, hogy 
visszanyerjék a’ mit voltaképen (in der That) 
elvesztettek.

Kivánatom vendégfogadós lenni tönkre
tenne, mert t o l ó - f á n k o t  adnék a’ publi
cistáknak, f u t ó k á t  a’ népnek, alutttejet a1 
hideg vérű uraknak ’s így vendégim’ örömes- 
tebb ott költenék pénzüket, hol tálbafőtt a’ 
barátfül, sült galamb a’ pecsenye, nyúlszív 
a’ becsinált.

Ha képíró lennék, caricaturáimra senki 
nem ismérne, mert csiíszó állatnak festeném 
a’ hizelkedőt, fülbemászónak az áskálódot, 
büdösbankának a’ rósz hazafit.

Szeretnék lenni gyertya-gyujtogató Po
zsonyban , hivatal-szerkeztető ott, hol lassan 
munkálódnak a’ tisztviselők.

Patikarius nem akarnék lenni, mert a 
diák mixtúrákat nem szeretem ; nemzeti mix
túra pedig xígy is elég van édes két hazánkban.

1YL J.

REJTETTSZÓ.

Hat betűm te'ged is ille t ,
Három elsőm kezdete 
’S cze'Ija mindennek a’ mi lett,
De földi eredete.
Fő ne'lkűl száj’ re'sze vagyok 
így Tégy visszásán ’s ragyogok.

B

3dik számbeli rejtettszó : 

O r o s z l á n y .

Szerkezteti H e l m e c z y  M. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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NAPOLEON’ KALAUZA WATERLOONÁL.
J f '» ; - { v  • - - * '

L a c o s t e  János, földmives a’ Waterlooi 
környékből, Junius’ 18d. 1815, ama’ neveze
tes ütközet’ napjának reggelén, Napóleonhoz 
hivatott, hogy őt a’ vidék’ fekvése felől érte. 
si'tse ’s egyszersmind vezetője legyen, ez em
lékezetes napról mint hiteles szemtanií a’ kö
vetkező dolgokat beszéli:

Waterloo mezőváros a’ Nivelles felé ve
zető úton délszak felé fekszik, Brüsseltől há
rom órányira. Hozzá a’ s o i g n e s i  erdőn ke
resztül mehetni. Előtte a’ Mo n  t-S a i n t-J e a n 
nevű kis halmocska áll ’s ez alatt kelet és 
nyugotra egy 450 lábnyi szélességű és 40 
lábnyi mélységű völgy nyílik. E’ völgy vala 
tulajdonképen a’ csata’ síkja. Napoleon dél, 
Wellington éjszak felé állott.

Junius ISdika’ reggelén az ég homályos 
és borongó vala. A’ kafonak esőtől öszveázot- 
tan részint aluttak, részint ébren várták a’ 
nap’ keltét, melly olly soknak ma volt utó- 
szor feltűnendő. Néhány „ki az ?” k iáltás, 
melly koronként hallatott ’s a’ folyton ropogó 
mennydörgés szakasztották félbe egyedül az 
iszonyú csendet. A’ két sereg egymás’ szavát 
hallhatta , olly közel állott egymáshoz.

Midőn Napóleonhoz vezettek —  mond 
Lacoste —  egy fából készült Belveder mel
lett találtam őt, honnan egy szép tért lehete 
messze végig látni. E’ helyhez közel fekütt 
G o m o n d ’ vára , egyenlő távolnyira mind 
a’ két seregtől. Az ütközet e’ vár alatt kez
dődött. Nap’ kelte előtt a’ várba 3,000 angol 
helyező magát ’s most tőlök a’ francziák he
ves rohanással akarák azt elfoglalni. A’ vér
ontás e’ ponton igen nagy vo lt; a’ vár lán
gok’ martalékává (praeda) lön. A’ franczia ha-

dák’ jobbik szárnyáról az angolok’ baljára 
száz álgyií dörgötte halálos hangjait.

Napoleon, úgy látszott, jó kedvében s 
telj es bizodalommal volt. Sokat beszélt a’ je 
lesebb foglyokkal, kiket elébe hoztak, és sű
rűén szippantgatá a’ burnótot (Schnupftaback).

Az ágyúzás délutáni négyig tartott ’s a’ 
viadal szakadatlaniíl folyt véresen és kegyet
lenül. Végtére lá ttuk , hogy az angol Írnia 
mozdulatot teszen a’ briisseli út felé, melly 
azt látszott jelenteni, hogy az angol seregek 
visszavonúlnak.

A’ császár csak hamar jobbik szárnyára 
feszítette figyelmét , honnan titkos híreket 
vön, ’s úgy látszott, igen nyugtalan leve. Esti 
hat órakor a’ poroszok keresztül - törtek a’ 
f i s c h e r  m ö n t i  sűrűn ’s a’ franczia li'niát 
körülfogók.

Napoleon visszatolta őket, bár olly kö
zel voltak már, hogy golyóbisaik a’ belle-al- 
liancei major mellett süvöltöztek; állását pe
dig legottan megváltoztatá. —  Hét órakor a’ 
poroszok ismét előre tódúlván ismét visszave
rettek. A’ franczia gyalog és lovag sereg min
den oldalról vívta őket ’s az angolt. A’ sok 
ezer különböző zaj végtére egyetlen egy hang
ba látszott Öszveolvadni, melly hasonló volt 
száz kolompár támasztotta csörgés - csatto
gáshoz. Ez a’ sisak és mellvason történt kard
csapások’ hangja volt.

A’ la Haie-Sainte nevezetű házat, mellv 
a’ völgy’ mélyében fekütt, Napoleon’ lattára 
több ízben vették-el szörnyű dühösséggel a’ 
francziák az ellenségtől és viszont; végtére 
pedig bárom órai viadal után csakugyan a’ 
francziák tartották-meg. Az angolok, minek-
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utána minden töltésüket ellődözte'k, vissza
vonultak. A’ ház’ belseje tömve volt holtak
kal ’s veibe mártva minden falai.

A’ császár azt mondotta nyilványosan , 
hogy győzödeline bizonyos. Azonban csak ha
mar egyik franczia ezred rendetlenségbe jőve, 
a’ nélkül hogy okát kitalálhatnák. Napoleon 
azonnal kipótlotta helyüket 15,000 emberrel 
régi testőreiből, néhány szót monda hozzájok, 
de velők nem ment-el. A’ megtámadás rémí
tő volt. Egy kis idő múlva az ellenseregek
kel, mellyeknek egész líniája mint vízár egy
szerre ömlött-ki, öszvebonyoltan láttam őket 
visszahúzódni.

A’ nap alkonyodott. A’ császár, ki ez 
egész jelenést nagy aggodalmak közt szemlél
te, hirtelen Bertrand generálhoz fordáit. „El 
kell mennünk” úgymond, ’s azonnal megin
dula mintegy tizen öt személytől kisérve. Én 
mint kalauz előre nyargaltam. Néhány per- 
czenet múlva mindenik lovag megeresztett 
fékszárral vágtatott keresztül a’ mezőn. Az 
út annyira el vala lepve, hogy sehol sem tör
hettünk keresztül.

Éjjeli tizenegykor értük-e l Gemappet, 
hol már akkor a’ zavarodás fő pontjára há
gott. Itt azt mondván hogy rám többé szükség 
nincsen , elbocsátottak ’s én száz féle teker- 
vényes útakon végtére haza értem. Az útban 
elvették lovamat ’s kevés híja volt, hogy né
hányszor öszve nem lődöztek vagy vagdaltak. 
Házamnak, midőn éh és fáradságtól elsanyar- 
va hozzá érkézéin, csak omladékáit találtam. 
Minden birtokom ’s vagyonim eí voltak veszt
ve. Szomszédommal találkozván haliám, hogy 
háznépem a’ s o i g n e s i  erdőbe rejtezkedett 
’s azonnal mentem felkeresni őket.

Más nap reggel megnéztem a’ csata' he
lyét. A' gomondi vár’ belseje rémítő tekinte
tű vala. A’ még fenn álló faldarabokon véres 
kezek’ nyomai látszottak ’s a' padolaton vér- 
ú tak , mellyeken a’ [ sebesek elő tova mász
tak , meddig bennök élet vala. Azóta a’ vár 
kertben mintegy hat ezerre menő halott ása-

tott-el , kiket nem győztek megégetni. —  A’ 
vármelletti erdőcskében találtam olly fát, melly 
nyolczvan puska-golyóbistól volt öszvelikgat- 
va , holott vastagsága alig vala egy lábnyi.

Az egész csatatér (eső és vértől felázva 
’s rajta a’ kukoricza ’s rozsvetések lólábak 
által földdel egybe dagasztva) kovászhoz hason
lított. E’ síkon legalább is 25,000 holt és 
sebes ember és ló hevert; ’s a’ sok fegyver, 
nyereg, zabola, tarsoly, mindenféle alakú 
és színű köntös, hol épen , hol rongy - dara
bokban szerte szórva.

Harmad napra nagy sietten máglyák (ro- 
gus) rakattak, a’ testek egy részét elégették 
másikát pedig hosszú árkokba ásták, a’ nél
kül hogy szorgalmasan megvizsgáltathatnék 
valamelly testben nincs e még élet. Az élő 
sebesek legnagyobb gonddal ápoltattak , de 
közűlök igen sok meghalt, nem annyira sebei 
mint az igen nagy mértékben történt elgyen
gülés miatt.

ÉDES KÍN * __ ’’
Ti néma bús vidékek,
Halljátok kinomat!
'S te Nympha, szent folyamban,
Könyűm feléd ömöl !

De Nympha, balzamoddal 
Ne gyógyítsd e sebet -, >
Örömmel hordom én azt 
Keblemben Chlorisért.

Kölc&ey Fér ént z.

LÖKD HOLLAND.

Lord Holland 177 3 született; ő egyike 
a' Grey-ministerium’ legfényesebb tagjainak ’s 
unokája a’ híres F o x n a k. Charakterét a‘ 
„Babylon the Great” következőleg festi:

„Lord Holland egy tökéletes J o h n- 
B u l l * )  ’s valamint nem születhetett volna.

p)  Ezen nevet legelőször Swift’ írásiban olvasni, a’ 
minthogy csak ugyan ő is találta volt fel s hozta 
divatba, Vele a’ személyesített ángol nemzeti oha-
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úgy nem is élhetne sehol Anglián kivúl. Rajta 
minden angol. Ha Liverpoollal e's Greyyel 
akarnák hasonlatba tenn i, azt lehetne mon
dani , hogy Liverpoollal az ember örömest 
közlené teljes bizodalommal titkait; Greytől 
távol maradna, midazáltal kalapját tisztelettel 
tenné-le előtte ; de azon perczenetben, melly- 
ben Hollandot megpillantja, elébe fog menni 
’s olly melegséggel és bizodalommal fogja 
megszorítani kezét mint régi barátjáét, kit 
harmincz év őta nem látott. Személye, mód
ja  , öltözete a’ legnagyobb mértékben egysze
rű, a" nélkül hogy aljasságnak vagy pórszi- 
nűségnek csak nyoma is volna rajta. Egész 
alakján jó indulat, tiszta szív, vidám szeszély 
(Laune) mutatkozik. Ajkain barátság’ és de
rűit lélek’ jelei ülnek és szemeiben olly vá
gyás , melly a’ maga ’s mások’ boldogsága 
eszközletiért lángol. A’ nézőnek szinte nem 
jól esik őt a’ lordok’ hideg pompájú gyüleke
zetében találni ’s inkább óhajtana nyájas be
szélitek között egyszerű vacsora mellett vele 
öszveülni.

De ezen egyszerű , igénytelen (praeten- 
siőtlan), szeretette méltó Charakteren kivűl 
még sok egyéb van lord Hollandban, mi az 
embert mélyebben érdekli. Arczvonásiban — bár 
képe tömött és húsos —  olly eleven játékot 
tapasztalni, mellyhez hasonló alig van vala- 
melly arczon az egész felső házban. Külsején 
minden jelentő. Midőn az ember hirtelen rá 
veti szemeit azt vélné, hogy ő tehetlenűl és 
részvétlen foglalja-el a’ parliamentben helyét: 
de történjék csak valami, a’ mi ellenére van, 
p. o. állíttassék-fel az ellenkező felekezet ál
tal valamelly elv (princípium), mellyet ő fo
náknak hiszen, vagy védelmeztessék valamelly 
állítás, mellyet ő a’ törvényekkel megegyez- 
tetni nem tud és igazságtalannak vél, akkor 
olly pillantat villámlik - ki jelentéssel teljes

raktér jegyeztetik-meg, ’s beszéd közt valamint 
írásban az angol köznép’ szokási és sajátságinak 
képviselője és*valódi mása.

szemöldökei alól , melly többet mond és czá- 
fol-meg mint másnak egy talán hosszabb 
terjedelmű beszéde. Ha minden mozdulatit fi
gyelemmel' kíséri a’ néző, tapasztalni fogja, 
hogy rajta minden él ’s a’ körűlte állókba is 
elevenséget ’s életet önt, annyira, hogy mi
előtt felállana helyéről, már az embert jósló 
előérzetek lepik-meg ’s azt hiszi, hogy minden 
társai közűi neki kell legtöbb szónoki (ora- 
tori) tökélyekkel birnia.

Ha meg szólamlott, úgy találn i, hogy 
az előérzetek’ jóslata (augurium) nagyobb ré
szint valósodott ugyan : de a’ szónok’ beszé
dére nézve kedvezőbb volna ha külseje olly 
sokat nem ígérne; azaz, lord Holland jeles 
szónok, de nem olly mértékben mint külseje 
előre hirdeti. Előadása kedves ’s nincs benne 
semmi mesterkélt, de rajta valamelly bizony
talanságot vehetni észre, melly a’ beszéd’ pon
gyola és müvésztelen alakjával párosulván in
kább részvételt és szeretetet gerjeszt, mint 
csudálatot iránta. Hangja szelíd és tiszta, sza
vai’ kiejtése tökéletes, stílusa, jóllehet nem 
erőtetett , de még is egyenetlen és töredékes 
inkább, mint kerekded görgésű. Szellemi te
hetségei (Geistesfähigkeiten) igen jelesek, de 
úgy látszik, nincsenek tökéletesen kifejtve’s 
azon észrevételt lehet rólok tenni, hogy több 
tanulással, szorgalommal párosítva, mind ne
k i , mind hazájának több ’s rendkívül nagy 
hasznára lehettek volna. Igen szigorú logi- 
cusnak nem lehet őt mondani, mert jóllehet 
beszédeinek egyes helyei tökéletesek, nin
csenek még is úgy egybe szőve , hogy öszve- 
függő egészet tegyenek. A’ felső ház’ szóno
kai között talán ő az , ki legkevésbbé indula
tos. Szokásban van némellyeknél az ellenfél’ 
okait erőszakos és rendkívül sebes eszközök 
által leverni, masoknál magára a’ személyre 
halálos nyilakat lődözni; lord Holland illy 
nemű fegyverekkel soha sem é l ; az ő czáfoló 
ereje leginkább két dologban á ll: e l ő s z ö r  
azokat kiket czáfolni vagy meggyőzni akar, 
rövid, éles Ötletei (Einfälle) által olly sze-

/
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szélybe helyhezteti, hogy gyakorta inkább 
vannak megelégülve vele ’s véleményével mint 
ön okaikkal vagyon magokkal. Má s o d s z o r ,  
tárgyait és véleményét olly melegséggel vilá
gosítja és magyarázza, hogy tüzétől minden 
hallgatói elragadtatnak ’s ha eset jó elő, 
mellyben ki nem kerülheti, hogy bántóját vis
sza ne bántsa, fegyverei általányos igazságok’ 
felhordásában állanak inkább , mint szemé
lyes czélzásokban. Azonban, ellent nem áll- 
ván a z , hogy tárgyait olly hévvel tudja elő
adni, melly maga körül minden hallgatót 
felhevít ’s hogy lángoló színekkel festi az el
tűnt szabadságot ’s emlékezetének költői vi
rágokat szentel, vagy metsző elmésségeket bo- 
csátgat azokra, kik a’ szabadság’ oltárát ez 
vagy amaz országban szentségtörő kezekkel 
döntögették-le , mind ez ellent nem állván, 
midőn az ember lord Holland’ mérséklett , 
határozatlan és csiiggedező viseletére ’s alak
jára tekint, kétség támad lelkében, hogy azon 
dicső jelenetek , mellyeket a’ lord’ képzelmi 
tehetségei olly bájolólag festettek-le, valaha 
léteit fognak nyerhetni. Zajtalan időkben, 
nép szava által gyámolítva, lord Hollandnál 
senki sem volna alkalmasb vezér a’ köz sza
badság’ és köz jó ú ta in , és senki sem tud
na egy felvilágosodott, férfias kormány’ bo- 
sziíinak jobb irányt adni nyilványos ellensé
gek ellen: de közvetetlen veszélyekkel har- 
czolni, és szükségtől nyomatva titkos és csa
lárd ellenséggel szembe szállni, lord Holland’ 
lelke szelíd és gyenge volna.

Ha a* világ’ emberei ollyanok volnának, 
miilyeneknek erkölcsi tekintetben lenniük kel
lene , úgy nincs kétség benne, hogy lord 
Holland a’ legnagyobb befolyású p a i r  volna, 
szinte rígy , mint most a’ szeretetre legmél
tóbbal nak egyike. Ha tekintetbe vétetik az 
i s , hogy Holland’ politicája mindig őszinte 
és egyenes volt ’s hogy azon tűz , melly őt

gyakorta elkapja, nagyobb mértékben veszi a’ 
szívtől mint észtől eredetét, úgy nem lesz 
különös megfogni ha azt á llítjuk , hogy az 
egész whig-párton alig van ember, kinek in
téseit az ellenkező fél nagyobb készséggel 
és hálával tudná fogadni mint lord Hollandét.

APHORISMÁK.

Az ország melly sok katonát állíthat elő, 
hatalmas; melly pedig mindig sokat tart, majd 
gyenge országgá lészen. A’ nagy hadierő ele
inte az országot felmagasztalja, ’s végre ele- 
mészti azt.

Némelly hadivezérnek annyi érdeme va
gyon valamelly ütközet’ szerencsés végzeté
ben , mint a’ Capitoliumot megmentő ludak- 
nak. O azonban jutalmat nyér; a’ megcson
kult katona pedig mankón já r koldulni az or
szágban , mellyet ő védeni segíte!

Azoknak kik érdemüket ezelőtt száza
dokkal élt vitéz őseik' tetteiben helyeztetik, 
’s büszkék ha eredetük a’ hajdani mesés kor
nak homályában enyészik el, azt mondja Plá
tó az isteni bölcs: „Nincs király ki szolgai-,
’s szolga ki királyi-vérből nem származnék.”

H—r.
REJTETTSZÓ.

Olvasd vissza felé nevem ,
Úgy sem jelent mást csak engem:
De ne gondolj t ó t  ’s g ö r ö g r e ,  1 
K e r e k ,  bab vagy b á b ,  k ö n y ö k r e ;
Sem p é p  ’s c s ú c s r a ,  ez mind kévés; 
Inkább könyv’ tábláján keress.
De még így se vélj ó 11 ó n a k 
Ab a királynak ’s posztónak;
Nem vagyok p a p ,  m a g a m  ’s A g a ,
Epe ,  g ő g  vagy a n y a  ’s apa.
T a s  körül keress, ott találsz,
’S ha tetszik, Pesten nálam szállsz.

B. E.
4dik számbeli rejtettszó : 

M a g y a r .

Serkezteti H e l m e c z y M .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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TUDÓSÍTÁS KÖRÖSIRŐL.

Utazó hazánk’ fia K ö r ö s i  C s o r n a  
S á n d o r  most Kalkuttában van. hová a’ Hi
malaya’ hegyein tett htjából érkezett. Tibeti 
nyelv’ grammatikáját ’s egy angol-tibeti nyelv 
szókönyvet, sok esztendei útja’ és tanulása’ 
gyümölcsét , itt szándékozik kinyomtattatni. 
Tudományos czéljai öt egy ideiglen Z a n g l a '  
városában tartóztatták, melly a’ z a n k e r i  
kerületben fekszik; később K a n o m b a n  a’ 
K h a n  u v á r i  (talán Kunavári ?) tartomány
ban a’ S e t l e d s c h ’ éjszaki partján, ’s ez 
utóbbik helyen három egész évig. Ha figye
lembe vetetik, hogy a’ tibeti nyelvet egy olly 
torzsöknép beszeli, melly éjszaktól kelet fele 
tizen hat gradusnyira terjedő szeles tartományt 
bir , ’s több helyen határszomszédja az indiai 
angol-birtokoknak, könnyű által lá tn i, melly 
igen nevezetes következésnek lesznek ezen 
derek hazánk’ fiának fáradozásai. Ez a’ philo- 
logia tudományoknak kulcs gyanánt fog szol
gálhatni talán olly kincsekhez, mellyek eddig 
előttünk ismeretlenek valónak. (Allgemeine 
Theaterzeitung).

NAPRAFORGÓK.

1) Extra hungariam non est vita, azaz : 
mindenünk van, de nem azé a’ sült nyúl a’ 
ki megpirító.

2) „V izet!” kiált harsány hangon az 
úrfi , ki lóháton a’ kávéházba ugratott. „Hát 
szénát nem parancsol nagyságod ?”

3) Nyomtatás-szabadság nincs, szól egy 
beszélgető a’ másikhoz. Ki mondó az úrnak P 
kérdi Marczi kocsis. A’ fegyverneki pusztán 
egesz nyáron nyomtattunk, talán c s é p e l n i  
nem szabad ?

NORVÉGIA.

A m p e r e  az éjszaki tartományokban tett 
útja’ leírásában Norvégiáról a* következőket 
mondja : Európában nincs ország, hol a’ mo
narchiái kormányaikat olly sok respublicai szel
lemmel volna vegyülve mint Norvégiában. Tör
vényeket egyetlenegy gyülekezet alkot, melly- 
be még a’ legcsékelyebb vagyonú polgárnak is 
bémenetele van. Ezen gyülekezetből áll a’ nagy 
tanács, vagy norvégi nyelven S t o r t h i n g ,  az 
országnak legfőbb hatalma, inellynél a’ kez
demény’ (initiativa) és jóváhagyás’ jusai ’s a’ 
tilalom (veto), következőleg a’ törvényhozás
nak teljes hatalma, van. A’ király a’ nemzet’ 
kívánságait nem vetheti-vissza, egyedül csak 
halaszthatja. Ha t. i. a’ Storthing valamelly 
javaslatot teszen ’s három ízben terjeszti a’ 
király’ elébe , ha ő mindannyiszor megtagad
ja  is , a’ javaslat törvénybe megyen ’s köte
lező erőt nyer mind a’ nemzetre mind a’ ki
rályra nézve. Ellenben , ha a’ király teszen 
javaslatot ’s a' Storthing háromszor visszave
ti, visszavetve marad az ’s nem válik törvénnyé. 
A’ nemességnek vér által öröködése, mellyet 
a’ király divatba akart hozni , így vettetett- 
vissza a’ Storthing áltál, háromszori sürgetés 
és ugyan annyiszori megtagadás által.

A’ királynak előterjesztési és jóváhagyá
si jusa egyforma terjedelmű, sem az emezt 
nem haladja-meg, sem viszont. Ó eloszlathat
ja  ugyan a’ rendszerinti Storthingot ’s rend
kívüli gyűlést hívhat egybe, melly egyedül 
királyi javaslatokkal foglaTatoskodhatik : de 
ezen gyűlésben sincs a’ királyi ügynek tör
vényes szónoka (Redner) ’s olly személy, ki 
hivatalánál fogva az ő előterjesztéseit védené. 
Mondhatnok, hogy az illy constifutioban nincsJH. J.
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meg a’ szükséges sülyegyen (aeqtiilibrium): 
de a' norvégiak magokat ezen kormányaikat 
alatt boldogoknak vallják ’s azt hiszik, hogy 
minekutána az ő fejedelmük a’ svéd király , 
következőleg egy idegen ne'p’ királya, a’ fenn 
érintett polgári alkotványban a’ nemzetnek 
idegen elnyomás ellen a’ legerősebb garanti- 
ája van. Annyi bizonyos, mond az utazó, hogy 
Európában egy kormányaikat sincs , melly az 
éjszak-amerikaihoz annyira hasonlítana, mint 
a' norvégi.

A’ választásoknak két lépcsője van. Min
den birtokos, és így a’ népnek csak nem egész 
tömege (mássá), melly nagyobb részint pa
rasztokból áll, templomokba gyűlekszik ’s vá
lasztókat nevez. Ezen választók határozzák-el 
azután a’ Storthing’ tag ja it; és pedig teljes 
szabadsággal, vagy a’ magok köréből vagy 
azon kivűl. —  Gyűlés minden harmadik esz
tendőben tartatik három hónapig, ha pedig a’ 
király hat hónapig kívánná tartatni , a’ kö
veteknek kárpótlék fizettetik.

Én Christianiában —  folytatja Ampere —  
egy Storthing’ alkalmával voltam. A’ gyűlés, 
melly szemem előtt vala, nem volt olly poé
tái színű mint a’ régi skandinavi hősek’ Stor- 
thingja, melly minden második esztendőben 
szabad ég alatt egy síkon vagy magas hegyte
tőn tartatott. A’ gyüíés egyszerű kis palotát 
foglalt - e l , hol hatvan jelen lévő tagot 
számláltam. Mind feketében voltak öltözve 
egyen kivűl, ki tarka pórköntösébe jelent-meg. 
A’ gallerián — hol a’ publicum szokott ősz- 
vetódűlni —  egy matrózt láttam , ki sapká
já t félénk tisztelettel tartva kezében, feszített 
figyelemmel kísérte a’ dolgok’ folyamatját.— 
Ezen országban mind a’ földmíves , mind a’ 
hajós részt vészén a’ törvényhozásban ’s egyéb 
köz dolgokban, ’s érti azokat, mert nálok 
olvasni mindenki tud.

Nem értvén nyelvüket, nem valók ké
pes érteni a’ fennforgó tárgyakat. Füleim a’ 
G r a n d - l o w  (alaptörvény) szóra lettek' leg
inkább figyelmesekké, melly minduntalan zen

gett s minduntalan bizonyos fontossággal mon- 
datott-ki. ügy te tszett, hogy a’ tanácskozás’ 
tárgya az országos alkotvány volt. A’ tanács
kozás’ hangja igen tisztes és ünnepélyes (fes- 
tivus) vala, ’s még a’ hevesebb beszédekben 
is mérsékletet lehetett észrevenni. Minden kö
vet , midőn szólt, felállott helyén és az elöl
ülő felé fordult. Nem kevéssé bámultam, hogy 
Európának ezen vég szögletében olly népre ta 
láltam , melly alkotványi szokásaiban olly 
messze haladt m ár, holott kormányalkatja 
csak néhány esztendős még (l814ben alapí- 
tatott) ’s az előtt századokig a’ dán  praefe- 
ctusok’ despotai igazgatása alatt nyögött. De 
a’ szabadság magával hordja az oktatói erőt , 
’s óriási léptekkel viszi a’ nemzeteket kifej
tésük’ ’s- boldogságok’ fő pontjai felé.

A’ nórvégiak, bár a’ dán korona alól 
felszabadultak, sok tekintetben még is Dánok. 
Christianiában csaknem azon szokásokat, mó
dokat lehet látni, mellyeket Koppenhágban. 
Mind a’ két helyen ugyan azon zavarékát az 
idegen viseletnek és nyelvnek. Az országos 
nyelv a’ dán ’s a’ norvégi ennek csak ága, 
melly kimondás által fajult-el törzsökétől. Az 
ország’ belsejében, kivált éjszak-felé, a’ nyelv 
közeledik a’ svéd nyelvhez, azon okból, meit 
a’ régi skandinavi nyelv jobban megmaradha
tott a’ távol fekvő magányos völgyekben, 
mint az idegenektől gyakran látogatott ten
ger4 mellékén.

A’ norvégi népnek is vannak pórdalai, 
szinte mint a’ dánnak és svédnek : de nyom
tatva még kevés. Az ország’ felszabadulásáig 
literaturájok a’ dánnál volt összeolvadva ’s 
ehhez számláltatik M o l i ^ r e ’ szellemrokona 
a’ genialis H o l b e r g  i s ,  éjszaknak ezen 
nagy disze, ’s Europa’ második komikus költője.

A’ constitutio’ kezdete óta a’ szabadság 
és függetlenség nemzeti literaturát alkoljtl 
nálok, ’s ennek terem tői: B i e r g a a r d ,  
S c h w a c h ,  és H a n s e n .  Munkáik nagyobb 
részint hazafiúi énekek és bordalokból álla
nak. —̂  Egy kereskedőt, ki előttem igen egyű-
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gyűnek látszott, kérdettem : ha a* constitu
tion kezdete előtt voltak e’ népdalaik ? „Ak- 
kor meg nem voltunk nép” felelt ő nemes 
büszkeséggel.

Egy kereskedő jutalmat teve-fel a’ leg
jobb nemzeti énekre. B i e r g a a r d  készíte 
egyet, melly a’ jutalmat megnyerő. Benne 
nincs ugyan feltűnő eredeti szín , de tűzzel, 
élettel és erővel teljes. Benne a’ költő hazá
ján fiainak úgy emlegeti a’ norvégi havasokat, 
halban gazdag tengert, termékeny völgyeket, 
vízrohanásokat; mint olly polgár, ki hazájában 
büszke ’s ekként, végzi:

,,A’ norvégi ember szabadon gondolko
dik és szol, szabadon munkál hazája’ javára. 
A’ norvégi havasok’ madara, a* norvégi tenger 
hullámai nem szabadabbak, mint egy norvégi 
polgár, kinek akaratját semmi sem korlátoz
hatja csak olly törvény, mellyet maga alko
tott." Gyönyörű ’s egy szabad nép’ költőjéhez 
méltó szavak!

A’ norvégi constitution jelességét bizonyít
ja  az is , hogy Christianiában 1S14 óta a’ 
népesség még egyszer annyira nevekedett. A' 
tudományok is mélyebb gyökeret kezdenek 
verni. Christianiaban most egy Universitas . 
egy füveszkert van ’s néhány jeles tanító . 
kik között K e y s e r  és E s m a r k  emlékezet
re méltók.

A’ LOCARXOI KOLDUS ASSZONY.

Rege, Kleist Henrik után

Locarno’ környéken, felső Olaszország
ban , a’ havasok' alján egy régi var állott , 
mellynek most a’ Szent - Gothard felöl jövő 
utas csak omladékáit talalja. Birtoka vala ez 
egy grófnak, ’s belseje tagas-, fényes szobák
ból állott. Ezeknek egyikébe egykor a’ ház’ 
asszonya egy öreg beteges asszonyt, ki kol
dulva jött ajtaja’ küszöbéhez , könyörületbol 
fogadott vala be ‘s egyik szögeletbe szalmara 
fekteté. Haza terven vadászatból a’ gróf, a’ szó. 
baba, hol puskáját szokta volt letenni, törté

netesen belépett ’s parancsoló az asszonynak 
zúgolódva, hogy a’ szugolyból, hol feküszik, 
keljen-föl és vonja-meg magát a’ kályha rae- 
gett. Az asszony, ki fel akara helyéből emel
kedni , megesuszamodván mankói a’ sima pa- 
dolaton , elesett ’s keresztcsontját veszedel
mesen megsértő, elannyira, hogy noha üggyel- 
bajjal felvanszorgott ugyan ’s mint parancsol
va volt, a szobán keresztülment: de a’ kály
ha megett sűrű nyögés és sohajtozás között 
leroskada s meghalt.

Esztendők’ elforgása után, midőn a’ gróf 
háborúk s egyéb viszontagságok által birto
kaiban hanyatlani kezdene, történt, hogy egy 
levente (Hitter) látogatta-ineg, kinek kedve 
jött a’ várat szép fekvése miatt megvenni. A’ 
gróf, közelebbről érdekelvén őt az alku, meg
hagyó hitvesének, hogy az idegent a’ fenn 
említett lakatlanul álló szobába szállítsa, melly 
különben is fényesen vala fel bútorozva. De 
mint elbámult a’ házas pár, midőn a’ levente 
éjfél tajban halvány arcczal és zavarodva le
jö tt hozzájok mennyre és földre esküdözve , 
hogy a’ szobában rém (spectrum, Gespenst) jár, 
mivel valami, szemnek láthatatlan, csörtetve, 
mintha szalma közt fekütt volna , egyik szu- 
golybol felkelvén, lassan keresztűlhuzodott a’ 
s/.oban s a’ kalyha megett sűrű nyögés és so
hajtozás közt lerogyott.

A’ gróf, maga sem tudva miért, megdöb- 
bene, a’ leventét azonban színlett vidámság
gá! kinevető, de megígérte még is, hogy azon
nal felkél ’s megnyugtatására az éj’ hatra le
vő részét vele fogja ott fenn tölteni De a’ 
levente kérte, engedné-meg, hogy itt hálószo
bájában egy karszéken húzhassa-ki az éjt , ’s 
mihelyt megviradt , kocsijába fogatott, aján
ló magát ’s ment.

E’ történet, melly rendkívül nagy figyel
met gerjeszte, több rendű vevőt idegenített-el, 
a’ grófnak nagy szomorúságára, elannyira, hogy 
minekutána ön cselédei között is csudálatos
képen elterjedt vala az éjféli órákban történ
ni szokott rémcsörtetés’ híre, tett által akar-
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van azt inegczáfolni, eltökélő, hogy a’ követ
kező éjszakán maga vizsgálandja-meg a’ dol
got. E’ szerint alkonyodáskor ágyát a' mon
dott szobába vettető ’s ott álla lest éjfélig 
«lomtalanul. De melly igen elborzadt volt, mi
dőn kondáltakor a’ rémek’ órájának a’ csudá
latos csörtetést észrevenné. Ollyan volt az , 
mintha ember kelne-föl recsegő szalma közűi 
\s keresztül men vén a’ szobán hörgés és sohaj- 
tozas között a’ kályha illegett öszverogyna.

A’ grófné, lejövén reggel, kérdő mint 
filütt legyen ki a’ próba, ’s midőn férje fé
lénk ‘s bizonytalan tekintettel körűi nézne ’s 
annak utána az ájtót bezárva megvallaná, 
hogy a' rém csakugyan való, úgy megrettene, 
a’ mint soha még életében nem, ’s kérte fér
jét, hogy mielőtt a’ dolog közhírré lenne, az ő 
társasagában tegyen még egy második komoly 
vizsgálatot. De mindnyájan, egy meghitt szol- 
gájokkal együtt, kit magokkal vittek, ugyan
azon csudálatos csörtetést tapasztalák’s 'egye
dül annak óhajtása, hogy a’ vártól bár mi
nemű áldozattal is szabadulhassanak-meg, esz
közlé, hogy rémülesöket a’ szolga’ jelenlété
ben elnyomák ’s a* történetnek közönséges és 
mindennapi okot adanak, melly magát termé
szetes ríton megfej tend i.

A’ harmadik nap’ estvéjén, midőn mind
ketten a’ dolog’ alapjara kivánván jutni, szív
dobbanások közt a’ lépcsőkön ismét az idegen’ 
hálószobájába mennének, történetesen a’ házi 
ebet, melly lánczárói szabadon volt bocsátva, 
az ajtó küszöbén találták, ’s talán, hogy egy 
harmadik élő is legyen velők, vagy egyéb 
magok előtt is meg nem magyarázott okból, 
az ebet a’ szobába bocsátók magokhoz. Két 
gyertyát tevén az asztalra, a" grófné vetkezet- 
lenűl, a’ gróf pedig karddal és pisztollyal ma
ga m ellett, mellyeket fegyvertárából hozott, 
tizenegy óra’ táján leültének, kíki a’ maga 
ágya’ szélére, ’s az alatt mig ők egymást kü
lönféle beszéletekkel, a’ mennyire lehetett, 
mulatni igyekeztek, a’ kutya fejét és labait 
öszvegömbölygetve a’ szoba’ közepére fekü-

szik és elszenderűl. Azon perczenetben. hogy 
az éjfél beáll, az irtózatos csörtetés hallatni 
kezdi magát , valaki, kit szem nem lá tha t, 
mankóin a’ szoba’ szögletéből felemelkedik; 
jól hallani, miként recseg alatta a’ szalma ’s 
az első top-top hangzatú léptekre felébred a’ 
kutya, füleit hegyezve felszökken a’ padolat- 
ról ’s morgás és ugatás között, mintha ember 
jőne ellene, a’ kályha felé félre ugrik. E’ 
pillantatban kirohan a* grófné felborzadt ha
jakkal az ajtón ’s azonban hogy a’ gróf kezé
be ragadva kardját nagy hanggal dürgi „Ki 
az?” és semmi választ nem kapván mint őrült 
minden irányban vagdalja a’ levegőt, ő kocsi
jába fogat azon eltökélt szándékkal, hogy tüs
tént a’ városba menjen : de meddig bútorait 
öszveszedi ’s a’ kapuig görgedezhetnek hintó- 
kerekei, látja, hogy a’ vár környöskörűl láng
ban áll. A* gróf tudniillik rémültében elká
bulva egy gyertyát ragada ’s azzal a’ vár négy 
szögleteit őrjöngve meggyujtogatá. Hiába kiilde 
embereket a’ grófné a’ szerencsétlent meg
menteni, ő a’ legirtózatosb módon érte végét 
’s még ott fekszenek, öszvesöprögetve a’ vidék’ 
lakói által, fejér csontjai a’ szobának azon 
szögletében, honnan a’ locarnói koldus as
szonyt felkelni parancsoló.

Az 5dik számbeli rejtettszó’ megfejtése :
Csecsemőkora’ bölcsőjében 
Szenderegve engem is ég’
Lakójának tartott re'genten 
A’ képzelgő emberiség;
'S most csak annak tart a’ mi vagyok,
De királyságommal nem hagyok 
Még is fel ’s több ütközetbe 
Sok vitézt képem vezet • be.

Pusztákon lakom, sok helyeken 
Még is aranyba foglalnak ,
Sőt néhol a’ vitéz kebleken 
Gyémánt tagjaim ragyognak.
Nyúlj zsebedbe, ott is engemet 
L elsz, vagy ha még így is nevemet 
Ki nem találod , Wigandnak 
Folyóirásúl is adnak.

E. B.
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EGY FIATAL NŐ’ HALÁLÁRA.

Tehát szemeid’ szelid sugári
Elhunytak immár, gyönge nő? 

Elhunytak ! ’s szánat es örömnek 
Nem ejtheted szent csöpjeit.

Az arcz, melly nyíló hajnal-e'kkel 
Dicsekvék , íme sárga már ,

Mike'nt ligetnek líliomja,
Melly elvirítá bájait.

Tavasz’ rózsáit sze'gyenítve
Rubint-szin ajkad nem mosolyg; 

Lezárva áll a z , ás kesergő
Sziile'd’ ’s hived’ nem élteti 

Vigasztaló szavad. Kis árvád 
Utánad sirva esdekel.

Szegény gyermek! te nem tudod még 
Kinek sikoltozod neve't —

Felnősz , mikent mezők’ virága ,
’S árván fog könnyed ömleni.

’S te ah, nem adhatod megáldó 
Csókod’ reá, szelíd anya!

Elhültenek ’s ölelni többé
Nem nyújthatod hü karjaid’.

Érző szived megállt, fagyottan 
Fekszel mint síkon hófuvat.

Ollyan valál mint a’ tavasznak 
Szelíd mosolyja, életed 

Derűit, vidám, mint a’ kinyílt ég ;
Bimbókkal ékesítve iilt 

Az ifjúság bájkellemid közt,
’S ah már letépte a’ halál! —

Legyen nyugalmad enyh , feletted 
Virágokat neveljen a’ tavasz,

’S szellőji búsan lengedezve 
Nyögjék korán kimultodat;

’S ha, kik szerettünk életedben, 
Meglátogatjuk sírodat,

Leszállva szellemed honából 
Lebegjen arczaink körűi. *

*  Szabó Dávid.

FONÁKSÁGOK.

Hétköznap szeme'thordö puttón a’ háton
—  vasárnap rezsarkantyiís csizma a’ lábon.

Aranyóra — rongyos könyökű frakk. 
Selyem ruha e's giraff- kalap —  csiz- 

mátlan gyermekek a’ háznál.
Yármegye'n despota— otthon papucs alatt. 
Nagy bibliotheca —  tudatlanság. 
Delben nyolcz tál e'tel — estve egy kis 

kenye'r pohárvizzel.
Philosophia —  szelesse'g.
Fejen költői koszorú —  lábon talpatlan 

csizma.
Vendéglős —  három garas a’ háznál. 
Kard az oldalon —  nyúlszi'v a’ kebelben. 
Professor e's nevelő inte'zet’ tagja ■— 

otthon neveletlen buta gyermekek.
Három emeletű ház e's ládape'nz —  fe

kete kenye'r penészes tiíróval.
Austriga, champagne-i bor az asztalon

—  executio a’ háznál.
Menyasszony —  ránczos kép , fogatlan 

száj.v
Angyali szépségű leány —  eleven ördög. 
Sze'p fiatal férj —  ve'n banya felese'g. 
Ősz hajak —  tanuló-gyermeki pajkosság. 
Magyar író —  magyar grammatikai tu

datlanság.
Nagy lír —  sequestrum.
Felszeg olvasottság —  tudós gőg. 
Magyar dámák’ gyülekezete —  nemet 

nyelv.
Igazság a’ nyelven —  gazság a’ szívben. 
Czukor e's kávé' a’ kutyának — kenyer- 

hej a’ koldusnak.
Magyarország’ első városa —  ne'inet 

játékszín.
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Kévés szavúság sok tudománnyal —  

üres fej órákig tartó fecsegessek
Zrínyi dolmány, bajusz, sarkantyús csiz

ma , alföldi magyar származás —-  nemet 
feleség.

ASSZONY-HÚSÉG.

Azon özvegyek’ száma keletindiában kik 
magokat férjök’ halála után , minden tüleke
dései mellett az angol kormánynak e’ vad 
szokás ellen, megégettek, hivatalos tndósítá- 
sok szerint 1824ben 572re, 1825ben 639re, 
1826ban 518ra ment. Hála az égnek hogy 
nálunk nincs illy asszony-hűség !

ENCKE ÜSTÖKÖS-CSILLAGA.

1818-ban Pons égvizsgáló egy kis come- 
tát (üstökös-csillagot) ta lá lt, melly a’ tudós 
világ előtt mindaddig az ő nevét viselte, inig 
Éneke (a’ berlini Observatorium igazgatója) , 
fáradhatatlan ’s elmés vizsgálati által ezen 
égi testet ugyan annak lenni ismérte - meg, 
melly 1786, 1795 és 1805ben— a’ naphoz 
közelitése idején —  sok helyen vizsgáltatott, 
’s elemei (elementumai) hasonlatosságáért fi
gyelmet gerjeszte. Ot Éneke szoros számí
tási által kötözé systemánkhoz, ’s tígy tekint
hetjük e’ cometát, mint ezen tudós férfiú szép 
ajándékát ; ’s valóban, a’ számtalan sereg 
közt j egyedül ezen cometa járása van olly 
pontossággal kiszámítva, miilyent a’ tudo
mány magas állása kíván.

Pályaidejének Éneke 1208 napot szab, 
’s IS I 9diki újabb vizsgálati által megmutató, 
hogy ezen napok mennyisége a’ planéták hát
rálása (perturbatioja) által 1203ra változik. 
Előre je len té: hogy 1822ben e’ cometa Eu
rópában nem lesz látható , de dél 34diki 
gráciján Junius kezdetével, egy 4dik nagyságú 
csillaghoz hasonló ragyogással, szemlélhető 
lesz : ’s valóban Paramattán mingyárt meg is 
találta egy ismeretes égvizsgáló Kümker, ’s

észrevételeit közlötte is a’ tudós világgal. 
I825dik Atigustusára is előre számító megje
lenését Éneke , ’s a’ következés csalhatatla
nul bebizonyította hogy egy perezet (minutát) 
sem hibázott. Szintiígy lett 182 9Januariusán is.

Az idén ezen kis cometa gyenge vilá
gosságé lesz , ’s noha kevés a’ reménység őt 
láthatni, mindazáltal az égvizsgálók (csillagá
szok) kivált azok a’ kiket Frauenhofer erős 
világé csövekkel szerencséltet) nem fogják az 
alkalmat elmulasztani. E cometa azokhoz tarto
zik, mellyek a’ napsugárok visszaverődése ál
tal világítnak, ’s hihető hogy semmi magva 
(nucleus) nincsen. A’ mint a’ naphoz közelít, 
gőzköre (takarója, leple, burokja, enveloppe) 
kisebbedik, ’s ez által az öszve húzódván , 
(concentrálódván) jobban is világit. Olbers 
lSOöben farkat is látott ra jta , de 1825ben 
Struwe már (jó üveggel) sem vette azt észre 
’s mit mondja formája is más lett.

1832 Februárja’ 17kén épen olly távol 
lesz a’ naptól mint 182 8ban volt, de a’ földtől 
4szer olly messzire mint akkor, állása is vál
tozott , a’ mi a’ vizsgálatnak még több bajt 
okoz. Legnagyobb világosságánál közel 2 órá
val megy le a’ nap után. Ha a’ mi éjszaki 
földfelünkön látható lesz, Aprilisben lehet a’ 
vizsgálatokat tenni. Május 4d\kén (a’ napi 
áltmenése után) közelebb ju t a’ földhöz, mint 
minden eddigi jeleneténél volt; ’s habár el 
sem is éri világossága maximumát, még is kön
nyű lesz őt meglelni, ’s ha állása csak vala
mennyire ismeretes, puszta szemmel is észre
vehető. Május 7dikén már igen délre hajlik 
rs nálunk nem látható.

Éneke e’ következő elemeit ’s állását 
közié tudós társaival azon ígérete m ellett, 
hogy még az idén fogja bővebb és szigorúbb 
számításit előadni:

A’ naphoz közel lesz, ’s általmegy,
1832 Május . . . 3,99093

Hossza a1 perihelionban (napkö-
zelle'ten) . . . .  157° 21' 2"4

Felmenő csomója (utjának) . 334° 32' 5"2
Ltja vagy pálya-hajlata . 13°22'12"3
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Excentricitása (szeglete vagy
kiszögle'se) . . . 57° 43' 6'’3

Mindennapi (közép) mozgása . 107J,0959 mértföld.

(Pest-Budai meridiánhoz alkalmaztatva.)

Bécs Január 17kén K agy K á r o ly .

EGY FRANCZIA TÖRVÉNYSZÉKI JELENÉS.

Egy D u p u i l l e  nevű fiatal ember, ki 
Vincennesben talyigán húzta ki az ejt, mint kó
borló elfogatván, a’ politia elébe hurczolta- 
to t t , hol közötte ’s egy tiszt között e’ követ
kező szóváltás tám adt:

..Hol van liazád ?” —  Sehol sincs ; én

ott szoktam mulatni, hol dolgom van. — 
„Van miből élned?” — Hát hogy’ ne volna? 
A’ mire szükségem van, lopom ’s ez olly jó 
hivatal, mint akármilly más. —  5?Hol szok- 
tad tolvajságidat űzni ?” — Az lítszákon
szoktam ácsorgani ’s vizsgálódni, hogy vala
mi könnyű munkám akadjon ’s ha találkozik 
valami, kifürkészem jó előre környülálláso- 
san napvilágnál ’s estve végrehajtom.— „Mi
óta űzöd már ezen mesterséget ? —  Mintegy 
három e'v óta. — „Mi féle tolvajságokat szok
tál leginkább elkövetni ?” — Leginkább ? A* 
mint jő, én sok különbséget nem teszek, hol 
lopni valót találok, ellopom. —  ,.Loptál e 
most nem régiben is ?” —  Csudálatos ! Az 
embernek naponként kell ennie, következőleg 
dolgoznia is. Tegnap egy csomó harisnyát lop
tam. Midőn elfogtak, épen egy planumom 
vo lt, de azt titokban tartom akkorra, ha 
majd ismét megszabadulok. —

D u p u i l l e  a’ fenyitőszék elébe állíttat
ván szinte ezeket felelte. A’ ki látta őt, mint 
lépett-be gúnymosolygással arczain, mint vete 
bátor pillantatot biráira, mint fordáit megve
tő tekintettel a’ nézők felé ’s mint rágcsált 
egy nagy csomó dohányt ügye1 egész vizsgá
lata közben, azt gondolhatta volna , hogy e’ 
kába ember saját gyalázatjában kevélykedik. 
„Nekem nincsenek eszközeim, hogy élhessek, 
kiálta , mielőtt még csak egy kérdés is in- 
téztetett volna hozzá, ha pedig lopok, csak 
megélek. . . .”

A’ s t a t u  s-ü g y v é d : ’S még ezt me
red vallani ?

D u p u i l l e  (a’ földre köpve) Miért ne ? 
Ha tolvajok nem volnának, nem is volna szük
ség status-ügyvédekre.

Az e l ő l  ü l ő :  Még egy másik is befo
gatott, ki veled ugyanazon talyigán hált. Is
méred e őt ?

D u p u i l l e ;  Ezt az urat nem ismérem. 
Hogy az ember a’ szép tágas ég alatt együtt 
hál, abból még nem következik, hogy egymást 
ismérje is.

Nap egyenes felmente 
(rectascensiója)

declinatioja
(elhajlása)

Marti us 4 6° 24.9 + 10, 7,9
8 8 34,4 11, 0,9

12 10 51.6 11, 56,1
16 13 17,5 12, 53,6
20 15 53,0 13, 53,1
24 18 39,1 14, 54,6
28 21 37,7 15, 57,6

April 1 24 50,6 17, 1,8
5 28 20,0 18, 6,5
9 32 7,9 19, 10,1

13 36 17,7 20, 10,7
17 40 50,9 21, 5,2
21 45 48,8 21, 47,9
25 51 4,9 22, 10,0
29 56 24,4 21, 58,3

Május 3 61 9,5 + 20, 28,0
7 64 35,7 19, 1,0

11 66 19,4 16, 10,4
15 66 32,8 12, 37,2
19 65 36,7 8, 24.8

. 23 63 4,8 + 3, 33.7
27 61 17,6 - 2 ,  1,7
31 58 17,0 8, 28,3

Junius 4 54 12,0 15, 55,8
8 49 12.0 24, 28.6

12 42 37,6 34, 0,0
16 33 30,1 43, 56,6
20 20 23.2 53, 11,2

óraj
perez

a1 cometa 
lemente

a’ nap 
lemente

Febr. 1 9h 23' 4h 56'
17 8 53' 5 22

Martius 4 8 35 5 47.
20 8 26 6 11.

April 5 8 32 6 33
21 9 1 6 57.
29 9 8 7 8

Május 7 8 50 7 21
15 7 47. 7 33.
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A’ bűnös most fejet a’ közel lévő rós- 

télyozatra hajtá oily állásban mintha szunnya 
dozna; jobb kezén pedig, mellyre támaszko- 
dék, újait mintha fortepianon játszanék szü
net nélkül mozgatá. De alig értette hogy a’ 
statusügyvéd három esztendei fogságot említ, 
azonnal felszélamlott: „Három esztendő! Ez 
nem rósz gondolat. Az urak egyszerre teli 
töltik a’ poharat; de végtére is nem egyéb 
az egész , mint három ördöngös esztendő !” 

S t a t u  s-ii g y v é d :  A’ törvényszék ál
tal fogja lá tn i, hogy a’ bevádlottnak három 
esztendő kevés.

D u p ú i l i e :  (a’ reá vigyázó őrhöz, há
rom úját felemelve) Három esztendő úgy e ? 
A’ ti három esztendőtök ér még is valamit.

Mint valódi megrögzött tolvajt, kinek 
még csak szándéka sincs mesterségét félbe 
hagyni, a’ törvényszék D u p u  i l l e t  öt esz
tendei tömlöczre és öt esztendei politiai vi
gyázatra ítélte.

D u p u i l l e :  (kalapját büszkén fejébe 
nyomva az elölülőhöz) Itt lehet appellálni; jól 
van, én tehát appellálok! Különös, hogy 
egyik három esztendőt kiván ’s a’ többiek 
ötöt adnak.

Az őr le akarja venni kalapját, de ő 
nagy hahotával egyet szökken ’s kiugrik a’ 
a’ palota mellett lévő tömlöczbe.

MAGYAR HAJÓK.

A’ s z i s z e k !  híres hajóműhelyben 
(Zágráb vármegyében) 182 8 esztendőben hét 
új hajó készült a’ legjobb tölgyből, hossza
ságra nézve 126— 147 lábnyi. Ezen jeles ké
szítményekhez egyedül a’ tengeri hajók ha
sonlíthatók ‘s közönségesen tudva van , hogy 
a’ tengeri hajókon kívül a’ világnak semmi 
folyóján sem építtetnek olly szép , különös 
szorgalommal alkotott ’s minden tekintetben 
jeles készűletű hajók. A’ válogatott jó tölgy
nek,  mellyet Anglia és Francziaország a’

maga tengeri hajóihoz olly nagy áron vásá
r o l - meg,  itt van hazája.

SALVATOR ROSA.

Salvator Rosa (szül. 1615 megh. 1773) 
nem csak festő , hanem költő és hangmüvész 
is nagy volt. Egykor meg látogatá őt barátja 
midőn épen egy igen rósz klavíron játszott 
vala. „Hogyan játszhatók ember illy nyomorú 
vágó-deszkán ?” kérdi emez. Hagyd-el mond 
Salvator Rosa, fogadok veled hogy ezer ara
nyon adom-el. Ezer aranyon, mond ez nevet
ve, a’ mi alig ér 20 scudit. En szavamat adom, 
felelt Salvator Rosa. Nem sokára egy szép 
vidéket feste az öszvetöredezett klavir fede
lére ’s egy kép - kedvelőnek, a’ mint mondá, 
ezer aranyon adta-el.

IGAZ MONDÁS NEM EMBERSZÓLÁS.

1. Ezelőtt a’ hivatal kereste az embert, 
most ez keresi amazt; még pediglen mind a’ 
kettőnek kárára: mert a’ hol annak elnyerése 
kegyelemtől függ, ottan többnyire a’ sok ese
dező közzül nem a’ legalkalmasabb, hanem a’ 
ki az ahoz vezető legalkalmasabb útat választ
ja  , nyeri el azt.

2. Párizsban 17 játékszín vagyon: ’s
boldogiíl mind, vagy boldogittatik. Pesten ha 
magyaréi játszanak, még egy is sok! —  Csak 
hogy ezen kevés nézőnek is egy része ne 
helyeztetné nemzetiségét a’ nagy zajban ’s 
kiabálásban, ’s rakonczátlan viselete által ne 
idegenftene ónnal el másokat. Valóban nem a’ 
legkedvezőbb Ítéletet volna kénytelen hozni 
felölök egy külföldi, ki épen illyenkor vetőd
nék történetből oda. H—r.

REJTETTSZÓ.
Három betű, ’s csak egy szótag,

Kedvel a’ víg ifjúság;
Olvass vissza , ’s vagyok fő tag 

Előbbiben , szép vigság 
Nem is lehet nálam nélkül,
Két végsőm csal, nem jár ’s nem ül.

S. G.

Serkezteti H e l m e c z y M .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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NAGY SÁNDOR ÉS CAESAR.

A’ n a g y e m b e r  ön ereje'nek többet 
köszön mint szerencsejenek:. Tettei meghatár- 
zott törvényt követnek, semmit sem bíz vak
esetre, minden lehető eszközt kiszámol, mellj 
czéljai’ kivitelére szolgál, elannjira, hogy 
benne inkább csudálni kell azt, ha ki nem.vi
hette szándékát, mintsem azt, ha minden kí
vánsága szerint történt. A’ h ő s ellenben el
ragadtatva szándékai' hevétől, többet számol 
ön merészségére, mint az eszközökre. Vak
merő hevében tartalék nélkül rohan bizonyos 
veszélyek közé , a’ nélkül hogy a’ szükséget 
bevárná előre rohan, nem tűz-ki állandó czél- 
pontot, minden alkalmat, melly tettének ra
gyogást kölcsönözhet, hevesen ragad-meg. A’ 
história még alig mutathat hőst, ki nem volt 
heves véralkatú vagy enthusiasta. A’ mit hős 
teszen, játékhoz hasonlíthatni, mellyben a’ 
szerencse maga kedvenczét (Günstling) a’ ha
talom’ legfelsőbb fokára emeli ’s oily követke
zéseket hoz-elő általa, millyeket önmaga sem 
várt. De midőn a’ jónak és rosznak szeszélyes 
(launig) osztogatója, a’ s z e r e n c s e ,  elhagy
ta ót, akkor látni, milly örvénybe sodródott. 
A’ h ó s tehát mélyen alatta áll a’ nagy em
bernek.

N a g y  S á n d o r ,  jóllehet még ifjú , 
nagy-emberi tettet kÖvetett-el azzal, hogy per- 
siai háborúi előtt a’ dunamelléki barbárokat 
kezdé meg hódoltatni, ’s minekutána velők 
békeszövetségbe állott, a’ görög respublicák- 
nak , mellyek országa körűi feküttek, főve
zérükké nyilatkoztatá magát. Ez által megál
lapító ön birodalmiban a’ csendet ’s útat csi
nált a rra , hogy segédseregeket vonhasson- 
öszve, ha netalán rájok szükség leendene*

Hadainak kisded száma nem hátráltató 
ót czéljai’ eszközletében Darius ellen. Jó had
vezérnek ’s bátor, háborúkhoz szokott kato
nának mindig elsősége van egy nagy sereg el- 
puhult nép ’s tapasztalatlan tábornok felett, 
’s azért nem is rendkívüli dolog, ha Sándor 
maroknyi néppel egy rémitó tábor ellen indúl 
's rajta diadalmat vészén. Nem száma a’ ka
tonának, hanem tulajdonsága határozza-el az 
ütközeteket, mond a’ régi tactica ’s ezt mond
hatja a’ jelenkori is — mint legközelebb a’ dicső 
Lengyelnép’ nagy példája mutatta —  ámbár a’ 
puskapor’ feltaláltatása óta a’ személyes vitéz
ségre nézve felette nagy változás történt. E’ 
szerint nagy Sándor’ persiai győzödelmeit elő
re bizonyossággal lehete jövendölni: de arra 
még i s , hogy ezek inkább n a g y  e m b e r i  
mint h ő s i  tettek legyenek , kivántatnék, 
hogy Sándor ne tette legyen ki magát gyak
ran olly vakmerőleg koczkára.

E’ háború’ folytatása igen könnyű elő
menetelt ígért Sándornak, mert ellensége nem 
igyekezett azon eszközökhöz nyúlni, mellyek 
szükségesek voltak legyőzhetésére. Darius in
kább törekedett pompái, drága hadi készüle
tei ’s gazdagsága által ragadni bámulatra Sán
dort, mintsem katonái között szoros hadi fenyí
téket ta rtan i: de illy hiú ragyogások egy 
ifjú hadvezér’ merész és nem rettenthető lel
kére kevés benyomást tesznek. Darius a’ ma
ga szörnyű táborában, melly fényűzés által el
puhítva ’s hadi fenyíték nélkül volt, kevés 
segedelmet ta lá lt; e’ roppant sereg az ütkö
zet’ elvesztése után csak a’ félelmet nevelte 
s akadályára lévén még a’ visszavonulhatás- 
nak i s , nagyobbá tette a’ mészárlást. Hadi—
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vezérivei hasonlóan volt a’ dolog: a’ milly 
alacsonyan hízelkedtek t. i. fejed elméknek, 
mig az mindenható királyi székén ült, olly ala- 
csonyszivűleg hagyták-el csapataikat,olly ala- 
csonyszivűleg a’ varosokat, ’s a’ fejedelem1 
benne találtató kincseit, mihelyt az ellenség 
közeledett; ’s végtére még ön személyét sem 
kímélték, csakhogy a’ diadalmasnak kegyel
meit megnyerhessék.

Mind e’ koriglan Sándor magát nagy 
hadvezérnek mutatá ’s csudálhatni, hogy ifjú 
korában ’s csaknem hadi tapasztalások nélkül, 
illy nagy dolgokat volt képes véghez vinni. 
Valamint csudálhatni azt i s , hogy ő annyi 
hadi cseleket, mellyekkel élnie lehetett vol
na, használatlanul hagyott, csupán azért, hogy 
diadalmait ragyogóbbakká tegye. Tyrus’ ostro
mánál is, valamint az Antilibanon hegyi Ara
bok ellen intézett csatában, vakmeröieg lát
juk ót veszélyek közé rohanni.

Persia’ meghódoltatása után háborúi’ för
getegét egész India’ szivéig akará terjeszteni. 
Altalkelése a1 Hydaspison egyike a’ legkülö
nösebb szerencsejátékoknak, ’s hogy a’ folyó’ 
túlpartján Póruson diadalmat vön, egyedül e’ 
rendkívüli szerencséjének köszönheté.

Szándéka vala Indiát még a’ Gangesen 
túl is meghódoltatni: de seregei a’ sok csa
tát megúnván ’s a’ nehézségek által, mellyek 
ezen szándék’ kivitelében előre mutatkoztak, 
elrémíttetvén, kényszeriték ót akaratja’ meg
változtatására. Mindazáltal, hogy az Indu
sokban nagy hatalma felől nagy képzeteket 
gerjesszen, szertelen nagyságií fegyvereket ké- 
szíttete ’s a’ tartományokban elszóratá; két
ségkívül azon szándékból , hogy a’ népekkel 
elhitesse, mintha ő valamelly óriás nemzetnek 
volna fejedelme.

Indiát elhagyván az óceánt akará meg
lá tn i’s harczolva ment azon népek között, mel
lyek az általa végig hajózott folyó’ két part
ján laktanak : nem azon szándékkal, hogy 
harczainak valamelly haszna legyen , hanem 
inkább , hogy nevének ismeretlen tájakon és

népek között is hírt szerezzen ’s mindent a’ 
mi előtte áll, maga alá vessen. Bár milly czél- 
talanok voltak legyen is e’ harczok, ó még 
sem kímélte ön személyét, hanem inkább 
mindenkor veszedelmeket keresett.

Nagy Sándornak ezen egész pályája, mel- 
lyet röviden előadtunk, világosan festi ezen 
fejedelem’ charakterét ’s bizonyítja , hogy 
benne az önszeretet és hírvágy voltak fő bé
lyegek ; ’s íme ezek a’ hős’ fő charactervonási.

C a e s a r  ifjú esztendeit olly dolgok’ ta- 
nnlásában ’s olly gyakorlatokban töltötte, mel
lyek a’ római ifjúságnál szokásban voltának, 
’s ezen felül szorgalmasan já rt a’ tanácsba. 
Természeti nagylelkűsége feláldozá saját va
gyonát azon hivataloknak , mellyeket a’ sta
tus reá bízott. O ismerte azon rendetlensége
ket, mellyek a’ respublicát alapjaiban ron
gálták, tudta, hogy mindent csak cselekkel ’s 
tekervényes útakon vihetni - k i , mellyekben 
mindig a’ népnek vala legtöbb része, azért 
iparkodott a’ népet pazarkézzel szórt adako
zási által megnyerni ’s a’ status első hivata
laira emelkedhetni. így lön Gallia’ kormány
zójává. A’ vitéz Gallok ellen intézett háború
ban mint nagy hadvezér tűnteté-ki magát; nagy 
lelkűsége által megnyeré katonái’ szeretetét, 
megosztá velők a’ fáradságot ’s veszélyt, a’ 
nélkül, hogy a’ hadifenyítéket elmulasztaná, 
tartóztató őket a’ meggazdagodástól, mert a’ 
kincsbirtok kedvetlenné teszi a’ szolgálatot, 
restté a’ katonát. Foglalatossága nem egye
dül háború volt , ó egyszersnrind titkon mun
kált Rómában egy hatalmas pártot nyerhet
ni. Milly észerő , milly lelki hajlékonyság 
kivántatott ahhoz, hogy távol hazájától, hol 
annyi hatalmas ellensége vo lt, az akadályo
kat legyőzhesse, mellyek szándékait gátolták. 
Pompejussal szövetkezése nevelte hitelét a' 
rómaiak előtt: még is midőn Pompejus tőle 
féltében uralkodásra törekednék, ő gyengének 
érzette magát ellenállásra. — A’j békejavasla
tok, mellyeket e’ kÖrnyülmények alatt csinált, 
m'egszaporították felekezete’ számát, ’s vég-
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tere, midőn kénytelen volt Pompejusnak há
borút üzenni, melly a’ respublica-feletti ura
dalmat a’ győzödelmesnek volt adandó, sem
mit sem hagyott használat ne'lkűl a’ mi reá 
nézve jő következest sziilhete. Elméje, me
rész le lke, állhatatossága legnagyobb jeleit 
Afrikában léte alatt tűnteté-ki egész a’ phar- 
saliai napig.

E’ nevezetes nap után, melly a’ respub- 
lica’ sorsát intézte-el, a’ meggyőzőiteket nem 
hagyá többe erőhöz jutni ’s csaknem ugyan- 
egy időben érkezett-meg velők Aegyptusba, 
hol vezérök’ fejét hozták elébe. Ha szemre
hányást lehetne itt mutatása’ idejére tenni, 
azon szemrehányás nem annyira őt mint ma
gát a’ sorsot ille ti, melly a’ legnagyobb ere
jű  halandókat úgy alkotja, hogy tetteik erő 
és gyengeség vegyűleteiből (kisebb vagy na
gyobb mértékben) ke'szüljenek. Csak hamar 
kipőtlá a’ mit elmulasztott, mig magát a’ kéj
nek puha ölébe látszott feledni, ’s midőn vég
tére minden ellenségit legyőzte volt, a’ né
pet ’s ennek nagyait részint adakozás, részint 
nyájas leereszkedés által fűzte magához.

Mint ura azon Rómának, inellyet annyi 
pompás építményekkel diszesíte , ön hatalmá
val tehette volna a’ koronát fejére: de ő okos 
vala úgy intézni a’ dolgot, hogy a’ nép és 
nagyok’ szeretete emelje királyi székre ön
kényt, kényszerítés’jele nélkül. A’ Parthusok 
ellen viselendő háború mi vala egyéb , mint 
titkos eszköz e’ kevély nemzetet nagy tettei 
és hőskoszorúi által hatalma’ elismerésére 
kényszeríteni. Caesarnak minden tette nagy 
ember’ charakterének jeleit hordja magán ’s 
okos, előrelátó és állhatatos lelket mutat. 
Mint respublicai polgárt, ki hazáját végtelen 
mozgalmak között látja rázódni ’s eltökéli 
annak urává tévén magát benne rendet alkot
ni nem kell őt e’ helyütt megítélni.

A’ mi e’ két ember’ személyes tulajdon
ságait illeti, xígy látszik, Caesarban több rény 
lakozott, mint Sándorban. O mindig tiszte
letben tudta magát baráti előtt tartani, soha

nem engedő magát katonái’ ostromló dicsére
tei által elragadtatni, ’s hadait mindig fenyí
tékben tudá tartan i, vagy ha kitörtek, kor
lát közé ismét visszavinni. Azon hajlandóság 
a’ kényes életre melly benne mutatkozott, még 
inkább kitűnteti lelki erejét: mert midőn tá
borban volt , nem is látszott emlékezni az 
élet’ gyönyörűségeiről.

Sándor ellenben királyi fénye ’s határ
talan gőgje mellett sem tudá legyőzni azon 
hatalmat, mellyet rajta barátjai gyakorlottak, 
’s ez vala oka , hogy olly sokszor elfeledek 
magokat tetteikben vagy szavokban, a’ mint 
Parmenio’ és Clitus’ halálok bizonyítja. Azon 
mesterséget sem igen látszott érteni, mint 
kelljen a’ katonákat engedelmességre birni, 
különben hódoltatásival a’ Gangesen túl nem 
kellett volna felhagynia. Gyakorta, még há
ború’ idejekor is a’ legnagyobb kicsapongá
sokra vetemedett. Szóval, Caesar nagy dolgok
ban találta gyönyörűségeit, Sándor szertelen
ségekben. A zért volt Sándor csak h ő s ,  de 
Caesar n a g y  e m b e r .
CROMWELL BESZÉDE A’ PARLIAMENTHEZ, 

MIDŐN AZT 1653. ELOSZLATNÁ.

A’ C r o m w e l l  nemzetség’ Írási között 
következő beszédére akadtak a’ protectornak:

„Ideje már valahára, hogy henyéléstek- 
nek e’ helyen, mellyet minden erkölcs’ megve
tése ’s minden vétek’ gyakorlása által bemocs
koltatok, véget vessek. Ti nem vagytok egyéb 
egy csoport pénzimádó gézengúznál, kik, mint 
Esau hazátokat egy tál lencséért eladnátok, 
istenteket, mint Júdás, egykét ezüst darabért 
elárulnátok. Maradt e valamelly jó erkölcs
nek csak árnyéka is köztetek ? Van e csak 
egy vétek is, mellyet magatokénak ne mond
hatnátok ? —! Vallástok egy hajszálnyival 
nincs több mint lovamnak. Egyedül az arany 
istenetek. —  JVleUyik az közűletek, ki lélekis- 
méretét a’ megvesztegetésnek fel ne áldozta 
volna ? Van e egy köztetek,ki csak legkevésbbé 
is gondoskodott volna a’ közjóról P —  Ti

\
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mocskos söpredék! —• Nem gyaláztátok e 
meg e’ szent helyet ? nem tettétek e az isten’ 
templomát tolvajok’ barlangjává ? Hamis tu- 
dománytok ’s veszett mesterségtek által 
egész nemzet előtt utálatosakká lettetek. Ti, 
kik a’ nép által azért küldettetek id e , hogy 
a’ vétket irtsátok, magatokat a’ legsúlyosabb 
vétkekkel terheltétek-meg. Országotok hoz
zám kiáltoz, hogy ezt az Augias’ ólját bezár
ván, törvénytelen hivalkodástoknak véget ves
sek, a’ mit ezennel teljesítek is isten’ sege
delmével , ki erőt és hatalmat adott. Paran
csolom annakokáért halálos büntetés alatt, hogy 
e’ helyről mindjárt eltakarodjatok. Nosza! ti 
megvásárlott szolgarabok, igyekezzetek minél- 
előbb innét kipusztulni. Nesztek! (a’ vele jö tt 
kísérethez) fogjátok e’ bohóságokat és zárjá- 
tok-el a’ kapukat! —

A’ MÜVÉSZKlRÁLY.

Fridiik poroszkirály G r a u n  Capellmeis- 
ternek azt parancsold, rendeljen új operájá
nak egy próbaelődást az ő számára, mivel a’ 
fő próbán , mellynek néhány nap múlva kel
lett volna következnie, jelen nem lehet. A’ 
próba elkezdődött ’s a’ király végig hallgatá, 
de kedvetlenül. Midőn vége volt, magá
hoz hozatá a’ compositiót ’s több lapot keresz
tül húzott benne. Graun mind ezt nyugalom
mal nézte. „Mind azt, a’ mit keresztülhúztam, 
másként kell csinálni , mond Fridrik , azok 
hozzád nem méltók ’s nekem nem tetszenek.” 
Azt igen sajnálom, mond Graun, azonban 
megváltoztatnom már semmit sem lehet, mint
hogy holnapután van a’ fő próba ’s akkorig 
nem tanulhatnának bele , ’s ezen felül még 
egy erős okom van, de azt csak akkor rnond- 
hatom-meg, midőn felséged kegyelmesebb lesz 
irántam. „Graun, monda Fridrik, én nem 
vagyok irántad nem-kegyelines és soha sem 
voltam az, ’s így mindjárt mondd-el okodat.” 
Graun Fridrik felé fordúlt ’s kezébe vevén a* 
compositiót, rá mutata : „Felséges uram! úgy
mond, ezen országban én vagyok a’ király!”

A’ király elmosolyodék, nyájasan felé fordúla: 
„Igazságod van, úgymond , úgy fog maradni 
minden a’ mint készítetted.

NAPRAFORGÓK.

4) Mit tudnak legkevésbbé szép dámá
ink ? hogy alakjok angyali, ha ajkaikon ma
gyar hang zengedez.

5) Mikor volt a’ magyarnak legelőször 
névnapja? Midőn azt a’ praedicatiót írták : 
„Latiatuc foleym zumtuchel” ‘s egy gonosz író 
utána tévé: „mennyi múlasztban teremtette 
isten a’ magyart.”

6) Befordúl Párisban a’ vakintézetbe 
Jancsi huszár mikor épen egy tanítvány irkái 
’s felsohajt: „Be gyönyörű dolog volna, uram’ 
fia, ha nálunk is látnának a’ vakok!”

7) A’ kapusarkon ácsorog Marczi, midőn
egy fényűző’ nagy báljába gyűlnek a’ vendé
gek. „Be sok szép ember egy rakáson! sóhajt 
Marczi.” — „Hogy’ beszélhet kend illy bal
gatagúi ! szól egy inas, hisz ezek nem embe
rek, hanem urak.” M. J.

IGAZ MONDÁS NEM EMBERSZÓLÁS.

A’ múlt esztendőben 325 csak szerencsét
len szerelemből megtébolyodott fejérszemély 
volt ugyanazon időben a’ Londoni bolondház 
gondviselésére bízva. Nálunk úgy látszik a’ 
férjfiakat nem tartják méltóknak arra , hogy 
érettük megtébolyodjanak. Ha méghidegült a’ 
szűz iránt az imádott ifjú szerelme, tud ó se- 
gítni magán, nem veri falba fejét; és viszont 
(hogy igazat mondjunk.) — O ígéret! ó szép 
szó! —  Nem híjában viselik a’ lepkéket.

REJTETTSZÓ.
Az e l s ő t  az ember reménységgel teszi,
Ollykor kárát vallja, többször hasznát veszi. 
M á s i k  egy adomány, kedves, de múlandó.
Eléri enyésztél a’ ki csak halandó. 
H a r m a d i k a t  pór nép egymásközt használja, 
Ha rajta úrhoz szólsz, hántását fájlalja.
Mind azt ki nem én ’s te, jegyzi a1 n e g y e d i k  
Királytól koldusig, ha csak emlegetik.
Az egész, ha nemes, díszed’ nem irígyli;
Ritkán szeressed bár, becsedet neveli.

Maroiküzi.
A’ 7dik számbeli rejtettsaó: B á l .
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AZ EREDETI BŰN. JEFFERSON’ SÍRJA.

Azon gyümölcsre, mellyet itt 
A5 jó ’s gonosz-tadásfa hoz t 
Egyik se n\mjtsa újait;
Mert neki az halált okoz.

Ekke'p tere az Ér szavát,*
Midőn az első emberek, 
Ádámmal Éra , laktanyát 
Éden’ körében nyertének.

Ne higyd, felelte a1 kígyó,
Hogy ti halálra essetek,
Sőt inkább mint a* Főraló , 
Mindentudók leendetek.

Évát megejti a’ gonosz,
Adámot is reá vévé;
Így elkövetve lett a1 rósz,
’S a1 bűnt az ember megteve'.

De haj a’ szent parancsolat’
Szegése ránk veszélyt hozott: 
Részünk halál lett ’s kárhozat, 
Áldott Atyánk is elhagyott.

A’ gyönge ember így bakik,
Midőn magasbra hatni vágy, 
Czélját hibázva elcsúszik,
És bajt magára jőni hágy.

Csudáid azonban emberész 
Az Ér5 határtalan kegyét!
A* hol te tőle félre térsz, 
Terjeszti ott feléd kezét.

Elküldi egyszülött Fiát
Ember lesz ez , ’s halálra tér, 
Hogy eltörülje a1 hibát 
’S mennyből reánk bocsánat ér.

Hajtsunk azért, Hirek, fejet 
Felséges Alkotónk előtt:
’S harsogjon ajkunk éneket, 
Áldván a’ Megkegyelmezút.

S í d e n s ’ s z a v a i  után.

Elhagyván az líta t, melly Charlottes- 
villeből Monticelloba viszen, mintegy három 
negyed órányi vándorlás után egy kerítés’ 
ajtajához értem , mellyel egy hegytető 
van környűlvéve. Egyiken a’ gyönyörű faso
rok között mindeuféle irányban vezető ös
vényeknek felballagtam az oromig. J e f f e r 
s o n ’ mezei hajléka állott előttem, egy 
kedves stílusban készült ház. Két oszlopon 
nyugvó galleriája, melly egyik szárnyéktol a’ 
másikig nyúlik , ?s az alatta felnyíló csarnok

* j J e f f e r s o n  az éjszakamerikai egyesült sta
tusok’ függetlenségi nyilatkoztatványának írója, S h a- 
d e t v e l l  virginiai városban született April1 2d. 1743. 
Részt vön mind azon reformatiókban , mellyek a’ rés* 
publicai kormányaikat’ behozatala által szükségesek
ké lettek. A’ rabszolgák’ behozatalának tilalma, a’ 
természeti öröködés jósainak visszaállítása , az ál
talányos vallási szabadság, az ő munkái voltak. Elöl
ülői hivatala nyolcz évig tartott (1801—1809) ’s ez 
idő alatt a’ status’ kormányát olly fényesen vitte, 
hegy az máig is példányául állíttatik-fel az okos, 
igazságos és erős alapokon nj ugvó kormánynak. Loui
siana az ő szerzeménye volt. 1827ben halt-meg Ju
lius’ 4dikén, a’ függetlenségi nyilatkoztatvány’ év
ünnepén. 86 esztendőt é lt’s belőle 61-et hazája" szol
galatjában töltött. Egy munkát írt „Észrevételek 
Virginiáról4* melly 1781ben jelent-meg ’s igen najry 
tetszést nyert. Diplomatiai levelezései az angol és 
franczia ministerekkel, valamint szinte a5 Congres- 
susban tett előterjesztései a’ kereskedés’ , pénz’," ne
hezék és mérték’ (pondus et mensura) tárgyaiban, 
's néhány a’ törvényhozást érdeklő dolgozásai mara
dandó bizonyságai annak, milly nemes characteru, 
igazságszerető és mély belátásu férfi volt. Utolsó 
szavai halálos ágyán ezek voltak ; ,;A’ mit hazámért 
s az emberiségért tennem lehete, megtettem; lel- 

kemet aggodalom nélkül ajánlom istennek ’s egyet
lenegy leányomat hazámnak.44 Ó méltólag tartha
tott just hazája’ köszönetére, mellynek mindenét fel
áld ozá. Yégkivánsága nem maradt foganat nélkül; 
polgártársai megjutalmazok ót tizenegy férfi gyer
mekiben ’s leányában.Egyed Antal.
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(H alle, atrium) méltóságos tekintetet adnak 
az épületnek* Belső elrendelését inkább le
het csinos, mint pompásnak mondani. A’ 
szobákat mellszobrok ( Büste ) , arczképek , 
becses emlékek ’s Amerikát illető nevezetes
ségek ékesítik, mellyek’ választásában min
denütt mutatkozik a’ republicanus szellem, 
’s látni, hogy e’ szobák’ lakója olly hazáját 
szerető, magas érzésű ’s gondolkodású férfiú 
vala , ki az emberiség’ történeteinek legszebb 
jelenéseit szeretettel gyüjtögeté öszve szob
rok ( statua) és képekben, hogy végnapjai
ban bennük lelhesse gyönyörűségeit. E’ me
zei palota’ fekvése a’ legkedvesb, mellyet 
csak gondolni le h e t: szép természet , tiszta 
hegyi levegő , gyönyörű kilátás a’ távolba —  
szóval, méltó arra,  hogy nyughelyéül szol
gáljon egy status-embernek ’s philosophusnak, 
ki polgári érdemek között ’s a’ haza terhes *) 
gondjaiban őszülvén-meg, most ezen szabad 
tetőkről csendes örömmel szemléli, mint ne- 
vekesznek, virúlnak ’s érnek azon vetemé- 
nyek, mellyeket önhaszon nélküli fáradozásai 
hintegettek-el. Midőn a’ számtalan völgyek 
és halmokra , mellyeknek egy része százados 
erdők ’s más fiatal veteményektől van elbo
rítva, letekintettem, homályos sejtéseit érzém 
azon teremtői büszkeségnek , melly Jeíferson’ 
kebelét melegíthette, valahányszor e’ tájt 
végig futák szemei. A’ messzeségben , mint 
valamelly tündér vár, ragyogott temploma , 
palotája, ’s oszlopzatival a’ monticelloi uni- 
versitas; Charlotteville pedig lábaim alatt 
fekütt. 5, Amerika! kialtám lelkesedve, mi 
vagy te már is ’s mi léssz még utóbb ? u —  
Egy messze szép jövendő hajnallott-fel sze
meimnek. Monticello egy nagy várossá vál
tozott! —  Milly erővel ’s lélekkel teljes élet 
ez i t t ! Megjártam a’ művészek’ dolgozó csar
nokit, voltam a’ tanúló ifjúság között, hall-

Az éjszakamerikai praesidensse'g egyike a’ legter- 
hesb és nehezebb hivataloknak’s hozzá alig találhat
ni hasonlót az egész polgári világban.

gatám a’ költők’ énekeit, a’ bölcsek’ beszé- 
d i t , láttam polgári koszorúkat, mellyek hő
sek’ homlokait ékesítik, mind annyi hirdető 
emlékeit egy derék, lelkes nép’ dicsőségének! 
Most, gondolám magamban, most volnátok 
itt velem, hogy szégyenűlve né:nuljatok-el előt
tem , t i , kiknek e’ nép nem egyéb, mint 
hideg, érdektelen (interesselos) sereg, csoport 
republicanus szabadság’ képzelete nélkül. . . . 
Ezen álmák között csaknem elfeledem , miért 
jöttem e’ hegytetőre. Monticello’ alkotója 
még tettekben gazdag élete’ alkonyát is Ame
rika’ jövendőjének áldozá. Ugyanazon buzga
lommal, mellyel hazája’ függetlenségére mun
kált , igyekezett az emberiség’ művelése által 
a’ respublica’ javát eszközleni: minden nap 
elment a’ szemei előtt virulni kezdő tudo
mányok’ iskolájába. En azért jöttem volt r 
hogy sírját lássam. A’ palota megett fekszik 
egy magányos , sűrűn beárnyazott sírkert 
(Kirchhof) , négyszögű kövekből rakott fal
lal körülvéve: a’ Jefferson’ nemzetség’ temet
kező helye. Oszvesen tizen öt sírt számlál
tam , ’s jegyet csak néinellyiken láthaték.

A’ temetőnek egyik oldalában találtam- 
meg a’ nagy philosophus’ , hazafi’ és status
ember’ nyughelyét. Sirkövét semmi írás sem 
je le li: ’s én azt hiszem, igen méltán, mert 
nem volna fájdalmasb érzés egy jiazafira 
nézve, mintha valaha olly idő érkeznék, 
mellyben Jefferson’ nyugalma’ helyét emlék- 
irással kellene a’ feledékből kiragadni.

TALLEYRAND.

„ Semmit sem csudálok annyira, mond 
XVIII Lajos Talleyrandhoz , mint azt, mi
ként lehetett az úrnak olly nagy befolyása 
minden francziaországi változásokra? Miként 
lehetelt a’ directoriumot ’s Napoleon’ óriási 
hatalmát megbuktatni? “ Istenem! felelt Tal
leyrand, én mind ezek’ eszközletén nem igye
keztem , ön magam sem fejthetem-meg mint 
történhetett legyen, ’s végtére azt kell hin-
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nem, hogy én valamelly f a t u m  vagyok 
mind azon franczia kormányoknak, mellyek 
által elmellőztetem. 4Í

Az austerlitzi ütközet után Napoleon a’ 
maga adjutánsára , N a r b o n n e  generálra, 
halmozva szórta kegyelmeit , reme'nylve'n, 
hogy ez által a’ general’ any ját, ki egyike 
vala a’ St. germaini külváros’ legkeményebb, 
es nyakasabb aristocratiai leikeinek, maga 
részére hóditandja. ,, N o 's hát, generalis űr , 
kérdé Napoleon Narbonnetól , mit gondol , 
fog e már végtere engemet az űr anyja’ sze
retni? 44 Narbonne zavarodásba jö t t ,  nem 
tudá mit feleljen, ’s Talleyrand segíté-ki. 
„Felséges uram, mond e’ leleményes elme, 
Narbonne asszonyság bár mint igyekezett a’ 
felséged iránti szeretetben , mind eddig csak 
a’ csudálkozásig tudott haladni.

Sándor orosz császár Parisban létekor 
ezt mondá: „ Midőn én és szövetségesim
Francziaország’ fővárosába érkeztünk, czé- 
lunk egyedül az vala, hogy Napoleon’ hatal
mát megdöntsiik. Milly kormány legyen Fran- 
cziaországban , azt a’ nép’ választására akar
tuk bízni. Megérkezvén, Talleyrand’ házába 
szállottam. Talleyrandnak egyik markában 
második Napoleon, másikban a’ Bourbonok 
voltak, ’s azt nyitá-ki melly ön magának 
tetszett. “

Bár milly élesek és lesújtok legyenek 
többnyire Talleyrand’ ötletei (Einfälle), né- 
mellykor a’ legszebb coinplimenteket rejtik 
magokba. Például: egykor valaki Vande- 
mont herczegné’ lakása után tudakozódék tő
le : „ A’ szent Lázár lítszában lak ik , űgy- 
mond , de a’ ház’ száma nem ju t eszembe, 
azonban csak kérdje-meg az űr a’ legelső sze
gényt, kivel találkozni fog ’s bizonyossá te
szem, hogy el fogja igazítani. —-

Midőn egykor követség! utjából vissza
térne , felé fordulván a’ császár, kérdé mit 
tartanak felőle az éjszaki udvarok? „Felsé
ges uram, felelt ő , egyik istennek tartja

felségedet, másik ördögnek , embernek sen
ki sem. 44

Egy nap Talleyrand épen az udvarnál 
volt, midőn a’ diplomatiai test a’ királynál 
tisztelkedék. Észrevették többen, hogy sze
meit igen ráfüggeszté valakire, kinek rend- 
kivűl vékony lábai voltak. Midőn kérdenék, 
mi köti-le figyelmét olly felette ? „ Nem tu
dom magamat elhatárzani mit gondoljak, 
lígy mond ő , három lába nőtt e amaz űrnak 
vagy három kardot kötött oldalára.

Egy valaki azt mondá: Mondjon bár ki 
mit az alsó házról, az bizonyos , hogy a’ fel
ső ház’ tagjainak legalább lélekismeretök van. 
„  Kétségkivűl, mond Talleyrand, sok közű
lök tele van lélekismérettel, S* űrnak p. o. 
két lélekismérete is van. 44

A’ HÍZELKEDŐ.

Nincs semmi is közönségesebb, alacsonyabb, 
megvetésre méltóbb mint a’ hizelkedő. Mé
zes szó, nyájas mosolygás lakja szünet nél
kül ajkát, arczvonásit, ’s czélja nem egyéb 
minthogy megcsaljon. Egy valódi dögleletes 
nyavalyája mind a’ nyilványos mind pedig 
az elkülönzött társalkodási köröknek* Ez 
szünet nélkül lesen áll ’s akármi történt le
gyen , azonnal kifürkészi, szalad ahhoz , kit 
érdekel ’s felfűtt pofákkal halmozza dicsé- 
teit reá , sőt a’ csűszó féreg , képes hizelke- 
déseit esküvéssel erősíteni ’s minden szaváért 
becsületét adni zálogiíl. Ha gazdag vagy, 
ügy lepnek-meg a’ hizelkedők, mint őszi le
gyek a’ mézet, követik minden lépteid’, ma- 
gasztálják tetteid’ mindenikét, siiletlenségi- 
den, mint valamelly igen elmés ötleten (Ein
fall) kaczagnak, minden szavadat olly fontos- 
tosnak ’s nevezetesnek találják, mint bölcs 
Salamonét. Ha megbánod valamelly tetted' 
vagy szavadat, és miatta szemrehányást téssz 
magadnak, ő azonnal jelen van elmondani 
és fájlalni, hogy olly szigorű és olly kegyet
len vagy ten magad iránt. Beszédei kitér-
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jeszkednek mindenre a’ mi csak tiéd , vagy 
távolról érdekel. Esküszik, hogy hitvesed 
remeke az asszonyoknak, gyermekeid a’ leg
jobb erkölcsííek , ’s neveltségök felműlhatat- 
lan. Még kutyád is szebb és szelídebb, mint 
minden másé, ’s téged az isten egyéb levegő
vel éltet mint embertársidat.

A’ hízelkedő, ez az emberiség’ söpredéke^ 
mindenütt található ; sem nyilványos helyen, 
sem otthon nem vagy tőle szabadon. Ha csak 
félig meddig ismerős is veled, köszönt, vala
hányszor lá t, jóltevőjének, barátjának, párt
fogójának nevez.. Ha befúrhatta magát békés 
hajlékodba, kezet szőrit, öszveölel, nyájas 
bókolásokat tészen, meggyónja százszor, melly 
kimondhatatlanul szeret. Fájdalom, igen sok 
ember van , ki az igazságot nem szenvedheti, 
azért van olly sok ezernyi hízelkedő.

A’ hizelkedés a’ legkönnyebb mesterség, 
mellyet csak gondolhatni. Ha tanácsot adsz, 
ítélsz , vagy igazságokat mondasz, szavaid
nak mindenikét be kell bizonyítanod , ’s ha 
csalhatatlamíl bebizonyítottad is , nem sokan 
fogják elhinni: ha hizelkedel és dicsérsz, nem 
kell bizonyítás, ez mindenkinek kedves, min
denki elhiszi. X. lír kérdezi tőlem , hogyan 
tetszik könyve, mellyet néhány nap előtt 
ada-ki ? Azt felelem, hogy tökéletes és ezzel 
eleget tettem kívánságának: de gáncsoljam 
csak, fedezzek csak fel benne hijányokat, 
minden szavamat, minden gondolatomat ma
gyaráznom kell , ’s állításimat okokra támo
gatnom, ’s meglátod hányszor fogja méregtől 
sápadtan és szikrázó szemekkel kérdeni: m i- 
é r t ? Annak megmutatása , hogy könyve rósz . 
több fáradságomba kerűlend, mint neki ke
rült írása.

Okos embernek semmi sem szerezhet olly 
aggodalmat, mint ha hízelkedő dicséretekkel 
halmozzák. En még egy lelkes embert sem 
láttam, ki mást szemében dicsért volna, vagy 
ha igen, dicséretét bizonyosan titkos giíny-

pillantatok követték. Lord C h e r s t e r f i e l d  
azt tanácsolja, hogy mindenkit csak távollé
tekor dicsérjünk. Ugyan ezen író a’ hizei- 
kedőknek, ámbár reá szükségük nincs, a’ kö
vetkező tanácsokat adja:

Ha e’ vagy ama’ személy’ hajlandóságit ’s 
barátságát meg akarod nyerni, lesd-ki — le
gyen bár asszony vagy férfi — jelesb töké
lyeit és szembetűnőbb gyengeségeit (mert 
gyengesége minden embernek van). Ekkor 
tökélyei iránt légy igazságos, gyengeségeit 
pedig nevezd dicséretes tulajdonoknak. A’ 
legczélirányosb eszköz van kezedben , hogy 
magadat másokkal kedveltesd , ha eléggé gya
lázatos tudsz lenni, olly tulajdonokat dicsér
ni másban, mellyek benne nem találtatnak, 
de kívánná, hogy találtassanak. Ha például , 
két költőt ismersz, kik mindketten írtak 
lyrai és drámai költeményeket ’s egyiknek 
igen nagy lyrai, de semmi drámai tehetsé
ge, a’ másiknak pedig épen ellenkezőleg, 
amazt mint dramaticust , emezt mint lyricust 
magasztald ’s bizonyos lehetsz barátságokról.

Az ünszeretet a’ legnagyobb hízelkedő. 
Gyakran azt hisszük , hogy a’ hizelkedést 
gyűlöljük, holott csak módjával nem vagyunk 
megelégedve. Higyétek-el, nincs veszedel
mesebb és tántorítóbb maszlag a’ hizclkedés- 
n é l! Hány okos ember’ fejét tette már ez 
kerengővé! Boldog , kinek erő és férfiúi lé
lek juta e’ kisértetek’ szédítő gőzei közt ren
dületlen állhatni.

REJTETTSZÓ.

E l s ő m  útálja az alacsony helyeket,
’S keve'ly vágyódása vi'jja a’ hegyeket.
M ás i k om járása hűvös szelleteknek, 
így suhan fátyola a? magyar szépeknek.
V é g s ő m  vagy másoknak, mások neked, mindég; 
Közös e1 nevezet bár mi nagy a’ tisztség.
E g é s z  é r t e l m é b e n  illik nagy lelkekre,
Kik a’ port megvetve vágynak fénytetőkre.

M á ro s k ö z i.

A’ Sdik számbeli rejtettszó: V e t é l k e d ő .

Szerkezteti H e l m e  e z  y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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EGY TEKINTET NAGY BRITANNIÁRA.

Nagy Britannia’ birtokai Európában 5.5 56 
négyszögű mérföldét tesznek, mellyekre mint
egy 24,000,000 lakost számlálhatni. Min
den gyarmatai’ népességét egyheve've 150 
millió leiekre tehetni. $tatusradősságai 8.067 
millió forintra mennek ; esztendei jüvedelmé- 
nek száma 5 és 6 száz millió forint között inga- 
doz. Földi hadereje a’ jelenidőben 100,000-re 
megyen ; tengeri hajója 60Ozon felül van , ’s 
jó állapotban, inellyek között 56 Iinia-hajó 
(néhány 120 álgyűs) , 150 Fregattá, mint
egy 300 Corvett és Brigg. 200 hajója min
dig felkészülten áll ’s akármelly szeinpillan- 
tatban ütközetbe állítható. Mostani királya 
IV. Vilhelm , mintegy 66 esztendős , szelíd 
indulatú , emberszerető fejedelem , kinek né
pei’ java mindenek felett szivén fekszik ’s a’ 
nemzetnek nagyobb része (azaz minden nein- 
aristokrata) által tisztelve , és szeretve van. 
Egyedül rendkívüli popularitásának köszön
hetni, hogy az újabb időben ( l8 3 l )  az or
szágban egy rémítő rázódás nem következett, 
melly hihetőleg az egész status - alkotványt 
üszveomiaszthatta volna. Ministerei’ válasz
tásában igen szerencsés vo lt; többnyire jeles 
elméjű , józan itéletű férfiak, kik az idővel 
és szükségeivel nyomról nyomra haladván a’ 
britanniai nép ’s általában a’ felvilágosodottabb 
rész által tisztelteinek.

A’ mi most a’ nemzet’ figyelmét legin
kább magára vonja, a’ parliament’ reformatió- 
ja  , mellyből egyéb más reformátiók is , mint 
szükséges következések fognak elősarjadozni, 
’s Angliát a’ régi barbarismus’ penészei és 
salakjaitól fogják megtisztogatni ; nevezete
sen pedig néhány józan ésszel ellenkező ’s

józan felvilágosodást akadályozó törvénytől 
megszabadítani. 'M ert bizonyára alig lehet 
nagyobb képtelenség , mint olly törvények’ 
megmaradása mellett nyakasan és átalkodot- 
tan kiizködni, mellyek a’ mostani kor’ leiké
vel és szokásaival homlok - egyenest ellen
keznek. A’ régiség’ barátit e’ tekintetben an- 
nál inkább csudálhatni, minél világosabban és 
kézzel foghatóbblag mutatkozik, hogy sok 
törvény , melly tudniillik századok előtt igen 
jó lehete, a’ mostani környülmények közt 
egészen megváltoztató alakját ’s elannyira , 
hogy épen ellenkező foganatjok lett , mint 
a’ mellyet álíalok a’ nemzet a’ régi korban 
elérni szándékozott. A’ követválasztással, 
például, épen így áll a’ dolog. Az angol 
constitutio’ alkotásakor olly városoknak ada
to tt a" választói jus , mellyek nagyobb tekin
tetitek és népesek voltak, azon okból, hogy 
a’ választásokban csalárdságok ne történhes
senek , mert több nép között nehezebb a’ 
pénzbeli megvesztegetés ’s voksok’ szerzése. 
Azon idő óta számos illy választói jussal bíró 
hely néptelenült el ’s pusztűlt-ki ('s e’miatt 
neveztetnek igen méltólag az iljabb kor ál
tal „rohadt (verfault) helyeknek") ’s álta
luk a' választásban ezernemű cselszövény (In- 
triguen) ’s csalárdságoknak szabad lit nyitta
tott. így lön , hogy némelly helyekről 5— 6 
választó külde követet, kiktől a’ voksot né
hány guineen lehetett megvásárlóm , ellenben 
városok 100,000 lakossal (mint M a n c h e s 
t e r ) ,  mellyek századok előtt puszták lévén 
nem nyertek választói just, követet mai na- 
piglan sem küldhetnek, ’s ekként a’ status
ban a’ legméltatlanabb ’s egyszersmind nevet- 
ségesh módon van a’ képviselői jus feloszt-

N
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va. —  Ezen constitutionalis vetek’ eltörlésé- 
re készítő Lord Russel a’ Reform - Rillt ’s a’ 
múlt esztendőben az alsó ház’ elébe terjesz
tette * hol nagy többséggel el is fogadtatott. 
Azonban ellent nem állván ez ügynek igaz
ságos léte, ellent nem állván az , hogy az 
angol nép ’s csaknem egész közvélemény ótal- 
mára ’s pártjára k e lt, a’ Tory felekezet elég
gé szemtelen, és igazságtalan vala mindent 
elkövetni, hogy a’ felső házban el ne fogad
tassák ’s Csakugyan fondorkodásai által ki is 
vitte, hogy 4 l vokssal félre vettetett. E’ 
vakmerő lépést a’ nép legnagyobb neheztelés
sel fogadta, több helyeken mozgások támad
tak a’ Tory - aristokraták ellen , kik közűi 
néhánynak (mint Wellington, Londonderry, a’ 
neweastlei herczeg és Wetherell) kemény ül
dözést is kellett kiállania. Ezer féle alak
ban mutatkoztak a’ megbántódás’ jelei ’s e- 
gyedűl a’ király’ és ministeriuma’ kitünőleg 
jeles charakterök és popularitásoknak lehet 
köszönni, hogy egy mindent felforgató nép
lázadás nem következett. A’ Reform - Bili’ 
félrevettetése volt oka , hogy a’ király a’ 
parliamentet a’ múlt évi October’ 20diká- 
tól November’ 22dikéig felfüggesztő. Az 
óta a’ Reform - Bili újra tanácskozás tárgya 
lön, ’s az 1832 év lesz hihetőleg azon ne
vezetes időszak, melly Nagy Britanniára ’s 
általa egész világra a’ haladásnak ismét egy 
jóltevő sugarát fogja deríteni.

EGY SZÉP DÁMA’ HITVALLÁSA.

Hiszem és vallom} hogy dámáknál a’ 
Cachemir-shawl első szükség’ czikkelyei kö
zé tartozik.

Hiszem és vallom , hogy az asszonynak 
a’ tetszéstudomány legelső réuye, az ifjúság’ 
elvesztése legfőbb hibája, az öreg kor legna
gyobb bűne.

Hiszem és vallom , hogy az asszony’ szí
ve több kendőzetet (Schminke) kíván, mint 
orczai.

Hiszem és vallom, hogy azon mágnás, 
kinek sok körmöczi van zsebében ’s azt tá r
saságban el is akarja költeni, a’ legelmésb 
és szeretetre méltóbb ember.

Hiszem és vallom, hogy a’ szerelem 
nem egyéb ostobaságnál, a’ barátság ellen
ben kötelezés e’ földi élet’ legvarázsabb ámí- 
tásira.

Hiszem és vallom, hogy a’ legnevetsé
gesebb férfi az, ki asszonytól szerelmet kí
ván, a’ nélkül hogy számára equipaget tar
tana.

Hiszem és vallom, hogy asszonynak szük
ségesebb az új ruha és módi kalap , mint a’ 
kenyér.

Hiszem és vallom, hogy a’ módi az asz- 
szonyok előtt imádott istenné , a’ férfiak előtt 
pedig erszény- és vagyon-zsarló despota.

ANGOL FOGADÁSOK.

A’ fogadás talán semmi nemzetnél 
nincs olly nagy divatban mint az angolnál, 
hol gyakran a’ legkülönösebb ’s csudálatosabb 
fogadások történnek.

Néhány esztendő előtt Berlinben Dr. B. 
angol orvos , lord S p e n c e  r r  e l  fogadott, 
hogy- egy egész hónapig ( a’ fogadás Augus- 
tusban történt) naponként egy garasból fog 
élni , a’ mellett betegeit látogatni ’s dolgait 
végzeni. Szavát meg is állotta , ’s a’ hónap’ 
31dik napján 2 és fillér árú étke maradt- 
meg. Egész idő alatt vizet ivót. Kenyér, sajt 
és kolompáron kívül csemege gyanánt egy he- 
ringet vett magának , de ez csak hamar ösz- 
veszáradván, nem ehette , a’ mi neki igen 
nagy bút és aggodalmat okozott.

Lord Oxford fogadott, hogy ő egy csa
pat ludat hamarabb fog Norvichból London
ba hajlani (1 5  mérföld) mint más vala
ki egy sereg olasz tyúkot. A’ ludak éjjel 
nappal mentek, a’ tyúkok éjjel kipihenték 
magokat; a’ ludak két nappal hamarabb ér-
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keztek-meg mint a’ tyúkok, es Oxford meg
nyerte a' fogadást.

Egy general sertés- és kutyaversenyre 
fogadott; az-az, azt állító , hogy a’ sertés 
hamarabb fogja a’ pályát kifutni mint a’ ku
tya. A’ pályatér meghatároztatok , ’s a’ ge
neral néhány héti készületet kötött-ki, melly- 
ben az ellenfél is megegyezett. A’ general e’ 
czélra két egyforma nagyságú sovány sertést 
vásárlók, ’s a’ pályatér’ egyik végén ólat 
készíttetett számokra ’s belé zára tta, a’ 
másikon bizonyos , szigorúlag megtartott, órá
ban enniök adata. A’ sertések nem sokára 
megtanulták hová kell futniok az ólajtó’ nyil- 
tával, hogy étket kaphassanak. A’ verseny’ 
ideje elérkezett ’s igen sok néző tódult - ösz- 
ve. A’ sertések nyikorogtak az ólban , mert 
egv nap óta nem kaptak eledelt. Az ól mellé 
állíttatott a’ kutya, ’s azon pillantatban, 
midőn az ólajtó megnyílt, elbocsáttatott. A’ 
sertések irtóztató sebességgel rohanva futot
tak az étek’ helyére, ’s a’ kutyát magok 
megett hagyák. A’ general megnyerte a’ fo
gadást.

NEVEZETESSÉGEK.

Londonban a’ múlt nyáron egy elefántot 
mutogattak, mellynek kettős, egymástól el
valt , szabadon mozogható és újakkal meg
rakott ormánya (R üssél, proboscis) van. Az 
állat egyébiránt igen szelíd , ormányával cso
dálatra méltó dolgokat visz végbe, inellyeket 
még egy elefánttól sem lehete látni, a’ do
bon például olly zűrzavart (Wirbel) ver , mint 
leggyakorlottabb dobos.

H a f f o r d  D á v i d  Liverpoolban olly 
kocsikat készít, mellyek nem fordáinak - fe l, 
ha valamellyik kerekük kiesik is , mert bi
zonyos mechanisnms által a’ kocsi mindég 
súlyegyenbe (aequilibrium) helyezi magát bár- 
milly hárántos legyen is az út. Az utósó mű
mutatvány’ alkalmával illy kocsit teve-ki Lon
donban köz nézésűi, ’s az értők általán fogva azt

vallók, hogy e’ találmány mindent felül ha
lad a’ mi csak eddig illy nemű czélra ké
szült. Ezen kocsikat Hafford b á t o r s á g 
k o c s i k n a k  nevezi.

Egy más mechanicus Bristolban, R i- 
c h a r d  nevezetű, jelenti, hogy ő olly ma- 
chinát talált fel , mellynek használása ál
tal a’ veszedelmes gőz-machinák egészen el- 
mellőzhetők. A’ machina egyedül mechanis- 
musánál fogva munkál ’s hat pint olaj elegendő 
arra , hogy ereje által egy 100 álgyúvalmeg
terhelt linia hajó olly erővel, mennyi 2 50 ló
ban van , a’ föld körűi utazást tegyen.

T r e v i s a n  F o r t u n á t  Bellunoban két 
újonan talált machinát árul. Egyikkel a’ leg
erősebb és vadabb állato t, például oroszlánt, 
tigrist, hiénát, medvét, minden veszedelem nél
kül meg lehet fogni és a’ legjárhatlanabb 
vadon vagy völgy torkolatból előhúzni, a’ má
sikkal pedig tetszés szerint megölni.

A’ híres B r u n e  11, ki a’ Themze alatt 
készítendő út’ tervét (planum) csinálta , olly 
machinát talált, mellynek segédével napon
ként 250 kaputot készít, ’s olly tökéletesen , 
hogy csak néhány őtést kell rajtok itt - ott 
tenni ’s azonnal használhatók. E” találmány
nak a* szabók nem igen fognak örvendeni!

Egy más (neve D u g u e t) Párisban a’ 
muzsikai kofákat egymástól elválasztható be- 
tűjegyekkel szedi és nyomtatja, szinte úgy 
mint egyéb könyveket.

FATENYÉSZTÉS.

Csehországban egy kertész iskolát állí
tott megnemesített gyümölcsfákból, a’ nél
kül hogy csemetéit magról növesztette vagy 
oltotta volna. O t. i. sarjadékokat veve kü
lönféle nemekből ’s mindeniket egy egy bur
gonyába (kolompár) szúrta ’s a földbe lígy 
helyezé, hogy a’ sarjadékból csak igen kevés 
látszanék-ki. A’ burgonya a’ sarjadéknak szük
séges nedvet szolgáltat mind addig, míg az gyö
keret verhet; így a’ legegyszerűbb módon több
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száz csemetét nevel kerteben. (Archív, De- 
eemb. 182 8.)

NÉPSZOKÁS.

Engadin’ völgyében ( Schweitzban )  kö
vetkező szokás van rég óta divatban : Ha va
laki vétek-gyanúból tomlöczbe záratik , de ké- 
sőbb magát kitisztítja , szabadon bocsáttatása’ 
napján a’ bírák nyilványosan hirdetik ártat
lanságát ’s egy fiatal szép lyányka által fejér 
rózsát adatnak neki, melly á r t a t l a n s á g ’ 
r ó z s á j á n a k  neveztetik. A’ vétlenül be- 
vádlott ezt, mint ártatlansága’ bizonyító je 
lé t, több ideig nyilványos helyeken ruháján 
viseli. —! Melly követésre méltó szép szo
kás ! —  Bírák! nem csak az kötelességtek, hogy 
a’ vétek’ büntetés nélkül ne maradjon , ha
nem az is , hogy az ártatlannak becsülete a’ 
világ előtt visszaállíttassák. Hány embernek 
kell szenvednie gyalázatot ártatlanul, a’ nél
kül , hogy a’ közvélemény előtt méltó elég
tételt nyerne! I

AZ EMLÉKEZÉS’ FÁJDALMA.

Itt epedett, itt dőlt kebelemre a’ mennyei lyány ka,
Itt szívta ajkamról szép tüzeni’ e'gi hevét.

Néma vagy, oh boldog szerelem! monda vala Phoebus 
’S karjai közt kegyesem’ hirtelen elragadá.

Mit használ nekem, ah ’s feldúlt örömimnek azóta, 
Kinőni5 mélye felett hogy dalom’ árja csapong.

Kölcsey Ferenci.

NAPRAFORGÓK.

8l „ F é lre !“  kiáltoz az lírfi ki vágtatva 
lovagol a’ pesti gyalogiíton. „ No még íllyet 
sem láttam, mond a5 tiszaháti magyar , hiszen 
nálunk a’ lovak a’ szekér- nem a’ gyalog- 
líton szoktak já rn i.“

9) „ A’ kend házánál majd lehiízzák az 
embert a’ kutyák ! 44 Kialt haragosan Marczi- 
hoz földesura. ,, Az enyém, nagyságos 
uram, nem bánt senkit a’ teremtett ég alatt,

hanem az a’ baj , hogy az iltyen szegény em
ber’ házát mindenféle éhes kormondor járja ; 
pedig valahol sok az eb , ott többnyire kevés 
az emberség. 4 ; _

10) Boldog kinek vakországban fél sze
me van. „N e higye, az itr , mond Marczi, 
vakországban hiűz - szemekkel is bajosan lá t
hat az ember. u

M. J.

APRÓSÁG.

Mit tart az úr illy rendkívül korán ki
fejlett elméről ? kérdé Medicisi Lőrincz a’ 
miláni követtől, bemutatván neki egy tizen
öt esztendős gyermeket, kinek elméssége egész 
Florenczet bámulatra ragadá. „  Illyen gyerme
kek , felelt a’ követ, érettebb korukban rend
szerint butákká válnak.44 Jó válasz! felelt a’ 
gyermek hirtelen, mutatja, hogy az lír gyer
mek korában igen elmés lehetett.

,, Mi tökéletesen egyet értünk44 mond 
egy menyasszony a’ maga vőlegényéhez; „ te 
úr léssz a’ háznál ’s én is az leszek.4*

Angliában egy tanácskozási igen heves 
szóvita alatt a’ felső házban a’ gyertyák ho
mályosan égtek. Chesterfield, ki ezt észre 
vette, hirtelen felállott ’s így szólitá-meg a’ 
tagokat: Mylordok! én egy javaslatot ter
jesztek az urak elébe ? Halljuk, kiáltának eme
zek. ,,A ’ gyertyák tisztíttassanak-mcg, hogy 
a’ kérdésben forgó dolgot egy kevéssé job
ban láthassuk.44

Nem régiben egy koldus halt - meg , ki 
egy theatrumi igazgatónak béketürését hagy
ta testamentomban.

REJTETTSZÓ.

Két tag, szinte tagod-, melly benned hogy ha romolni 
Kezdett, mit fejvesztve jelent, azt nem nagyot e'rhetsz.

Szabó István, név. pap.

A5 9dik számbeli rejtettszó: F e l l e n g ő .

Szerkezted H el in e c z y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .



TÁRSALKODÓ.
11. szám Pest Február* 8U“ 1832.

A’ TÁRSALKODÓ CZM7 ÜGYÉBEN.

* Az erdélyi nemzeti Társalkodó 1 832. 
Január 2Skan költ 4dik száma játszi péidáz- 
gatásu kérdéseiben mintegy neheztelni látszik, 
hogy a’ J e l e n k o r  hírlevél testvére is Tá r- 
s a l k o d o  nevet kapott a’ keresztségben. Sza
vai többi közt ezek: ,. Az Erdélyi Nemzeti 
Társalkodó ezen keresztnévvel fellépett a’ két 
haza színe előtt 1830ban. A‘ Budapesti elő
ször kihirdetve volt 183 len, kezdődött 1832- 
ben. Valyon miként esett, hogy er két hason
ló tárgyú 's annalinkább különböztető nevet kí
vánó folyóirásunk egy cztm alatt foJy? Nem 
származhatik é ebből tévedés, összecserélés ’s 
a’ t . 4Í A' megfejtés imez : Uilvezült Kisfaludy 
Károly még 1829 végén folyamodott felséges 
Urunkhoz ar J e l e n k o r  nevű politikai újság 
*s hozzá mellékletül szánt időszakirás (mellyet 
ő nyilván a’ Gesellschafter, Conversations- 
blatt :s t. i. hasonlatára Társalkodónak neveze) 
privilégiumáért, nem tudhatván természetesen 
sejdületből is, hogy illyes nevű druszája vagy 
erdélyisen já tja  születik, támad vagy keletke
zik ez idő közben a‘ testvér Erdélyben ; meg is 
nyeré a’ kegyelmes privilégiumot, hanem kü
lönösen a’ két imént említett nevezethez köt
ve. 's így az erdélyinek feltüntével nem állott 
hatalmában többé időszakirását újra keresztel
nie vagy bérmálnia. Még 1830ban ki is adá 
mind a’ kettő iránt sok ezer példányban elő
fizetési hirdetéseit, mindazáltal megjelenheté- 
soket megelőzé kora elhunyta rs véget vete szent 
szándékának. A’ mostani szerkeztetőre pedig 
boldogult barátja árvája csak azon feltételek 
’s kivánatok mellett bízatott gyámolatol királyi 
engedelemnél fogva , mellyek az első alapító 
elébe szabattak, még pedig a’ czímezetre néz

ve is ; és így tilos lévén illy környülmények- 
ben az anabaptismus, sem uj keresztelés sem 
bérmálás nem volt 's most sincs közvetetten 
hatalmában, következőleg névváltoztatás felett 
nem is egyezhetik. Tévedéstől azonban vagy 
összecseréléstől e’ miatt nem félhetni, mert 
Kolosvár mint az E r d é l y i  N e m z e t i  T á r 
s a l k o d ó  honja Szamosnál fekszik Erdély- 
országbau, Budapest pedig mint az egyszerű 
nevű T á r s a l k o d ó é  a’ Dunaparton Magyar- 
országban. Jótova földköz távolítja ugyan őket 
egymástól, még is közelek, még is rokonok, 
még is egymással, egymásért ’s azon egy őzé
iért Társalkodók, mert egy magyar közanya 
gyermeki.

Ezeknél fogyást valamint nincs alap eltu
lajdonításnak venni e’ czímerletet, lígy tán még 
enyelgő árnyékozatban sincs legkisebb hiteles 
ok is (az  ürügyletén kívül) berzengeni vagy 
aggódni e’ druszaságon vagy ját-ságon ( ho- 
monymitászon). Ne kívánjon tehát, habár ha
sonló tárgyú is, különböztető nevet folyóirá
sunk, sőt legtanácsősabb lesz az ikereknek 
versenypályára kelniök, ’s ki mulattatóbb, kel- 
lemesb, oktatóbb Társalkodó lesz közülök, azé 
legyen a’ szebb diadalmi koszorú! —  Ezt nyug- 
gasztaló értesítésül szíves kéznyujtás mellett 
nagyérdejuű Czimboránknak.

jT Redactio.

ELLENKEZŐ KÍVÁNAT.

Rózsabokrokon kiönté 
Szikráit a7 szép reggel 
7S az őt viszont feiköszöuté 
Hangicsáló sereggel v
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Olympia is felretten 
Almából, mint egy bódult,
Mert sejté szegény ébredte»,
Hogy Vireno ellódult.

Ki őt nem rég jó anyjának 
Öléből kifejtette ,
’S a’ tenger’ zajló habjának 
Gerébjére kitette.

A’ hitszegük’ birájához 
Intéz tehát vádokat,
’S csábítója’ hajójához 
Sújt borzasztó átkokat.

,, Süllyesszétek, fergetegek,
Azt e l ! — inu'gy sohajta —
Ah nem! tartsátok-meg, egek!
Mert kedvesem ül rajta. “

Tohody János,

STUART MÁRIA’ VÉGÓRÁI.

L i n g a r d  s z e r i n t .

Mária’ *) szobalyányai csudálko/.va vet
ték észre, hogy néhány nap óta Fotheringay-

S t u a r t  Má r i a  ötödik Jakab scotiai király’ leánya 
’s második Ferencz’ franczia király’ nője, korának 
legszebb asszonya, kinek balszerencséjét olly sok köl
tő énelvié-meg s kit a német játékszín’ fejedelme 
S c h i l l e r  a’ legtragikaibb személyek’ sorába emelt. 
Tizennyolcz hónappal menyekzője után elvesztvén 
férjét, visszatért Francziaországból Scotiába, melly- 
nek koronázott fejedelme volt, s félhez ment Stu-  
a r t D a r n l e y  H e n r i k h e z .  F/.en házasságból szár
mazott első Jakab, később Anglia’ és Scotia’ királya. 
Darnley erőszakos hallállal végeztetett-ki gróf B ot h- 
w e l l  által, kit, minthogy Darnley’ halála után hoz
zá ment vala fél hez, már előbb Mária’ kedvenczének 
hitt a’ világ. Szerencsétlen szövetkezése Darnley’ 
gyilkosával egész Scotiát ellene lázította. A’ rendek 
azt kivánák, hogy a’ koronáiul mondjon-le ’s adja 
által fiának, ü fegyverhez nyúlt, hogy magát meg
tartsa királyi székén, de kevés számból álló kisded 
serege Glasgow mellett megveretvén (1508) kenj té
lén volt menedéket Angliában keresni. Erzsébet, 
akkori angol királyné, tisztelettel hagyó ugyan őt fo
gadni Carlisleben , de egyszersmind tudtára adatta, 
hogy minekutána a’ közgyanú szerint félje' megöle- 
te'sében részt vön , szükség magát az angol kormány’ 
bírálata alá vetnie. Ennek következésében tömlöc/.be 
tétetvén por inditatott' ellene. Szerencsétlen esete 
többeket gerjeszte részvétre, szánakozásra, ’s Erzsé-

ba igen sűrűén jőnek az idegenek. Februarius’ 
7dikén 1587 gróf Schrewsbury jelenté magát, 
grófmarschali hivatala azonnal gyanfttatá láto
gatása’ szerencsétlen okát. A’ királyné, ki 
épen most kelt vala fel ágyából, felöltözék, 
egy kis asztalka melle' ült ’s mindke't nemű 
cselédéit jobb és bal felól maga körűi allftá. 
Gróf Schrewsbury bele'pett levett kalappal, u- 
tána gróf Kent a’ megyebi'ró (Sheriff) ’s nehány 
nemes a’ grófságból. Rövid szóbeli hővezetés 
után B e á i  fenn hangon elolvasá a’ halálos 
ítélet’ parancsolatát. Mária nyugalmas mérsék
lettel hallgatta-ki ’s legkevéshbé sem látszott 
belsejében változni. Kérésziét vetvén magára 
üdvözlé a’ jövevényeket. A’ nap, xígymond, 
mellyet olly régtől óhajt, végre elérkezett. 
Csaknem húsz esztendeig szenvede fogságban 
mások’ haszna nélkül, terhére Ön magának. 
Illy életet elvégzenie szerencse és becsület, 
hasonló ahhoz mintha vérét vallásáért kellene 
ontania. Előszámlálta a’ bántalmakat, mellye- 
ket szenvede, ’s ajánlásit mellyeket teve. em
lítő ellenségeinek csalárdságát, cselszövényeit 
’s kezét egy asztalon fekvő testamentomra té
vén, beszédét e’ szavakkal végző : ,, A’ mi k i

bet ellen egy öszveeskiivés szövődött, mellynek az 
vala ezéija, hogy Máriát megszabadítván az angol 
királyszékre emelje. Ez öszveeskiivés, — mellybe, 
több histoiicusok’ bizonysága szerint, Mária nem vé
vé részt — felfedeztetett s tagjai háláira ítéltettek. 
Ez időtől Darnley’ meggyilkoltatása felől többé alig 
volt kérdés, e’ helyett Erzsébet és hívei azt mondák, 
hogy Mária az angol thronusra vágy ’s a’ királyné 
élete után ólálkodik Hiába veték magokat közbe a’ 
spanyol király és pápa, Mária halálra Ítéltetvén Fo- 
theringayba hóhérbárddal végeztetett-ki. Igazságta
lanabb ítélet még alig mondatott valaha bűnösre. A’ 
pörben Maria’ leveleinek csak másolatai hordattak 
elő bizonyítván} úl, eredeti kézirat egy sem. Titok- 
nokai, mint tanúk használtattak, a’ nélkül, hogy vele 
szembe állíttatnának. Az mondatott, hogy ítélete 
leginkább három tanú vallomásán épül, ezen három 
tanú, részese lévén az öszveesküvésnek, előbb kitö- 
riiltetett az élők’ sorából hogyseni vallomását törvé
nyes rend és szokás szerint megerősítené. Szóval, 
ez egész itéletmód azt kialtja, hogy Mária nem vé
tek miatt ítéltetett halálra, hanem Erzsébetet kel
le más személyes tekinteteknek ez igazságtalan 
tettre vezetniük, a’ mi egyéb iránt fényes országlá- 
sán el nem enyészhető mocskot ejte. — Ennyit L i n- 
g a r d ’ értésére.
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válynétok’ halálát ille ti, istent hívom bizony
ságul, hogy azt soha sem kivántain, soha szán
dékomban nem vala, es soha jóváhagyásomat 
hozzá nem adtam.44

„Ezen könyv, mond a’ kenti gróf, a’ 
pápa’ testamentoma, következőleg a’ reá tett 
esküvésnek nincs ereje.44 Ez catholikai testa- 
mentom, mond a' királyné, ’s e’ miatt van előt
tem még nagyobb tiszteletben ’s épen ezért 
kell esküvésemnek «lőttetek nagyobb erejű
nek lenni.

Mária kÖzelgető halála’ jelentését annyi 
méltósággal, olly derűit nyugalommal vette, 
hogy rajta minden jelenlévők mélyen inegille- 
tődtek. Midőn a’ gráfok szobáját elhagyák, 
szolgái zokogó siralmakra fakadtak: ő pedig 
egész nyugalommal csendet intvén vigasztaló 
szavakat monda hozzájok. „ Nem keseregne
tek, úgymond, hanem inkább örülnötök kel
lene, mert nem sokára végét fogjátok látni 
szenvedésimnek. Mondjanak bár mit ezután 
ellenségiin, a kenti gróf igen is eláruld, hogy 
sajátképen hitvallásom oka a’ rám mondott 
halálos Ítéletnek. Legyetek békén 's hagyja
tok engem imádkozni.44

Hosszas és buzgó abítatoskodása után va
csorához szoktatott; Igen keveset evett, ’s 
mielőtt felkelt volna asztalától, szolgáinak 
egészségére ivott, kik nemzeti szokás szerint 
térden állva viszonzották az üdvezletet ’s bo
csánatot kértek, ha szolgálatjok’ ideje alatt 
netalán hibát követtek volna el. A’ királyné 
derűit arcfczal mondá-el bocsánatját ’s inté ő- 
ket, felednék-el viszont, ha valaha tetteiben 
vagy szavában kemény volt irántok, ’s emlé- 
kezteté őket néhány szives szavakban, mint 
viseljék magokat életök’ jövendő napjaiban.

Nagyobb részét e’ nev ezetes éjszakának, 
melly éltében utósó vala, házi dolgainak el
intézésében töltötte-el. Leveleket i r t : egyet 
gyóntató atyjának, másikat rokonának a’ g u i 
se i herczegnek, harmadikat a’ franczia király
nak. Ezeket végezvén elvonult Kennedy Jo

hanna és Curie Erzsébet szobalyányival há
lószobájába ’s váltogatva hol beszélt, hol pe
dig imádkozott velők, ’s a’ Kristus’ kínszen
vedései’ és egy predicatio’ olvasásában („Vi
gasztalás a’ halál ellen44) igyekezett lelkének 
csendet és erőt szerzeni. Éjfél-utáni négy óra
kor nyugalomra bocsátkozott: de alom szemei
re nem jőve. Ajkai szüntelen mozgásban vol
tak ’s lelke imádkozásba merülve.

A’ hajnal’ első sugárinai már talpon volt 
’s öszvegyüjté cselédeit maga körűi. Elolva
só előttük végintézetét, felosztó ruháit és pén
zét, elbúcsúzott tőlök, az asszonyokat cszve- 
csókolta, a’ férfiaknak pedig csókra nyujtá ke
zét. Az egész sereg sírva kísérte a’ kápolná
ba. Helyet az oltár’ ellenébe fogott, ’s a’ szol
gák megette imádkozva térdeltek-le.

Közepén a’ nagy v árteremnek (Burgsaal) 
egy gyászpad építtetett, melly fekete posztó- 
zattal volt bevonva ’s alacsony rostélyokkal 
körülvéve. Hét órakor felnyittattak a’ terem’ 
ajtai ’s bejöttek a’ grófság’ nemesei szolgaik
kal ’s a’ P a v v l e t ’ őrei, öszvesen mintegy 
két száz néző. Néhány percczel nyolcz óra e- 
lőtt üzenet küldetett a’ királynéhoz, ki vála
szolt, hogy fél óra alatt elkészülend. Ez idő’ 
elfolyta után A n d r e w s  megye bíró a’ kápol
nába jött. A’ királyné felkele, jobbjába az ol
tárról egy feszületet vön, baljába imádságos 
könyvét. Szolgáinak el volt tilalmazva, vele 
jpenni: ők nem akartak tőle elmaradni. A’ 
királyné kérte őket, nyúgodjanak-meg a’ pa
rancsolaton’s még egyszer hozzájok fordulván 
mindnyájokat megáldotta. Ezek letérdeltek e- 
lőtte , megcsókolák kezét és ruhája’ széleit. 
Erre az ajtó bezáratott. A’ hátra maradtak’ . 
fenn hangú, keserves zokogásaik egész a’ te
remig hallhatók voltak.

Kikkel legelőször találkozott, a’ gróf és 
őrei voltának. A’ grádicsok alján Mel v i l l e  v 
nevű udvarmestere jö tt elébe, kit néhány hét 
óta nem engedtek hozzá közeledni. Ez öreg 
szolga térdeire esett ’s kezeit fejére kulcsold.
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„Én szerencsétlen ! mond elkeseredve, volt e 
e’ földön valaha gyászabb hírvivő, mint e'n, mi
dőn azt kell majd jelentenem, hogy kegyel
mes asszonyom ’s jó királynémnak Angliában 
fejét vették.“ Fájdalmai annyira elnyomók, 
hogy szavait tovább nem folytatható. „Jám 
bor Melville, felelt a’ királyné, szüntesd pa- 
naszidat, több okot találhatsz örvendetre 
mint búra, mart királynéd’ harczainak végét 
fogod látni. Tanuld-meg, hogy e’ világban sem
mi sincs egyéb lanságnál, ’s blly sok a’ gyötre
lem, mennyit egy egész könytengerrel sem 
lehetne megsiratni eléggé. K érlek, mondd-el 
m ajd, ha többé nem leszek, hogy vallásom
nak utósó lehelletemig híve maradtam , híve 
Scotiának és Francziaországnak. Bocsásson- 
meg isten annak, ki olly rég szomjazta vé
remet, mint szarvasa’ forrás’ vizét. Istenem! 
te vagy fejdelme az igazságnak, sót az igaz
ság maga, látod e’ szívnek minden redőit (Fal
te) ’s tudod, milly buzgón óhajtottam mindég 
Scotia’ és . Anglia’ egyesületét —  Yidd-meg 
fiamnak üdvezletemet, ’s mondd neki, hogy én 
semmit sem tettem a’ mi méltóságának ’s koro
nája’ függetlenségének ártalmára volna vagy 
ellenségünk’ követelt uradalmát előmozdíta
ná.4Í Itt könnyekre fakadt. „Édes Melvillem, 
élj boldogul, mond megcsókolván ő t, egykor 
jámbor Melville, egykor m a jd ! .........élj bol
dogul, imádkozzál asszonyod ’s királynédért.“ 
Mint nevezetességet jegyezték-ineg a’ jelen- 
voltak, hogy ez első eset vala, mellyben Má
ria valakit te-vel szólított.

(Folytatása következik.)

A  HÁROM JÓ BARÁT.

lettem tanúvallást tegyen. A’ vád terhes ’s a’ 
király’ bosszúja ellenem felette nagy.

Az első barát menté magát, hogy kívánsá
gát dolgai miatt nem teljesítheti. A’ másik 
elkísérte a’ törvényszékig, de az ajtónál meg
fordult ’s elhagyta őt, félvén, hogy a’ fejede
lem1 haragját magára lázítja. De a’ harma
dik, kire legkevésbbé számolt vala, elkísér
te a’ törvényszékig, bátor és örvendező arcczal 
lépett a’ király’ elébe, bebizonyító barátja’ 
ártatlanságát, annyira, hogy a’ király inegen- 
gesztelődvén szabadon bocsátó őt ’s elhal
mozta fényes ajándékukkal.

Embernek ez életben három barátja van: 
pénz, rokonság, jó tettek. Mi szívességgel 
vannak iránta halálos óráján? A’ pénz, mel- 
lyet legjobb barátjának tartott, legelőbb hagy- 
ja-el. Rokonai csak a’ sírig kísérik ’s onnét 
visszatérnek. Harmadik barátjára, a’ szép ’s 
nemes tettekre t. i. legkevésbbé emlékezett ’s 
íme, ez elkíséri túl a’ síron az örök bíró’ thro- 
nusáig, sőt előtte megyen, bizonyságot tesz 
élete felől ’s megszerzi érdemlett jutalmát.

GAZDASÁGI JEGYZET.

Az alma olly ízt kap mint a’ muskotály
szőlőé, ha valamelly edényben bodza - virág. 
(Sambucus nigra, Hohlunder) közé csinálod- 
be ’s az edényt 8— 14 napig jól befedve tar
tod. Minél húsosabb az alma, annál tovább 
kell az edényt zártan hagynod. A’ bodzavi- 
rág lehet szárított is. (Gartenzeitung Nov.. 
1828 , Nro. 45.)

F—ry.

REJTETTSZÓ.

Egy embernek három jó barátja volt. Ket
tőt közülük igen szeretett, a’ harmadik iránt 
igen egykedvű vala. Egy napon törvényszék 
elébe idéztetett. A’ vád nehéz és szigorú va
la ellene, ámbár ő ártatlan volt. ,,Ki fog kö
zűletek velem jőni, szóla barátihoz, hogymel-

Én szólok, járok és noha 
Lábam van, az nem jár soha;
’S bár koronámat viselem ,
Még sem vagyok fejedelem..

. M—ry Gy.

A’ 10-dik számbeli rejtettszó: T ü d ő .

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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Ó D Á K
S a p p h o  után.

1.
Boldog ember, mint Uranos’ lakói,
A’ ki vígan ül, kegyes, ellenedben 
’S andalog kellő szavad’ edes hangján \

Gyönge mosolygást

Ajkadon látván szelíden lebegni,
Mellyre megdöbben kebelemben a’ szír,
Mert jelenle'ted leborít azonnal 

És oda leszek.

Nyelvem eltompúl ajakim között ’s gyors 
Égi tűz ömlik tetemimre ve'gig,
Zúg fülem ’s bágyadt szemeim borúinak 

Éji homályba.

Arczomon v é g ig  hideg izzadás foly.
Reszketek, fúlok ’s halavány virágként 
Hervadó színnel rogyok a’ halálnak 

Karjai közzé.

2.

Meghalva fogsz feküdni majd,
’S emlékezet nem fog maradni^
Tetóled a’ halál után.
Nem fűztél rózsalombokat
Pieriából homlokodra
’S féuy nélkül szállasz föld alá,
’S nem fogsz Olympra fel magosán 
Röpülni a’ holtak közűi.

K ö lc se y  F e r e n c i .

STUART MÁRIA’ VÉGÓltÁl. 

F o l y t a t á s .

Elfordulván Mellwilletől utósó köreimet 
nyilatko/.tatá-ki, hogy szolgái halála’ óráján 
jelen lehessenek. Kent azt felele, hogy sirán

kozásikon igen meg fog majd illetődni, ’s 
hogy e’ fele emberek mindennemű babonás bo
hózatokat szoktak elkövetni ’s majd kezke- 
nőiket fogják verebe mártogatni. „Mylordok! 
viszonzá Mária, én felelek értök, hogy semmit 
az urak’ ellenere nem fognak tenni. Az urak’ 
királynéja, nekem asszonynak, bizonyosan meg 
fogná engedni, hogy szolgaleányimnak egyike 
velem legyen halálomkor.“ —  A’ grófok szót- 
Ianill maradtak. —  „Úgy hiszem, folytatá to
vább, ha egy alacsony rendű asszony ’s nem 
Scotia’ királynéja volnék e’ kegyelmet meg 
nem tagadnátok tőlem.44 A’ grófok meg min
dig szótlan álltak ’s a’ királyné végtére fel
háborodván: „Nem vagyok e én királynétok’ 
rokona ? úgymond, és sarjadék VIII. Henrik’ 
véréből, hitvese Francziaország’ királyának ? 
nem e Scotia’ felkent fejedelme?44 E’ szavak
ra, úgy látszott, Kent egy kevéssé megszelí- 
dűle ’s elhatárzotta, hogy szolgái közűi négy 
férfi ’s két asszony bocsáttassék-be. A’ király
né udvarmesterét, a’ házi orvost, patikariust, 
sebészt (Wundarzt) "s Kennedy és Curie szo
baleányait választá.

A’ kiséret megindúlt. Legelői ment a’ 
megyebiró néhány alárendelt tisztekkel, utána 
P a w 1 e t  és D r u r y ,  S c h r e w s b u r y és 
K e n t  grófok, végtére a’ királyné maga Mel- 
willel, ki ruhája’ s ch l epp- j é t  vitte. A’ leg
drágábbik ruhájába volt Öltözve, fényesen, mint 
királyi özvegyhez illett. Fejének ékessége egy 
csipkés szegélyű fejkötőből állott ’s egy hosszú, 
földig érő csipkés fátyolból, melly hátra volt 
vetve. Köpönyege feketén béllett fekete színű 
szövetből volt, czobol (mustela zibellina) bőr
rel prémzetten, hosszú s c h l e p p e l  ’s föl
dig nyúló újakkal. Gombjai makk - formájuak
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voltak fekete kőből csigahéjjal kirakva; gal
lérja olasz módra. Alsó ruhája fekete rajzó- 
latá atlasz. Nyakában illatos gyöngyökből ké
szült lánczon egy aranykereszt, melle alatt 
pedig olvasó függött.

Tekintete derűit, léptei elhatárzottak 
voltak. Sem a’ nézők’ rá meredt szemeik, sem 
a’ vesztőpad’ és hóhér’ látása nem döbbentet
ték vissza. Azon kellemmel és méltóságos de
li alakkal lépett a’ terembe, mellyel hajdanti 
boldog napjain ősei’ palotáiban olly sokszor 
tündöklött. Midőn a’ gyászalkotvány lépcsői
hez közeledett Pawlet kezét nyujtá neki. „Kö
szönöm Sir! úgy mond a’ királyné, ez a’ leg- 
utósó alkalmatlanság, mellyet az úrnak oko
zok, de egyszersmind a‘ legkedvesb szolgálat, 
mellyet nekem valaha te tt.“

A’ királyné leült egy számára készített 
székre. Jobbján a’ két gróf, balján a’ megye- 
bíró és Beái, a’ tanácsnoki jegyző, előtte a’ 
toweri hóhér fekete selyem öltözetben szinte 
feketébe öltözött bakóival.

A’ parancsolat felolvastatott ’s Mária a’ 
gyülekezet felé fordulva azt mondá : emléke
zetükbe akarja hozni, hogy ő mint uralkodó 
királyné nincs alávetve az ángol parliament- 
nek , egyedül az igaztalanságnak és hata
lomnak kénytelen engedni. Hálá azonban is
tennek, hogy alkalmat nyújta neki, hitét nyil- 
ványos helyen meggyónni ’s kinyilatkoztatni, 
a’ mint már több ízben is tette, hogy az án
gol királyné’ halála soha sem volt szándéká
ban, ’s hozzá sem jóváhagyását sem segedel
meit nem adá ’s általában soha nem ügyeke- 
zett ártalmára lenni. Halála után fognak sok 
dolgok felvilágosodni, mellyek most homály
ban feküsznek; ő azonban tiszta szívvel bo- 
csát-meg minden ellenségeinek és nem fog ol- 
lyat nyelvén kimondani a’ mi ártalmokra szol
gálna. Ekkor beszéde Dr. F l e t c h e r  a’ pe- 
terboroughi dékán által félbe töretett, ki mi
helyt Mária reá fordítá szemeit, elkezdő pre- 
dicatióját, ’s ahítatosság’ ürügye (praetextus)

alatt a’ szerencsétlen királyné’ érzéseit gú- 
nyolá-ki azt mondván, hogy bár Erzsébet ki
rályné a’ Mária’ testét törvénynek kénytelen 
is által adni, lelke’ üdvessége iránt még is 
anyailag gondoskodik s azért küldő őt, hogy 
azon felekezetből, mellyhez innnost tartozik 
kitérítvén, a’Kristus’ hű nyájához vezesse, mert 
léleküdvezűlet csak itt van, amott átok ’s ö- 
rök kárhozás. Isten előtt csak úgy nyerem! 
irgalmat, mondá tovább, ha gonoszságit meg
gyónván büntetése’ igazságos létét megvallja 
’s köszönetét nyilványosan kijelenti azon sok 
kegyelmekért, mellyekkel iránta Erzsébet ki
rályné viseltetett. —  Mária ismételve kérte 
a’ papot, ne gyötörje e’ félékkel őt és ön 
magát is. A’ pap tovább szólott, Mária elfor- 
dúla tőle. Az körűi ment ’s elébe kerülve is
mét kezdő beszédeit. Végtére gróf S c h r e w s- 
b u r y  vete véget e’ különös jelenésnek, pa
rancsolván a’ papnak, hogy végezze-el az i- 
niádságot. A’ pap’ imádsága csak az előbbeni 
beszédek’ isrnétlete volt, ’s Mária azokat nem 
hallgatá. O saját ahitatosságába merült vala 
’s fenn hangon mondá-el latin nyelven a’ 
psalmusok’ könyvének néhány helyeit. Ez után 
imádkozék az üldözött anyaszentegyházért, Ja
mes íiáért ’s Erzsébet királynéért. Végezetül 
a’ feszületet ég felé emelvén ezt kiáltá : „Mint 
karjaid, uram, kitárva valának a’ keresztfán, 
úgy fogadj engem velők irgalmadba -s bocsásd- 
meg vétkeimet.44 „Asszonyom, mond erre gróf 
Kent, jobban cselekednéd, ha e’ pápista ha- 
szontalanságokat nem kezed hanem szívedben 
hordanád.*4 „Szenvedései’ képét, mond a’ ki
rályné, nem tartom úgy kezemben, hogy egy
szersmind szívemben is ne hordanám.44

Most a’ két szobaleány könnyektől ázot- 
tan, vetkeztetni kezdő a’ királynét, mellyre 
a’ hóhérok, hogy jutalmok ne csonkúljon, azon
nal közbe vetők magokat ’s ők akarák e’ tisz
tet teljesítni. A’ királyné eleinte vonakodott, 
de csak hamar engede vadságoknak ’s a’ gróf 
felé fordulva, keserű mosolygással azt mondá,
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hogy ő nincs szokva illy vad kezek*5 szolgála
tihoz, e's ahhoz, hogy illy számos nép jelen
létében levetkőzzek. A’ szolgák királynéjokat. 
illy szánakozásra méltó állapotban látván nem 
nyomhaták-el könnyeiket. Mária úját ajkaira 
tévén hallgatást és béketürést ajánla nekik, 
megáldá őket ’s kéré imádkozzanak érette. 
Ekkor leült újra. Kennedy beköté szemeit egy 
aranyszegélyű kezkenővel. A’ hóhérok karon 
fogak ’s a’ vágószékhez vezették. A’ királyné 
letérdelt ’s bátor, érthető hangon ismételve 
kiáltó:,,Kezeidbe, o isten, ajánlom lelkemet!44 
A’ nézők’ zokogása ’s jajszava a’ hóhért fé
lénk zavarodásba hozta. Kezei remegtek ’s 
elhibázván czélpontját a’ koponya’ alsó részé
be vágott mély sebet. A’ királyné nem inoz- 
dúla-meg többé. Nyakát a’ fejtől csak egy 
harmadik vágás választá-el. Midőn a’ hóhér 
fejét magasan felemelte, az arcz’ idegei annyi
ra öszve voltak húzódva, hogy a’ szépséggel 
teljes vonásokat többé nem lehete megismer
ni. A’ hóhér szokás szerint felkiálta: „Aldd- 
meg isten Erzsébet királynét! 44

„ így halnak-meg minden ellenségei!44 
Kiálta a’ peterboroughi dékán.

j, így halnak-meg az evangélium’ ellen
ségei ! 44 Kiálta még nagyobb hangon a’ vak- 
buzgalommal teljes kenti gróf.

De senki sem monda áment. Ki érzeni 
tudott, kebelét csudálkozás és fájdalom fo- 
gák - el.

EGY FIATAL ASSZONY5 NAPLÓJA, FÉRJHEZ ME
NETELE5 ELSŐ HÓNAPIBAN.

October’ 5d. —  Gusztáv igen szeretetre 
méltó. Gyengéd bánásmódja, szívessége, mel- 
lyet nyolcz nap óta esküvesünktől mutata, jö
vendő szerencsém’ előzálogai. Milly könnyű
nek látszik létem! Bizodalmám hozzá határ
talan; Bizonyára, e' földi boldogság a’ barát
ság' és szerelem’, a’ gyengéd és bátor érzés’ 
vegyűleteiből áll. Életem egy kis csinos el
beszéléske !

Oct. 12d. —  Gyönyörű hete a’ magány
nak és boldogságnak! Milly drága élet, kár 
hogy fejfájásom van. Gusztávot minden pil- 
lantatban várom ; ma reggel 6 órakor vadász
ni ment. Ah istenem, csak valami baj ne érje !

Oct. löd.  —  Az én Gusztávom még is 
csak legszeretetre méltóbb minden férjek közt. 
Olly figyelmes, gyengéd, megelőző, mint ő, 
senki sem lehetne. — „Fáj fejed, lelkem ? 
kérdé ma reggel ’s úgy fogott körűi karjaival 
mintha mennyország ölelt volna meg. —  A’ 
tűkörben sokszor nézi magát és zsebében haj
kefét hord. Ez egy kis gyengeség benne. AI- 
talányosan úgy látszik nekem, hogy a’ férfiak 
legelőbb is magok felől szeretnek gondolkod
ni, és igy ez nem személyes hibája Gusztávnak.

Oct. IGd. — Gusztáv az előtt fedetlen 
fejjel hált. A’ fekete hálósapka olly igen ro- 
szúl áll neki.

Oct. 17d. —  A’ mint észreveszem Gusz
táv néha néha praedicatiókat is tud tartani. 
Erről elszoktatom.

Oct. 18d. — Gusztáv olvas, ásítoz ’s 
nem válaszol.

Oct. 20d. —  En pörlök ’s ő megyen.
Oct. 21d. —  Én sírok, ő sarkán egyet 

fordúl* Azt mondta, hogy nem úgy lesz mint 
én akarom.

Oct. 22d. —  Haragszunk egymásra, i- 
gen nagyon. Meglátom ha uraságát megálla
pítja eP

Dec. 2d. —  A’ szörnyeteg! —  Elhagya 
’s Bécsbe ment. Én legszerencsétlenebb vagyok 
a’ világ’ minden asszonyai között. Nem fogom 
őt többé láthatni. Elválás a' szónak legvaló- 
dibb értelmében!

Dec. 5d. —  Most ismerem őt egészen. 
Egy közlélelc, tele mindennemű gőggel. Haj- 
longásai kalmárlegényesek, módja igen dur
va, szíve csapodár, szóval —  fájdalom ! —  
az én férjem! —

Dec. l l d.  —  Megbékülénk. Ma dél előtt 
a’ Dunán együtt csolnakáztunk, sógorom is
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jelen volt. Gusztáv a’ ház’ bal szárnyát lakja, 
ágy egyeztünk-meg.

Dec, 15d. —  Gusztáv mindig vadásza- 
ton van, ha haza jön a’ szobaleánnyal a’ grá
dicson enyeleg. Minden két hétben más szo
baleányom van.

Dec. 23d. —  Gusztávot sokszor találom 
a’ grádicson enyelegve. Engem csak félnapon
ként szerencséltet látogatásával. —  Már kez
dek a’ házassághoz szokni. —

AZ ÉJSZAKÁMERIKÁI EGYESÜLT STATUSOK’ 
PRAES1DENSEI.

A’ congressus’ kezdete’ öta éjszakame- 
rikának következő praesidensei voltak : W as
h i n g t o n  G y ö r g y  , választatott először 
Martius’ 4d. 1789. másodszor Martius’ 4d. 
1793. — A d a ms  J á n o s  vál. Martius’ 4d. 
1797. —  J e f f e r s o n  T a m á s  vál. először 
Mart. 4d. 1801. másodszor Mart. 4d. 1805. 
— M a d i s o n  J a k a b  vál. először Mart. 4d. 
1809. másodszor 1813. — M o n r o e  J a k a b  
vál. három ízben 1817 , 1819 , 1823* — 
Q u i n c y  Ad a ms  J á n o s  vál. Martius’ 4d. 
1825. —  J a c k s o n  generalis vál. 1829.

GAZDASÁGI JEGYZETEK.

Ha az ember minden pozsonyi mérő búza 
közé egy maroknyi török babot vet ’s azt ve
le öszve őrleti, kenyere, mellyet az ekként 
készült lisztből fog süttetni, soha sem pené- 
szedik-meg. (Oesterr. Bürgerbl. Febr. 182 9, 
Nro. 23).

A’ mozsárban lisztté törött vadgesztenye 
a’ legjobb kézmosó, mellyet csak gondolhat
ni ; még a’ szennyes kovács’ kezét is megtisz
títja minden mocsoktól. Ha kezed zsíros, al
kalmasabb mozsdószer a’ szappannál. Ruha- 
mosásnál is használható. (N eues und Nuzba- 
res 182 7. Nro. 65.)

Egy genfi chemicus azt állítja, hogy ha 
a’ tojást üvegbe rakván reá meszes vizet töl
tesz ’s úgy zárod-be, hogy levegő ne férhes

sen hozzá , 6 esztendeig is fris és mindenre 
használható marad. Egy genfi czukrász ezen 
módot használja a’ tojás-eltartására.

F — bry.

APRÓSÁGOK.

8dik Henrik angol király egy Holbeintól 
megsértett lordnak elégtételül ezen választ 
adá: „minden parasztból tudok lordot csi
nálni de Holbeint nem. u —  Illő becsület a’ 
művésznek, de még is igy csak 8dik Henrik 
beszélhetett ’s adhatott elégtételt, de nem 
egy szabad nemzet’ fejedelme.

A’ haza - szeretetnek, mint minden szere
tet nemének korlátok közt kell maradnia, mert 
máskép nevetségessé lehet mint azon vest- 
fáliai képíró, ki a’ kanai menyekzőt lefest
vén, buzgalomból hazájának legnagyobb díszét, 
egy sodort te tt az asztalra. Távol tőlem hogy 
nálunk patriotismusbol illy valami illetlent 
történhetőnek gondolnék.

F—la Károly.

L1BUSSZA’ TALÁLÓS-MESÉJE.
Rejtett szám Musaeus után.

Libussza cseh herczegasszonynak három szerető
je volt, ’s niegige'rte hogy azé lesz, a ’ ki találós me
séjét feloldandja. Imigy szólott pedig hozzájok: Mind 
hármatoknak szilvát adok kosárkámból. Az elsőnek fe
lét adom, ’s még egyet hozzá •, — a1 másiknak ismét 
felét ’s egyet hozzá •, — a’ harmadiknak megint felét 
’s hármat hozzá. 11a ezután úgy találjuk', hogy ko
saram üres, mondjátok-meg hány szilva van most ben
ne? H a t v a n ,  ügy mond Micsiszló, az első szerető. 
De Libussza azt feleli: Nem találtad-elt kedves leven
te. Még egyszer annyinak, fél annyinak ’s mint a’ men
nyi most benne van, egy harmad rész annyinak kellene 
a’ kosárkában lenni, ’s még e’felett ötnek hozzá szá
míttatni, akkor épen annyi volna hatvanon felül, mint 
a’ mennyi híja most hatvannak. — Tehát most 45. van. 
úgymond V l a d i m i r ,  a’ másik szerető. — De Libus
sza megint fele lt: Ha harmad része fele, és hatod ré
sze. volna annyi szilvának, á’ mennyi most van, akkor 
épen annyi volna negyven ötön felül, mint a’ mennyi 
híja most 45nek. — P r i m i s z l ó  eltalálta, ’s meg
nyerte a’ menyasszonyt ; de hány szilva volt hát 
a’ kosárkában ?

Fabríczy Sámuel.
A’ Ildik számbeli mese: H a r a n g .

Szerkezted H e l m e c z y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ CSILLAGOKHOZ.

Csillagok, ti egykor víg tanúim,
Most tinéktek bús szivet nyitok, 
íme,  szárnyra keltek háborúim,

^Könnyet isznak szűz sugáritok.
A’ kies kert,,melly szelíd estve'ken 
Felajánla egy pár boldogot,
Már legárvább árva e’ vidéken :
Éji bánatcsend ül ott.

Oh ti fénnyel mindent felkerestek !
Tőletek hadd súgjon nyugtatás 
Sírjatok le hozzám, égi testek,
Eggyiitt sírni s/.ent vigasztalás.
Az imádott fő nap messze téré,
A’ dicső hölgy, a’ kit láttatok-,
*S így hajómnak nincsen több vezére,
’S csak felétek sírhatok.

M ah á r y.

AZ OLVASÁS HAZÁNKBAN.

A’ sok elő ’s balitélet, szerencsétlen ’s elfo- 
csart ideák es rendetlen szokások közé mél
tán számíthatni honunkban azt is , hogy a’ 
könyvek olvasása még olly parányi sikerrel 
dicsekedhetik. Sokan azon véleményben van
nak, hogy semmi magyar munka jő nem le
het, ’s azért csak a’ külföld szülöttei után 
kapkodnak majomi mohósággal. Mások ugyan 
megengedik, hogy Hunnia ege is teremthet 
irői ügyességet, de a’ lángészt megtagadják tő
le; ’s azért a’ magyar eredeti munkákban 
foglalt tárgyakat mindennapi jeleneteknél na. 
gyobbra nem becsülvén, ’s*igy semmi újat, 
szépet vagy hasznost nem gyanítván bennök, 
olvasásokkal egyenesen felhagynak. Némel- 
lyek ismét örömest szemlélnék a’ honi lite- 
ratura magzatit, de kedvetlen körülményeik 
azoknak megszerezhetését szerfelett terbesí- 
tik, ’s igy azon haszontői, meíly ekkép rni-

velődésökre hárulhatna, tán mondhatni a’ köz
jó nem csekély kárával, elesnek. Találtatnak 
ollyanok is —  ’s ezeknek osztálya legnagyobb 
—  kik vagy unalmokban, vagy bosszúságuk
ban olvasnak ugyan, de minden valódi haszon 
nélkül, mert mikorára a’ könyvet elolvasták, 
alig tudnak abból egy pár mondalékot, annál 
kevésbbé képesek a’ szerző czélzásit ’s mun
kájának velejét felfogni.

Hogy a’ külföld sokkal több remekniivet 
mutathat elő, mint a’ mi serdülő hazánk, az 
kétséget nem szenved. Az erényt ’s az érde
met másban megisme'rni kötelesség, ’s az után 
mintázódni (modeln) dicséretes. Egyedül a’gon
dolatok’ józan közösülése vezethet közel a’ tö
kéletesség’ templomához. Gyakran egy szó vagy 
lenge gondolat az olvasó elméjébe líj világot 
gyújt, ’s egészen líj tudomány vagy mester- 
műnek nemzője lehet. így emelkedők a’ csi- 
nosodás ’s a’ hasznos találmányok’ épülete; 
így támadtak világbámulta nagy férfiak, mert 
imezek az előbbeniek találmányin ’s tapasz
talásin emelkedhettek fel. Hanem, hogy a’ 
külföld’ műveinek olvasása minden hazafira, 
kinek módjában van azokkal bőven megis- 
mérkedni, —  ’s egyszersmind a’ honra nézve 
is sikeres legyen, szükség legelőbb az olva
sott igazságokat jól megérteni, ’s azután mind 
önmagára, helyezetére, mind a’ hazára a’ le
hetőségig helyesen alkalmazni; ha valami ja 
vaslat terjesztetik elő, annak józan vagybal- 
ságát honi körülményink mérlegébe vetni, 
’s felőle részrehajlatlan ítéletet hozni. Szo
morú tapasztalásom után mondhatom, hogy 
igen kevés használja imigy a’ kül- ’s belföld 
remek-termékeit. Már az első nevelésben ala
pul ezen fonákság maszlaga. Minden előismé- 
retek és sarktudományok rendszerint idegen
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nyelven taníttatnak, mi által a’ külhoni szo
kások, vágyások, érdekletek ’s irányzatok sej- 
dítlen gyökereznek meg a' gyenge szívben. 
A’ nyelvek, fő kép a’ diák, nem mint eszközök, 
liánéin mint czélok taníttatnak, ’s ezek közt 
többnyire legcsekélyebb figyelem fordíttatik a’ 
hazaira, a’ legszükségesbre, ’s ekkép a’ tudnivá- 
gyás inkább elfojtatik, inintgyámolíttatik. Alig 
akad honunkban szoros ’s álthághatlan taní
tási rendszer, mclly mind a’ tanított tárgyak
nak, mind a’ gyermekek előmenetelének tel
jesül megfelelne. Majd minden tanító — ha 
több tudomány körül foglalatoskodik —  egye
dül kedvencz tárgyat törekszik tanitványival 
inegismértetni, a’ többit csak mellesleg nagy
jából adja elő. — Ha pedig a’ tanító’ kö
telessége csupán egy tudományra terjed: ak
kor is ritkán szül kívánt foganatot a’ ta
nítványnak tanulásra fordíttatott ideje — 
hasonló esetekben szorgalomról szó sem le
het. A’ tanitó intézetekben közönségesen 
nem az ügyesség ’s lelki tehetség, hanem 
személy tekintetik. Egynek a’ honi törté
netírást kell tanítania, ki tán alkalmasb lenne 
valami pénzketeskedőnek; philosophiát, —  ki 
inkább verset csinálna; literatúrai, —  ki an
nak legközönségesb termékeit még hallomás
ból is alig ismeri, ’s egyik sem tágítja ma
gában az egyszer bészerzett tudományos ta
pasztalást. Nincs ösztön, nincs vetélkedés, 
’s így mindennek akadozni kell. —

Legnépesb osztálya az olvasóknak az. melly 
ben azok foglaltatnak, kik az olvasott tárgya
kat nem értik, vagy érteni nem akarják, vagy 
is más szókkal: kik az előadottat makacsul 
elfacsarják. ,,Igen szép ! felséges ! pompás gon
dolatok! ritka eszü Szerző!“ így hangzanak 
dicsérő formulájik; de ha a’ tárgyhoz akar
juk ókét vezetni, vagy elnémulnak, vagy más
felé csapják beszedők’ gyeplőjét. —  Legkö
zelebb, a' mint a’ dicső hazafisággal, mély be
látással, magas ízléssel *s ragyogó embersze- 
retéssel szerzett „Világ“ több honfitársunkat

" . . .  . . .  . . .  .

foglalatoskodtál a, nem kevés belső fájdalom
mal kelle tapasztalnom, hogy ámbár fényes 
érdemű szerzője előbbi jeles munkáival el aka- 
rá készíteni a’ publicumot ennek elfogadásá
ra —  a’ benne foglalt tárgyak sokak előtt 
nagy részint é r th e tn e k  voltak; mások pedig 

. —  jóllehet a’ hijanyokat tisztán látják —  
még is azt állítják: Magyarország mindenben 
hátra nincsen. — Ha minden egyéb hátra
maradást elmellőzünk is, pedig vajmi sok van! 
—  csak. azon egyetlent, hogy öszveszaggatott 
hazánkban egyesség nincsen, a’ mit tagadni 
lehetetlen, komolyabb vizsgálatra vesszük is, 
világosan meg fogjuk látni állításaiknak fo
nákságát. Annyi különféle törvényhatóság, 
vallás, privilégium, nemzetség, nyelv, szokás, 
szertartás, szerződés, nyomás — a’ visszavo
nás elégedetlen ’s egyenetlen lelkét szaka
datlanul ápolják; ki nem látja ezt? A’ mi igy 
lévén várhatni e könnyen valami nyomos előme
netelt? támaszthatni e sikerrel valami közhasz
nú intézetet ? A’ felvilágosodást, csinosulást 
terjeszthetni e ? —  Kassán e’ napokban alig 
alapíthattak meg egy Casinot, már első gyű
lésében kitetszék némineműleg a’ viszongás, 
azon magyar betegségnek rémképe, melly 
annyi ijedelmet szórt maga körül, hogy a’ 
polgárság legott más Casinot indult alkotni 
kevesb részvény-fizetéssel mint az elsőben. 
Egyesség' ez ? Fog e sokáig tartani az illy 
redves talpra állított épület ? —  E’ szerint, 
ha valaki csupán azt megengedi is —  a’ mit 
ép szemmel ’s józan ésszel tagadni lehetet
len —  hogy honunkban még eddig egyesség 
nincsen, a’ mi minden előmenetelre főkép 
szükséges, kénytelen egyszersmind azt is 
meghallani: Magyarország mindenben hátra 
van; ’s ha valamiben előre volna is, ha egyes
ség, közértelinesség nincsen, még ezekben is 
hátra menend, ’s ez tízszer gyalázatosb, mint 
azon egy helyben vesztegelni. Concordia res 
parvae cressunt etc. En valóban nem kép
zelhetem, miként fogja megmutatni a’ ,.Szé-
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chenyi mint író” czimü Recensionak írója, 
hogy Magyarország mindenben hátra nincsen? 
holott, ha azon fő hijányt, hogy anyaföldünk’ 
széttépett részéi közt öszvetartó kötele'k nin
csen, megismeri, miben nem is kételkedem, 
lehetetlen tovább is ebeli állítására hivatkoz
nia. Az egyesség minden földi jóllétnek ’s 
emelkedésnek forrása ’s talpköve. Sokat mond
hatnék még erről, hanem úgy nagyon is hosz- 
szura terjedne értekezésem.

Azon szíves javaslattal bátorkodom bére- 
keszteni előadásomat, hogy kiki megfontolva, 
magára ’s hazájára alkalmazva minden indu
latoskodás nélkül olvasson, a’ mit olvas, mély 
figyelemmel ’s vigyázattal kövesse az író for
dulatit, ’s kivált az országos tanáesolatokban 
ne csak magát egyedül képzelje, hanem jus
son eszébe , hogy milliomok vannak, kik azon 
egy földnek, életnek, ’s természetnek tulajdo
nosi, mellyben ő lakik, ’s egyenlő jusokra 
számot tarthatnak. így bizonyos lehet, hogy 
olvasásának megszámíthatlan kiható ereje ’s 
haszna leend, ’s lelki függetlensége ’s bel- 
nyugalma mind inkább nevekedni fog.

M. D.

LTSZAI LÁMPÁK.

A’ bécsi városi szépítő intézet’ nagy szánni 
jóltevő rendelései között említést érdemel a 
város kivilágosítása, mellyet csaknem minden 
jelesebb és népesebb lítszájában tapasztal
hat. Az új készületű lámpák formájok ’s al
kotoknál fogva nagyobb távolságra is tisztán 
világítanak el. Minekutána az útszák’ meg- 
világosítását a’ város’ lakosira nézve valódi jóté
temény gyanánt lehet és kell tekinteni, óhajtha
tó volna, hogy ezen xíj lámpák a’ külvárosok
ban is minél előbb divatba jöiínének. —  Bécs
ijén D e r n u t h  K á r o l y  lámpái használtat
nak (lakhelye Kohlmarkt 1152 szám). Ezen 
lámpák’ készülete olly egyszerű és czélirá- 
nyos, a’ millyet csak kívánhatni, ’s azért 
már több nagy hazban és közintézetben

is divatba jöttek, ’s jóságokról kiki azonnal 
meggyőződhetik. Vajha Buda-Pest is, orszá
gunk testvér fővárosi, hasonlóval dicsekedhetné
nek, de fájdalom itt is még csak a’ Váczi űtszá- 
nak ’s néhány háznak juta illyesjobb készüle
tit lámpa; a’ többiben, kivált tavasz felé ha
vak’ olvadásakor csak az igen jó szemű járkál 
bátran, a’ többi minden lépen félhet, hogy ká
tyúba, sárhalmazba, jégtorlatba vagy buczká- 
ba botlik, esik vagy csuszamodik. ’S illy ve
szedelemnek hány ember van kitéve kiválta’ 
a’ jelen időben, hol a’ módi annyi különben 
ép szeműt tett gyenge látásúvá!

FUTÓ GONDOLATOK.

A’ tanúit ember, ki egy féltudományú vagy 
épen tudatlan sereg között ül, hasonló azon 
szép asszonyhoz, ki vakok’ társaságában van: 
amazok úgy nem képesek megfogni annak el
méjét, mint emezek látni ennek szépségét.

Minden bú emésztő és kínos: de a’ házas
sági bú legégetőbb pokol.

Ki a’ szép leánytól szépsége’ öntudatját el
vehetne', többet adna neki, mint a’ mit elveve.

A’ tudományok’ országa több kérdésnek 
van alávetve, mint minden egyéb ország. Még 
egy földképet sem láttam, mellyen-a’ tudós 
respublica’ fővárosát fel lehetett volna találni.

Szerencsés fé rj, kinek hitveséről a’ me- 
nyekző után azt kérdik az ifjak : „Kicsoda 
ő ? soha sem hallottunk felőle.44

Az igen nagy szerénység’ (modestia) palást
ja  alatt igen nagy gőg szokott lappangani.

Dicsérd meg az asszonyt bár hány tekin
tetben ’s bár mi nagyon, ha szépnek nem 
mondád, szavad nem igen érdeklette. Ellen
ben, ha szépségét dicsérvén szavaidat érzel
med ’s meggyőződésed’ színébe tudtad burkol
ni, a’ legerősbik’ fejét is meghódíthatod.

A’ leányok semmi ót nem szeretnek, még 
az ó bort sem.

A’ katona szebb csatamezőn halva, mint fu
tásban élve.

V
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A’ szerelmet el nem kezdeni legjobb prae- 
servativum a’ szerelem ellen.

Ne higy annak, ki minden szépét e's jót 
aranyhoz hasonlít.

Leánynak leghatalmasb kecse (Reiz) az e- 
des elpirulás, ha ezt elvesztette, többe nincs 
mit vesztenie.

„Taníts meg engem az embereket ismér
ni!44 így sohajta egy persa fejedelem istené
hez, midőn a’ thronusra lépett. A’ nagy ve
zér felé fordulván ezt mondá: „Keresd azo
kat, kik téged nem keresnek ?4 —  Nagyok! 
ím egy szép tanács számotokra. —  Őrizked
jetek  azoktól, kik hozzátok tolakodnak.

Azon pillantatban, midőn valakitől egy szí
vességet megtagadsz, elfelejti ezen jótétemé- 
nyidet, mellyekkel viseltettél iránta.

Ki szerencse-tetőről esett le, soha sem fe
ledheti hajdani fényét, ki porból emelkedett 
föl, azonnal feledi, mi volt hajdan. Amannak 
az emlékezet kínjára van, imennek pedig legna
gyobb javára volna.

A’ SZERENCSE’ JÁTÉKAI EGY NAGY NEMZETTEL.

A’ tilsiti béke után (1807) Warsó nagy- 
herczegséggé emeltetvén a’ lengyel nép’ szá
jából következő rege keletkezett: Egy agg 
lengyel száz esztendei álma után főiébredvén 
maga körül idegen öltözetű katonákot látott. 
„Hol vagyok énu ? kérdé feléjök fordulva. 
A5 warsói nagyherczegségben. „Kit szolgáltok 
t i44? Urunkat a’ szász királyt. „Warsói nagy- 
herczegség és szász király!44 mormolá az öreg 
fejcsóválva ’s éhes lévén hesszií álma után 
ment, hogy a’ legelső kofától, kit előtaláland, 
valami étket vegyen. „Uly pénzt nem ismérek 
’s nem veszem el, mond a’ kofa, fizessen kend 
porosz pénzzel, melly folyamatban van.44 Az 
öreg megbosszankodván erőszakkal akará az 
étket elvenni. Erre katonaőrök hivattak. ,,Kik

vagytok ti ?‘4 kérdé őket az öreg mérgesen. 
„Lengyelek44, viszonzák imezek. „Lengyelek? 
kiálta ez bámulva, megfoghatatlan !’4 ’s még 
nagyobb zajt kezde támasztani annyira, hogy 
az őrök kénytelenek voltak őt bíró elébe hur- 
czolni. „Micsoda törvény szerint Ítéltek t i? ” 
kérdé most a’ bírót. Franczia törvény szerint. 
Micsoda? mond ez dühösen a’ földre toppant
va, w a r s ó i  n a g y  h e r e z  e g s é g ,  s z á s z  
k i r á l y ,  p o r o s z  pénz ,  l e n g y e l  k a t o 
n á k ,  f r a n c z i a  t ö r v é n y ! 44 Uraim, én be
csületes lengyel létemre illy lengyel nemzet 
közt nem akarok élni!44 ’s megásván sírját ön 
maga temetkezett belé.

STATISTIKAI JEGYZETEK.

Azon téren, mellyen Islandban egy ember 
él, Norvégiában 3, Svécziában 14, Törökor- 
országban 36, Lengyelországban 52, Spanyol- 
országban 63, Hiberniában 99, Schweitzban 
114, Németországban 127, Angliában 152, 
Francziaországban 153, Olaszországban 172, 
Nápolyban 192, Hollandiában 224, Máltá
ban pedig 1103 ember lakozik.

Philadelphia’ városában ’s ugyan ezen ne
vű tartományban a’ lakosok’ száma 10 esz
tendő alatt 5 8,000rel, 20 esztendő alatt
83,000rel, 30 észt. alatt 114,000rel szapo
rodók, mint az 1831 diki felszámítás bizo-
nyitja. Lakosainak száma ekkor 195,000re 
ment.

Hdgr.

REJTETTSZÓ.

E g y i k  visz valamit,
M á s i k  bábán jajdit,
E g é s z  hengeredve jár,
Üres hassal látni kár.

Mar oil-űzi.

A’ Ildik számbeli rejtettszám : Har mi n  ez. _

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A* C O M K T A K .

Ezen különös *s majdnem rendkívüli e'̂ i tü
nemények, annal inkább gerjesztik íigyelműn- 
ket. mennél több nehézséget találunk termé
szetük vizsgalatinak mozgási tön ényck felfede- 
zesinél. Mind az a’ mit a* Cometákról tu
dunk ‘s felőlük ész szerint mondhatunk, a‘ 
legújabb astronomia tulajdona. E’ pályán pró
bálják az égtndomány őrei elméjük erőssé
gét. fegyvereik hatalmát: 's fáradhntlun mun
kásságok mindig több több ismeretet hint em
bertársaik közé. Aristoteles ideje őrá a’ tu
dományok ’s bölcselkedés dol^a tökéletesen 
ellomhult. Fgyszerre visszaesett az ember 
a’ tudatlanság őnalmaba ’s lehetetlen volt ab
ból felébrednie, alva lepte őt meg a’ XVIdik 
század, mint szinte nőnket Mátyás őta a’ 1 9dik 
's a’ tudományokban, kivált az astronomiaban 
csaknem úgy talalt, mint Seneca ‘s Pythago
ras idejében volt. A" középkorban, midőn 
Europa egy siralmas képét mutatá a’ goth bar- 
barismusnak, a' képzelődés az értelemmel egy 
úton járt; nem kell tehat csudalni, ha az em
beri dolgok mintlétét a’ Cometák befolyá
sának tulajdoniták. Ok okoztak ellenséges
kedést a’ nemzetek közt, ők ültették le a' 
királyokat; jeles emberek halálát, pestist, éh
séget ’sat. ők eszközlének, mint ezt Digg^s 
Lénart a' XIV. században szépen leirá, hozzá 
tévén még a’ levegő mérgesitését, szárazságot, 
marhadögöt ‘s t. i. Egy más vele azon időbeli 
bölcs illy okát adja a1 habom ’s más egyéb 
polgári veszélynek: Quia corpora fiunt bilio- 
siora, ideo et ad iram prona, hinc subito ori- 
untur seditiones, principes aliis principibus 
vicinis bella inferunt —  befolyását pedig a’ 
Cometaknak az uralkodókra e’ szavakkal:

Quia principes habent corpora tenuiora aliis, 
ideo prae aliis ab infecto exhalationibus aére 
magis afficinntur, et a morbis, qui tűm gras- 
santur, interimuntur. Hogy változók az illy- 
féle tekintet, már Yoltairenél látjuk, ki egész 
más természetű bajnak tulajdonító 4dik Hen
riknél a’ bertalani éj’ okát. A’ Cometák ere
detéről sokféle képzelete volt eleinknek. Co- 
mirs azt gondoló, hogy a’ napból jőnek és 
szappan-buborék módjára repdesnek, úszkálnák 
a’ levegőben. Egy spanyol pap, Valderama, azt 
allitá, hogy őket egy pokolbeli daemon kül
di a’ vétkes emberi nemzet büntetésére. Egy 
krakói asztrolog ezen nem igen kedves hang-
zatú sorokat irá a’ Cometákra :1

„Octo mala fulgens Cometa per a£ra sign at:
Ventüs, sterilitás, aqna, pestis, donünatus
Rixa fit et tremor, moritur dux, mutatio regni.u

Bodin, egy franczia törvénytudős , azt mondja: 
hogy Democrit gondolatját jől megfontoló, 
’s egész szivéből hiszi, hogy a’ Cometák va
lóságos lelkek , mellyek már számtalan idő- 
nyi bujdosásokat betöltők a’ földön , ’s most 
hivattak csillagformában végső dicsőségök ün
neplésére. Ha tüzes kardról, villogó bániról, 
kigyófejű sárkányról, melly kék lábon jön a’ 
nyílt égből ki, ’s több illy rettentő dolgokról 
olvasunk a’ régieknél, valóban nem nagy tisz
telettel telünk meg irántok. Rosenburg (exem- 
pla Cometarum könyvében) így beszél: 1527- 
ben valami 4 óra felé reggel, nem csak a’ 
Rajna partja, de egész Europa felett öt fertály 
óráig függött egy illy szörnyeteg. Szine hos
szában vérveres, sáfránysárgához közelíte , üs
töké végén egy kinyújtott kar, egy isszonyú- 
kard markaban mintha vágni akarna: a’ kard 
hegyén egy csillag, a csillagból sötét hajfor-



ma sugár, más sugarak kard es nyilformában, 
ezek vérbe mártva, közöttük emberi ábráza- 
tok, ezek sötétek, veres hajnak, bajuszosak; 
mind ez olly rettentő fénnyel ’s ragyogással, 
hogy sok azt tekintő elájult fedelemből. Az 
1454diki Cometa Konstantinápolba legnagyobb 
ijedelmet okozott, ’s nem jövendöltek belőle 
kevesebbet, mint az egész Isiámság ve'ge't, ’s 
hogy az ege'sz keresztyénse'g egyesülten rájok 
üt ’s félholdjokat leveri. Csak ke't esztendő
vel ezután Halley Cometája a’ keresztyenek
nél még nagyobb réműlést támaszta, de a’ tö
rök had ekkor győzött is ám, ’s egész Euró
pát ellepte. Callixtus pápa közönséges imád
ságot rendelt, ’s délben harangot huzatni pa
rancsolt, ut omnes de precibus contra Turca- 
rum tyrannidem fundendis admonerentur.

A’ mint Newton a’ világgal megérteté a’ 
Coineták valódi mozgását, a’ babonás félelem 
’s tudatlanság homálya elenyésztek. O mutatá 
meg: hogy a’ Cometák rendes és tartós égi 
testek, bizonyos utaikon járnak a’ nap körül, 
’s épen úgy engedelmeskednek a’ gravitas (ne
hézség) örök törvényinek mint a’ Planéták. 
Több más fonák idea is p. o. hogy a’ Come
ták más távol régiókból jőnek mint látogató 
vendégek systemánkba, ’s ehez egészen ide
genek ’s at. lassan lassan kezdett eligazodni. 
De Newton tanitványi ’s maradéki épen az ő 
épületében találtak olly okokat, mellyeket ők 
bizonyitványul vesznek, hogy a’ Cometák a’ 
földre ’s más planétákra nézve veszedelmesek.

Egy nekünk megfoghatatlan okból minden 
planétái pálya majd nem karika ugyanazon 
térben fekszik, ’s mozgása rendesen keletről 
nyugotra megyen. (Csak a’ négy aprólék ’s ezek 
közt legalább Paliás, látszik kifogást tenni, 
melly systemánk eredeti alkotmányában egy 
erőszakos hátrálásra mutat.) A’ Cometák egé
szen máskép vannak; többnyire igen hosszu- 
dad ellypszekben járnak, ’s öszsze-vissza mini
den gondolható irányban ; ’s mivel a’ legna
gyobb távolról jőnek, némellykor a’ planéták

útjaiba vágván, igen hihető, hogy ezekhez kö
zelitnek is, ’s nem is lehetetlen azokkal ösz- 
veiitődniek. Halley, Newton érdemes tanítvá
nya, segédje, barátja, nyilatkoztaié először 
e’ félelmet; ’s földünknek egy Cometával 
egykori öszveütődését nem csak lehetőnek né
ző, (collisioncm verő, vei contactum tantorum 
corporuin ac tanta vi motorúm — quod quidem 
manifestum est minime esse impossibile —  
avertat Daus optimus raaximus! ) de hitte is, 
hogy egy illy öszveütődés már egyszer vagy 
többszöris megtörtént , ’s hogy a’ mosesi 
vízözön, vagy azon revolutiok, mellyeket föl
dünk mostani kifejlődése előtt szenvedett (’s 
mellyre felső részi borítékja olly nyilván mu
tat), egy illy öszveütközésből magyarázhatók. 
Több tudós azt is állítá : hogy nem csak egy 
öszveütődés okozna szörnyű ’s rettentő követ
kezéseket , de csupa közelítése is egy Come- 
tának, ’s hogy annak a’ miénktől nagyon kü
lönböző athmosphaerája,(gőzköre) arra, földünk 
tengelyére, vizei ’s lakosira nézve gyászos be
folyású lenne. E’ gondolat továbbá sokféle
kép kiczifráztatva jö tt világ színe eleibe. 
Whiston, egy ángoi tudós, (a’ maga idejében 
nagytekintetű), remek munkát irt e’ tárgyról, 
’s a’ bibliai vizözönt az 1680diki Cometának 
tulajdonítja, melly épen azon időben érte el 
napközeiét. De a’ föld lé té t, kifejlődését ’s 
jövendő sorsát is a’ Cometák által rendeli el. 
Neki mind ehez az igaz 3 Cometára van szük
sége. Az ő systemája szerint eleinte minden 
égi test Cometa volt, ’s tehát földünk is, melly 
minden forgás, azaz éj és nappal nélkül, sok 
ezer esztendeig sétált a’ határtalan körben, 
mig egykor épen magát elmélázván, egy má
sik, a’ mellék utczából jövő Cometával olly 
kegyetlenül öszvecsapott, hogy mingyárt ten
gelyre kapván azóta forog is rajta. Az élet 
’s Organismus ( létegiség , létegezés , vagy 
létegülés) elkezdődött, a’ plánták ’s állatok 
számtalan alakban nevekedtek a’ jóltévő me
legben .̂ ’s végre az ember is felébrede orvén-



deni a’ nap ’s az ej kellem változásin. A’ 
dolgok legelső állapotját földünkön, az előb
bi chaost, sokféle lakosi természetét ’s fej
lődésit, a’ paradicsom hasonlithatatlan kecse- 
it, az emberi nemzet boldog ártatlanságát a' 
legfényesebb színekkel festi YVhiston, mig vég
re képzeletét mintegy kielégíteni látszván , 
egyszerre a’ kép hátulját fordítja élőnkbe. Itt 
látjuk az emberi nemzet végső ‘s legtökéle- 
tesb gazságát, romlottságát ’s azon rettentő 
büntetést, mellyet olly annyira megérdemle. E’ 
szomorujátékhoz az 16 86diki Cometát hozza 
elő Whiston, de ez már nem ütődik öszve a1 
bűnös földdel, mert azt tökéletesen porrá zúz
ná, hanem csak gőzköpönyege alá takarja ’s 
mivel alatta sok vizet rejtett el, azt nyakban 
önté, ’s az élőket jói megúsztatá. Milly fel
séges és gyönyörű módja a’ büntetésnek —  
így kiált fel az örömtől részeg Whiston — 
mint tisztítja a’ vétket, ’s mint dorgálja az 
élőket csalhatatlan jelei által, ’s milly tartós 
’s bizonyos bényomást hagy a’ Teremtő ha
talmáról ! Ezzel meg nem elégedvén, a’ jö- 
vendőségen fut által, ’s földünk további sor
sát, fedezi fel. Jó tehát az utolsó Cometa, de 
sem az egyik öszveütődése, sem a’ másik fecs
kendőse többé nem szükséges; iinez a’ nap
hoz igen közel járván olly rettentő hévséget 
hoz magával földünkre, hogy azt lángba bo
rítja, ’s hamuvá változtatott elemeit a’ vég
telen régiókba szórja széjjel, ’s vége.

Ezen theorema, annak idejében az ész és 
tudomány legnemesb teremtvényének tartatott.

Hein —  egy nem astronom —  jó fejű ’s 
furcsa elmés író, e* tárgyról egy jeles érteke
zést irt, de olly sok attikai sót hinte belé, hogy a’ 
leghevesebb üldöztetést vala kénytelen tapasz
talni mindenféle tudós ’s nem "tudóstól ; (’s a’ 
mi olly gyakran szokott megtörténni) az as- 
tronomusok theologiai, a’ vallástudósok pedig 
astronomiai fegyverrel szálltak vele szembe.

- Manpertuis a’ Couieták rémitő v e s z é l y é r ő l  

még nagyobb kiterjedéssel fejtegető gondola

tit (az 1742diki Cometárul szóló levelében). 
Ha phantasiánknak tökéletes szabadságot en
gedvén, a’ Cometák masszáját, (tömegét) tem- 
peraturáját, (inérsékét) athmosphaeráját, (gőz
körét) nagyságát ’s minden egyéb tulajdonit 
kedvünk szerint tesszük fel, a’ vonzó erőnek 
(attractio) bizonytalan de lehetetlen követ
kezést is tulajdonítunk, úgy könnyű lesz tetszé
sünk szerint a’ Cometakról vagy pusztító 
vagy boldogító befolyást földünkre és systé- 
mánkra mesélnünk. Illyen formán telt Mau- 
pertuis.

Más bölcsek az ellenkező úton próbálgat
ták szerencséjüket ; ezek mindent tagadnak 
legkisebb vizsgálat nélkül. Közöttük Lambert 
elölülő cosmologiai ’s theologiai argumen
tumokkal bizonyítja, hogy a’ Cometák Öszve
ütődése egy vagy más planétával tökéletesen 
lehetetlen ; ’s hogy a’ Teremtő bölcsesége a' 
végtelen térben úgy rendelő el az égi testek 
útját, hogy ezek békével férhetnek ’s járhat
nak el egymás mellett, ’s hogy egy olly ren
detlenség az Alkotó hatalmával épen ellenkez
nék. De milly gyáva módja ez a"' bölcselke
désnek, a’ teremtvények alkotmányát okok ’s 
feltételek szerint szabni, milly rövidlátás, a' 
mi hiú képzeletünket bujtatni a’ végeden böl- 
cseség intézetei alá?

Lalande —  kinek emléke eleven —  1773- 
ban a’ kérdést felfogó, ’s tudományos vizsgá
lat alá veté az addig ismért ’s a’ földhöz kö
zel járó C'ometákat. Munkáját Lalande ( la 
Lande ) a’ párisi tudós társaság memoireaiba 
készítette. De minekelőtte nyomtatva lett 
volna, Párisban ’s egész Francziaországbaa 
olly ritka ’s köz rémülést okozott, hogy a’ 
politia rendelésére kelle Lalandnak azt ki
nyomtatni, hogy a’ nép valamennyire lecsön
desüljön, ki azt gondoló: hogy Lalande a’ vi
lág végét számitá ’s bizonyító be. A’ félelem 
’s felháborodás tökéletes lecsillapíthatásaért 
du Sejour adta ki munkáját, ínellyben azt ipar
kodik bebizonyitni: hogy egy Cometának föl-
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(lünkhöz történő nagy közelléte semmi bajt. 
sem okozna földünknek, ’s nem olly veszedel
mes, a’mint azt Maupertuis es la Laude állít
ják, ’s hogy ámbár az erős közelítés es ösz- 
veütődés nem lehetetlen, meg is végtelen szá
mot tehetni fel fogadásban egyre, hogy ez nem 
történik meg. (On peut concliire —  igyszöl — 
de ces recherches, que dans la rigueur geome- 
trique il n'est pas physiquement impossible, 
qu’une coniéte rencontre la térré, mais que la 
probability moral 'de cet evenement est abso- 
lument nulle.)

Ez öta astronomus. physicus, philosophus ’s 
minden más u s meg volt győződve —  du Sejour 
munkájára támaszkodván —  hogy minden illy 
forma veszély csupa képzelődés ; míg korunk
hoz közel, (egy legdicsőbbrke a’ Geometrák- 
nak) Laplace, kire du Sej our gophismái (al- 
okoskodási) nem hathattak, egy öszveütődést 
ismét niégtörténhetőnek említ a’ nélkül, hogy 
mélyebb vizsgálatba ereszkednék. N.

(Folytatása következik.)

LESSING’ EMLÉKE.

Lessingnek emléket akartak állítani né
hány tisztelői, mellyre egy merész elme 
előre ezen felírást készittete: E’ töredékeny 
márványból akartak némellyek emléket emel
ni , Lessingnek, ki elméje ’s szelleme által 
feívilágosi'lá, szép költeményei által tanítva 
mulatá Németországot, kritikája áltál az író
kat és színjátszókat oktatá , tudománya által 
nevét dicsőité. Halála után baráti végig kol
dulták Németországot, hogy iszteletet tehes
senek egy olly férfiúnak, ki éltében egy Mae
cenas ’s egy fejedelem előtt sem bókolt. Ke
zet és ezüstöt szerezgettek emlékére, ki szel
leme’ műv eiből soha tisztult aranynál egyebet 
nem adott. Menj, vándor! ’s keresd Lessing’ 
emlékét minden más helyen, csak itt ne. Te 
meg fogod azt lelni minden bizonnyal azon lel

kekben, mellyeket felvilágosíta, azon szívekben 
mellyeket megrázott ’s azok’ háladatos indu- 
latiban, kikkel jót tett. Az, kinek nevét a’ 
hír egekig ragyogó arany táblájira ingyen 
véste , nem szorult koldus-alamizsnákra neve’ 
dicsőítésére.

HISTÓRIAI NEVEZETESSÉG EK.

Nagy Károly’ császárnak pecsétnyomója 
kardja’ markolatjába volt bevésve ’s midőn 
parancsolaté megpecsétlé, ezt szokta monda
ni : Itt vannak a’ parancsolatok, itt pedig 
(kardjára ütvén) az , a’ mi eszközleni fogja 
tiszteletben tartatásokat.

Második Eülöp spanyol király ezt monda 
egykor IV. Henrik franczia király’ követé
nek : Az úr’ királya eléggé nagy, hogy gyen
geségei is legyenek.

Machiavelli 27 esztendős még nem volt 
midőn a’ fiorentzi respublicában statustilok- 
nokká lön, ’s ezen hivatalát 15 évig visel
te. Ezen idő alatt harmincz két ízben volt le
gátus és követ Kómában, Német ’s Fran- 
cziaországban , ’s néhány olasz statusoknál.

V. Károly a’ régi írók közűi főkép Thucy- 
didest ; IV. Henrik Plutarchot ; II. Fridi ik 
Xenophont és Cicerót; Christina svéd király
né a’ tragicusokat, Senecat és Luciant; II. Ka
talin Tacitust; XII. Károly Curtiust szeret
ték olvasni.

M E S E.
Tar es nem tar fejet bír,
De Jaba nincs, sem areza,

Tiszták szemei, <le nem lát;
Hajallan , és megesz fii.

Nem big, nem nedv , de habzik,
Ha még feletle nincs pap.

Bír lábon all, de nem jár;
I efekszik, és nem alszik.

’S igy élve, és néni élre,
Még a’ sírban is élet.

Szemere Vul.

A’ 13dik számbeli rejtettszó: Ho r d ó .

Szerkezteti H elm  e c z y. Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ C O M E T Á K .  
(Folytatás.)

Ha a’ tudományos fő az egész emberi let 
tapasztalással vizsgálja a’ természetet, ’s 
társinak fáradozást következését nyújtja; na
gyon megengedhető , hogy néinellykor tulaj
don gondolatit vagy kedvelt ideájit adja elő ; 
és sok halhatatlan tüdős (mint p, o. tisztelt 
Kepler ki a’ planétákat mint eleven létegze- 
tű - organisált - testeket tekintő) mondá már 
ki ebnes képzelődését a’ mindenség hogylété- 
rő l, ’s az egyes teremtvények tulajdoniról; 
azonban az illy képzeletek a’ tudomány elő- 
mentevel el is tűntek. De mit erezzünk egye
bet szánakodásnál 3 ha merő tudatlanok akar
nak bennünket hevűlt agyvelejűk teremtme- 
nyivel mulattatni ? Es milly sokan lepnek csa
ta té rré ’s bajvivásra? De ha tekintjük, hogy 
hozzánk sokkal közelebb állő tárgyakról i s , 
mintegy a’ tudományok gúnyára, annyi bal
oldala ’s felszeg Ítélet terjesztetik — csak a’ 
sok körnégyszegítést ( circuli quadraturam ) 
’s örök mozgonyt (mobile perpetuum) tekin
tsük —  ne csudáljuk, ha a’ földünkön kívül 
levő dolgok, meg könnyebben fordítják fel az 
a’ nőikül is gyenge lábon álló koponyákat. Az 
újabb időkben is sok szép dolgot lehet halla
ni a’ Cometák physikai ’s erkölcsi befolyá
sokról a’ földre ’s lakosba. Úgy okozta p. o. 
az 1811dik Cometa Európa győzni szokott 
nagy hóditója megbuktát, ’s ez adta neki 
azon gyász tanácsot, hogy azon hideg vadonra 
üssön, melly végromlását siettető. Nagyon 
kár hogy Halley Cometája 1834 helyett 
nem jö tt 31ben! —  Egy angol folyoírás- 
ban (1813 Gentlemans magazine) illyen for
ma mely eszü észrevételek voltak: ,, A’ tói

igen gyenge, kedves volt (  1811 ) a’ tavasa 
nedves, a’ nyár hideg ’s alig hihető, hogy 
a’ gyümölcs ’s elet megérjék, féreg igen ke
vés volt, ’s a’ legyek megvakultak. Egdörges 
’s villámlás nem voltak, kevés vagy semmi 
hó a’ következő télen által. De a’ mi neve
zetes —  szól tovább a’ bölcs vizsgáló —  a’ fő 
városban ’s annak környékében nagy száma 
olly asszonyoknak , kik kettőst (ikert) ’s töb
best is szültek , ’s hogy Whitchapelben (Lon
don külvárosa) egy csizmadiáné (vargáné) 4 
egészséges gyermeket hozott egyszerre a’ vi
lágra etc. etc.“ Már az illy fellengő theoremák 
ellen valóban nincs mit mondani.

Századunk utolsó tizedében a’ Cometa-ke'r- 
dést Olbers —  az élő csillagászok közt egy 
legjelesbik —  fogá fe l, ’s Lalande ’s du Se- 
jour számításit szoros vizsgálat alá vető. Meg
mutatja, hogy du Sejour elemei nem igazak ’s 
mind bizonytalan feltételek.

A’ mennyire kis értekezésünk engedi, néz
zük közelebb Olbers munkáját ’s resultatumit.

A’ kérdések ezek: lször mennyire hihető 
egy Cometának igen közelitése földünkhöz. 
2szor mennyire hihető, hogy takarója vagy 
athmosphaerája földünket érin ti; mennyire hi
hető 3szor annak földünkkel Öszveütődése ? 
a’ mi a’ földről mondatik, a’ többi planétára 
is alkalmazható. E’ vizsgálatba csak olly Co
meták jöhetnek, mellyek utjanapközelöken 
földünk lítjába esik; ’s ezen Cometák mind 
öszveütődhetnek a’ földdel, ha minden egyéb 
feltétel megegyezik; azaz ha a’ Cometa útja 
ugyanazon térben van a’ földével, ’s a’ nap- 
közelléttel ideje ugyanazon píllantat. Már az 
első tekintet is megmutatja, hogy e’ feltéte
lek , (h a , mint du Sejour mondja, zérót nem
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tesznek is) a’ hihetőséget ugyan kicsinnyé' te
szik ; mert mind a’ tér nagysága, mind az idő 
ve'ghetetlen mértéké , a’ lehetőseget nehezí
tik. Azonban a’ számitás olly egyszerű, ’s 
oily bizonyossággal vezet a’ középiíton, hogy 
a’ tudomány feltételeit tökéletesen kielégíti. 
Mivel a’ Cometák testi nagyságáról (mint azt 
alább fogjuk látni) nem sokat tudunk, Olbers 
ezek nagyságát számításihoz háromfélekép vet
te fel, az egyiket semminek (azaz csupa gőz
nek) a’ másik tömegét (massáját) 4- részének 
földünkéhez, a’ harmadikét földünk tömege 
felének , ’s e’ következő számokat találta: az 
első öszveütődés lehetősége 632 millió , a’ 
másodiké 439 millió, a’ harmadiké 281 mil
lió ; azaz ha itt ismét a’ leghihetőbb középet 
vesszük 439 millió Cometa közt , melly kö
zelebb jár a’ naphoz mint a' föld , ezzel egy
szer öszve fog ütődni. Itt azt vehetni észre: 
hogy olly sok Cometa nincs, ’s legfeljebb ha 
2000re tehetjük számát. De mivel a’ Cometák 
minduntalan változtatják utjokat —  állások 
’s nagyságokra nézve, — a’ lehetőség min
dig megáll, csak hogy e’ következő kifeje
zést veszi magára; ha valamennyi Cometa 439 
milliószor a’ nap közelébe jő , valamellyik az
zal egyszer öszveütődik. Ezen számok mind- 
azáltal —  az időhöz alkalmaztatván azokat — 
közelebb jönnek. Vegyük fel p. o. hogy min
den esztendőben, két Cometa éri el —  (egyi
ket a’ másikba vevén) napközeiét a’ földpályán 
belől. Ezen felvétel nem nagy , mert azt há
rom annyira lehet tennünk, ha felvesszük, men
nyit nem veszünk észre a’ Csillagászok vigyá
zatlansága , a’ Cometák igen déli állása, 
(rendesen az ég csak éjszaki felén vizsgáltatik 
földünknek,) a’ naphoz igen közellétük, föld- 
tűi i nagy távolságok, köd,  felhők, rósz idők 
miatt. A’ felsőbb középszám tehat változik, 
’s 220 millió esztendő folyta közben egy Co
meta a" földdel öszveütközik.

A’ Cometák gőzköre sokkal terjedtebb mint 
többi része : az 1744dik Cometa áltmérőjét

(diameterét) Heinsius 16 ezer geogr. mérföld
re vette: az 1770dikinek világos teste leg
alább 17 földféhnérőnyi nagyságú v o l t d e  
a’ többi közönségesen kisebb , ’s e’ felett több 
változás alá van vetve. \  együk fel tehát kö
zépben a’ Cometák athmosphaeráját 6 földfél- 
inérőnyi nagyságúnak , ’s azt találjuk: hogy 
egy illy levegőbeli érintés 8 vagy 9 millió 
esztendő alatt egyszer történik meg.

Du Sejour ’s Lalande mindig csak azon kö
vetkezést tekinték, mellyet egy Cometa 13000 
franczia mérföldnyi közelléte okozna földünk
re , az illy közelítés , ( földünk féláltmérője
143 3|- olly mérföld) 4 millió esztendő alatt 
lehet meg egyszer. Phranza György szerint 
14 54ben egy Cometa közelebb volt földünk- 
hez mint a’ hold, mellyet be is takart; már 
egy illy közelítés is csak 88 ezer esztendő 
alatt történhetik meg egyszer. Az 1770dik 
Cometa hatszor távolabb volt mint a’ hold, 
’s illy közel —  a’ meddig a’ csillagászat (ég
vizsgálat) ér —  még egy Cometa sem volt föl
dünkhöz —  az illy közeliét is csak 2336 esz
tendő alatt eshetik meg egyszer Burghard 
szerint.

De igen meglehet, hogy számításinkban ke
vés Cometát vettünk fe l, ’s mint Schubert 
mondja, egy hatod részét sem látjuk azon 
Cometáknak , mellyek a’ Nap és Merkur közt 
járnak. Ha a’ Cometák száma a’ távolság 
négyszere (quadratuma) szerint nő , úgy a’ 
nagy planéták , Uran , Satum , de főkép Ju
piter sokkal nagyob veszélyt várhatnak a’ Co- 
metákból, mint kis földünk. Ha tehát ezen 
öszveütődés lehetősége nem is s e m m i  mint 
du Séjour mondá , azért ez még is olly cse
kély , ’s azon idő-mennyiség (ha a’ Cometák 
számát 3 annyira vesszük i s ,) olly temérdek 
a’ mi kis éltünkhöz képest, hogy minden fé
lelem csak nevetséget szerez; milly enyelgő- 
en hangzik tehát, ha azt mondják, hogy 70 
millió esztendőben ütődlk öszve földünk egy 
Cometával, 8 vagy 9 millió esztendőben ér-
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inti meg ezt annak fényleple, ’s hogy egy 13 
ezer niérföldnyi közelítés —- mellynek már 
nagy veszélyt tulajdonítottak —  4 millió esz
tendőben történhetik meg egyszer. —  Milly 
aprólék ehhez földünk öregsége, ’s közönséges 
időszámink, ha földünknek minden tudomá
nyunk segédével sem tudunk 4 vagy Stödfél 
ezer esztendőnél többet adni. Lambert egy ta
nítványa itt j'gy gáncsoskodhatnék : ,, Mind 
ezen számítások az örök Alkotő előtt semmi
vé válnak, mert az égi testek útját olly böl
csen rendelé O e l , hogy ’s a’ t . , és továbbá: 
utait azon 100 vagy hány Cometátoknak, 
mellyet rövid látástok ’s gyönge elmétek olly 
büszkén vizsgál, meg sem tudjátok fogni, 
hát még kitanulni.4’ Igaz, de ezen száz Co- 
meta közül legalább e g y ,  csak megmutatta 
volna mar,  ha egy olly kiszabott rendnek 
nyoma volna, valamint azt a’ többi égi tes
teken észre is vehetjük. De mivel ezen több 
égi testnek vonzó ereje a’ Coraeták útját szü
netlen változtatja , annál inkább is neveli egy 
öszveütődés hihetőségét. ’S milly szorult lé
lek gondolhatja azt ,  hogy csak az volna Te
remtőhöz méltó , ha egy illy öszveütődése 2 
égi testnek nem történnék meg ? Nincs e é- 
pen annyi okunk azt képzelni: hogy egy pla
néta — ha tulajdon kifejtődését, ’s lakosi az 
ő tökéletesülésöket elérték —  reá nézve olly 
változást szenvedjen, rnelly egy bizonyos czél- 
nak megfelel, vagy hogy egy más újabbnak 
adjon helyet eddigi pályájában ? Nem nyilvá- 
nyos é eléggé, hogy földünk már legalább 
egyszer, de hihetőleg többször is szenvede 
illy változást, mellyben egész élő világa min
den léteges (organicus) teremtvényivel együtt 
elveszett, semmivé le tt?  AkármiJIy ok által 
történt legyen ez , annyi bizonyos , hogy egy 
illyféle revolutio nem csak lehető , de meg is 
történt már. \ .

. (Vege következik.)

RÖVID TANÍTÁS A’ FÉRGEKRŐL.

A’ féreg olly á lla t, melly csúszik , egy pil- 
lantatban tarka, másban egyszínű. Az euró
pai tartományokban mindenütt igen nagy szám
mal találtatik ’s télen nyáron látható. Fész
kéül leginkább a’ nagy városokat választja ; 
falun és mezőn ritkább. Ezen állatokat ter
mészeteknél fogva két fő nemre osztályozhat
n i : t a r k á k r a  ’s egy  s z í n űe kr  e , a’ v á l 
tó s z í n ű e k e t  majd ez majd pedig amaz 
alosztályhoz kapcsolván.

A’ tarkák között:
1. A* k ö z ö n s é g e s  s o k s z í n ű  f é r e g .  

Ez mindenütt igen bőven találtatik, lakása 
többnyire az előszobákban van, szereti magát 
a' ház’ igen fontos tagjának tarta tn i, melly
nek befolyása nélkül semmi sem történhetik. 
Hajlongásai a' bölcsnek sok mulatságot csi
nálnak.

2. A’ h i z e l k e d ő  f é r eg .  Egy igen ve- 
szedelmes állat, mellyet kivált a’ nagy urak’ 
palotáiból soha sem irtha tn i-k i egészen. Ter
mészete ez : minekelőtte valakit megmérgezne, 
vakító gőzt támaszt maga körűi, mellyen csak 
a’ rendkívül éles látású ’s a' nem-hiú nézhet 
keresztül. Gőzhállóitól felette kevés férfi me- 
nekedhetik-meg, azszony egy sem. A’ polgári 
körnek mindennemű osztályai között csavaros: 
’s egy idő óta rémülve tapasztalhatni, hogy 
a’ kritikának, e’ szigorú és komoly istenné
nek , hajlékába is kezdi magát befúrni.

3. A’ p o l i t i k a i  f é r eg.  Ez a’ férgek’ rö
pülő neméhez tartozik ; igen oktalan állat , 
végig tánczolja e’ világot a’ nélkül, hogy tud
na mit akar. Nyugta sehol sincs, szárnyai 
vannak, mellyeken gyakorta igen sebesen rop- 
del , azonban leginkább a’ futó és folyóírások 
's újságlevelek’ kocsiján útaz.

4. A’ fon dór f é r e g ,  m á s k é p  csel -  
s z ö v é n y e k ’ f é r g e .  Egy rendkívül mérges 
á lla t, veszedelmesb a’ viperánál; csaknem
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minden háznál otthon van. A’ rendet, békét 
es nyugodalmat kérlelhetlenűl szokta üldözőbe 
venni. Tőle egy ember sincs bátorságban.

5. A’ k a p z s i  f é r e g .  Ezen álnok féreg 
leginkább a’ pinczéket és magtárokat (grana- 
rium) szokta lakni: de találtatik igen nagy 
számmal a’ kereskedő házaknál is. Szörnyű 
falánk (gefrässig) ; az ezüstöt e's aranyat ha
lálban szereti, éhségét nem olthatni - el , sőt 
minél többet evett annál ehesebb. Egyes em
bereknek gyakorta felette nagy károkat okoz.

Az egyszinűek között:
1. A’ v i l á g o s s á g  - f u t ó  fe 'r e g . —

/

2. A z a l k a l m i  f é r e g .  Ez a’ színvál
tók’ neméből való. Nagy számmal van kivált 
Magyarországon ; azonban létök nem igen vé
tetnék észre, ha minduntalan nem hallatnák 
csikorgó szavokat, melly hasonló a’ verskon- 
gáshoz. Lármájok a’ becsületes embernek fe
lette sok alkalmatlanságot okoz. Egyéb iránt 
közel rokonságban állnak a’ tarkák’ felebb le
irt második osztálybeli nemével.

3. A’ r á g a i  o m - f é r  eg. Sárgás vörhö- 
nyeg színű, mindenütt csuszkái , hol valami 
magánál különbet érez ’s mérges nyálával min
dent bemocskol; semmi sincs előtte szent. 
Mások’ kárán és szerencsétlenségin alapítja 
önnön jóllétét.

4. A’ h a z u g  f é r e g .  Rokon a’ rágalom 
féreggel, sőt egyik alneme gyanánt tekin
tethetik.

5. A’ p a p i r o s - f é r e g .  Ennél nincs ve
szedelmest) az emberiségre nézve. Gondola
tokkal é l, mellyeket még bölcsőjükben szo
kott megöldösni mielőtt szárnyokra kelvén 
napfényre jőnének. Hazája Europa éjszaki 
tartományai. Az u'jabb időkben sok vérontást 
okozott, ’s mert még most is feni fegyvereit

’s titokban szünet nélkül öldököl, hihetőleg 
még sok vérözönnek lesz oka.

6. A’ k ém  f é r e g .  Ennek régi időkben 
Spanyolország volt hazája , később elszárma
zott csaknem minden európai nemzetek közé. 
A’ palotáktól kezdve a’ legszegényebb kuny
hókig ostorozza a’ népeket, beférkezik a’ férj 
és feleség, atya és fiú közé, tőle sem testvér, 
sem barát, szerető, rokon vagy idegen nem 
menekhetik-meg. Veszedelmesebb állatot a‘ 
természet még nem alkota , hová befészkelte 
magát, szüntelen rettegések között élnek az 
emberek.

7. A’ 1 é 1 e k ism  ér e t’ f é r g e .  Ezen ál
lat a’ mi időnkben nem igen isméretes. Mond
já k , hogy régenten nagyobb számmal találta
tott ’s lakása az emberi szivben volt, hol 
gyakran irtózatos mardozásokat vitt végbe. Az 
líjabb módi világban keveset hallhatni felőle ’s 
nevezetesen azon néposztály, melly mai időben 
az enyém és tiédről ité l, nem is hiszi, hogy 
ezen állat valaha élt legyen, egyedül mesés 
világ’ koholmányának tartja.

Természet - vizsgálók’ bizonyítása szerint 
még több nemeiis találtatnak a’ férgeknek, 
de eddig nem igen isméretesek ’s azért a’ 
férgek tudománya még igen is csonka és tö- 
kélytelen; kimeríttetni nehezen is fog vala
ha, mert a’ cultura’ előhaladtával némelly ne
mek egészen megváltoztatják természetüket, 
sőt sokan azt állítják, hogy egészen új és 
ismeretlen nemek is támadoznak.

REJTETTSZÓ.
Szép ha picziny, ha piros, hiteseit mint zsengibe’ rózsa 
Melly gyönyör illetjét ’s illatját rád ha lehelli ! 
Elsőtlen ’s röviden sokaság lesz ’s jég ha megindul 
Megfordítva rokon nemzet ’s rég honbeli társunk.

H u s z á r  E le k .

A’ Ildik számbeli mese: É l e t  4 áb on é s  v e r e m b e n .

Szerkezted H e l m e  ez  y. Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A* C O M E T  A K.
(Vége. )

Egy Cometa kozelléte a* földhöz erre 
semmi különös befolyást nem űzhetne, és 
Whiston , Hein,  Manpertuis és Lalande nagy 
veszélyeket mutató álmai csupa észcsapongá- 
sok. Olly kis testek , annyi sebességgel fut
ván el földünk m ellett, sem ennek útjában 
sem mozgásában változást nem tennének. Eu- 
ler 's du Sejour e’ kérdést szorosan megvizs
gálván , azt lelék : hogy egy a' földünkhöz 
hasonló tömegű (inassájú) Cometa sem vál
toztatná az első útját különösen. De egy illy 
nagyságn Cometát még nem ismérünk; rs kö
zelítése is csak égvizsgálóra azaz a’ tudomány
ra nézve lenne fontos, nevezetes.

Ha egy illy nagy Cometa —  du Sejour 
számítása szerint —  1 3 ezer francz mérföld- 
nyire közelítne földünkhöz, az esztendőt 367 
nap,  16 óra, 4 perez ‘s 48 másodperezre na- 
gvitná. Tehát egy olly szörnyű, 's nem is 
létező tömeg (mássá) is csak olly változást 
tenne földünkön, hogy ennek lakosi azt egy 
pár esztendő múlva csak kalendariomjok más 
formájából .tudnak meg. De milly messze va
gyunk a’ valóságtól, ezt az 1770diki Cometa 
matatja. Ha ennek olly tömege (massája) lett 
volna, a‘ mint felvevők ( 1770 Júliusa Íjén 
a‘ midőn ő közelvolt,) a* föld útját 0,11612 
nappal, azaz 2° 47“ 135 dával nagyította vol
na; de mivel ezt, mint a* legkényesebb vizs
galatok mutatják 2 másodpercczel se nagyob- 
bitá , ebből az következik: hogy tömege (mas
sája) csak egy 5 ezred része földünkének, lá
gyan ezen Cometa 2szer ment Jupiter hold
jai systemáján keresztül, 's abban semmi leg- 
kissebb észrevehető változást nem tett. Von

zó erejök tehát a’ földön se tehet semmi bajt, 
mert a‘ mellett hogy massájok kicsi, sebes
ségűk nagy ; 's nem emelhetnék a’ vizet an
nyira fel ,  mint Maupertuis inondá: „hogy a’ 
legmagasb hegyeket is elöntenék.” Hogy az 
1770diki Cometa ar tenger vizeit csak an- 
nyira emelje is mint a‘ hold, annak négyszer 
közelebb kellene jőni ennél.

A’ Cometák athinosphaerája (gőztakarékja, 
üstöké) pedig, — tapasztalásunk szerint — 
ar legkissebb ártalmas következést sem hozhat
ná földünkre rs lakosira. *) Ezen anyag (ma
teria) olly finomságú , hogy a" napsugárit se 
veti vissza , "s rajtok keresztül láthatni a* 
csillagokat: változó pedig, mert úgy látszik, 
hogy napközellétökkel nagyságok nevekeszik , 
valamint hogy naptávoljokban (aphelium) ez 
ismét a’ hideg által (mintegy öszvehuzódván) 
kissebbedik. Laplace azt mondja , hogy alig
ha minden takarojokat vagy burkokat el nem 
vesztik, ha a’ naphoz gyakran járnak , ?s 
végre vagy el is tűnnek , vagy mivel nem vi- 
lágítnak, mi őket nem látjuk, vagy az egész 
gőzkor végre egy dióba (mag, nucleus) kemé- 
nvedik (concentráiódik) öszve. Az 1770dik 
Cometa p. o.- melly minden 5^ esztendőben 
került a’ naphoz , azóta nem látszott többé, 
és több égvizsgáló azt elveszettnek tartja. 
(Brewster kivált azt állitá , hogy ebből let
tek ar kis asteroidak , melly gondolatot ezen 
planéták nagy ködös világossága szülé: de 
egy olly elveszés meg nem egyezik többi is- 
méretinkkel.) A5 Cometák athmosphaerájának 
nagy hősége pedig, vagy ártalmas mérges lé-

*) Laplace azt mondja, igen igen lehető hogy föl
dünket már többször is betakarta illy Cometai ath- 
mosphaera. a’nélkül hogy’ az erezhető lett volna.
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te —  mint ezt Gregori ingatja —  csupa kény
feltétel (hypothesis). *)

Tekintsük végre egy történhető egyheiitő- 
dés következéseit. Ha egy illy öszveütődés az 
égi testekre nézve veszedelmes , úgy szükség
kép a’ Cometa massájának tömöttnek, ke
ménynek , vagy nehéznek kell lennie. Minden 
tapasztalásunk se visz rnég bizonyosságra, hogy 
egy vagy másik Cometa kemény (solid) mag- 
vu. Csak az 16 82dikin látott Hevelius és la 
Hire phasist, (testet) ’s hihető, hogy az a’ 
mit Cometa magvának lmunk,  nem egyéb 
öszveszoritott (condensált) gőzlepnél. Az 1811- 
dik Cometán Herschel egy világos pontot vett 
észre , ’s ezt tartá magvának. De egy, a’ 
legnagyobb illy mag, sem lehet egy kis föld
hegynél nagyobb, következőleg nagy kárt a’ 
földön nem okozhat. Azonban miből áll a’ 
Cometák massája ? az előttünk titok. (Föl
dünk massája Maskelyne szerint 5ször, Ca
vendish szerint 5^szer nehezebb a’ víznél — 
a’ gránit 2fszer — miből állhat tehát föl
dünk bélé ? Tán vasbői ? Hutton azt követ
keztető ezen tekintetből: hogy része föl
dünknek csupa érez.) De ha kemény testűnek 
vesszük fel a’ Cometákat, csak az irányától 
és sebes mozgalmától függ az összeütődés kö
vetkezése. Ha egy Cometa magva csak jö'öö 
része földünknek, már 130 mérfüldnyi nagy
ságú az áltmérője, ’s ha ez egyenes ellen
irányban fitődik öszve a’ földdel, azt széjjel 
is törheti. Meglehet azonban , hogy más te
kintet alatt még az útját sem változtatja meg 
különösen. Az I799dik ’s 1807diki Come- 
táknak némelly viz.sgálók illyen forma nagy
ságot tulajdom'tnak.) A’ hold massája -̂ -g-dik 
része földünkének ; vegyünk fel egy négy ak
kora Cometát — ez lesz — része —  sebes-

*) IG80dik Cometa — Whiston szerint — földünk jö
vendő perzselóje lGG-szorta volt közelebb a’ naphoz 
mint földünk, ’s igy 27,500szor nagyobb meleget 
állott ki, ha (mint hihető) a’ nap melege az ő vilá
gához irányban van , ezen nekünk megfoghatatlan 
meleg földünk anyagát (matériáját) elrüppentene'.

ségét tegyük 1,734,000 lábra egy másod 
perezben —  ez nem igen nagy sebesség, mert 
az közönségesen sokkal nagyobb szokott len
ni —  a’ földé 102,000; ha ezen két test 
egyenest egymás ellen menvén öszveiitődik , 
meglehet, mind a’ kettő a’ napba dűl.

De ha mi egy illy nagy Cometát nem ismé
rünk , még abból nem következtethetjük, hogy 
nincs is , hanem legfeljebb lapasztalásink ha
tárát. Ha Herschel méréseinek hitelt adhatni, 
egy közűlök nagyobb a’ holdnál. Az apró Co
meták tehát, ha irányok rézsútos, sebes
ségük kicsi, a’ földnek nagy kárt nem okoz
hatnának , ’s legfeljebb helybeli veszélyt ; 
(ha p. o. a’ szép Páris , vagy pedig Londonra ta
lálna szállni egy illy váratlan vendég, nem 
sok czerimóniát csinálna lakosival.) Több 
helyet lelne azonban a’ mély vizekben , ’s úgy 
eltűnnék szegény, hogy hírét se hallaná töb
bé senki. Ha az ütődés egyenes irányú len
ne , földünk tengelyét rúgna ki sarkából , ’s 
a’ mint Laplace következő szavakkal mondja: 
,, Egy illy öszveütközés gyászos következé
seket hozhatna földünkre, ’s noha ez egy 
vagy két század alatt alig történhető , azért 
még is több század elfolyta után hihetőbb le
het. Könnyű általiátni, mi történnék. A’ ten
gely ’s mindennapi fordulás változnak , a’ 
tengerek kilépvén ágyaikból' az ilj aequator 
felé dűlnek, az emberek, az állatok nagy 
része vagy vízbe fúl , vagy az erős ütés miatt 
elvész, egész élő nemek semmivé lesznek; 
az emberi szorgalom ’s értelem emlékei fel
fordulnak —  ha a’ Cometa tömege (massája) 
földünkéhez hasonló. Az ember kis számra 
vetődvén vissza , sok időig csak fentartására 
fordítja életét, a’ tudományok ’s mesterségek 
emléke közöttük tökéletesen elvész, ’s ha 
majd a’ csinosbulás (civilisatio) szükségei <5- 
ket előbbre kinszeritik, mindent újra kell 
kezdeniek, épen úgy, mintha új teremtmények 
volnának.4Í Kinek nem ötlene azon gondolat, 
már csak Laplace szavai olvastánál is eszébe,
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hogy ezen Catastrophe nem igen rég tö rte t
hetett földünkön meg , ha lakosi erkölcsi ki- 
fejtődését tekintjük. —  Halley igen szeret
ne' azt állitni: hogy a’ Caspiumi tengernél 
ütötte főbe egy Coniéta földünket, melly tenger 
ez előtt kerek volt; !s azt is gondolja, hogy föl
dünk éjszaki sarka vagy éjgönczöle (Nordpol) 
éjszaki Amerikához közelebb vo lt, ’s ebből a- 
karja az ottani nagyobb hideget — mint ugyan 
azon grad alatt Európában —  magyarázni.

Annyit minden kívánható bizonyossággal tu
dunk, hogy nem sok ezer esztendő előtt föl
dünk, egy igen nagy változást szenvede, ’s az 
előtt többet is állott ki. Földünk egész fel
sője egy régibbnek maradékiből látszik állani; 
száraz földünk nagyobb része tenger volt , ’s 
a’ hegyek nagy részét is boritá, hol is voltá
nak látható bizonyitványit hagyta. Cuvier 
mély tudóssággal bizonyítja : hogy legkissebb 
okunk sincs földünk felsője öregségét 4000 
esztendőn felül vinni. Az.egész erkölcsi világ 
tehát u j , sem emlékkő , se tudományos ma
radvány, se más egyéb emberi jel nem mutat 
előbbre; ’s de Luc helyesen jegyzi meg: hogy 
időszámunk megváltoztatására semmi se k/n- 
szerit. Földünk erőszakos és nagy sebességű 
változásit nagy előkedvvel szeretné sok tu
dás a’ Cometákkali öszveütközésnek tulajdo- 
nitni; ’s csak azon megengedhető okból, hogy 
a’ természetben s e m m i  egyéb mód sincs ész
revehető , gondolható ; a’ meddig t, i. mosta
ni értelmünk hat. De ha némelly változás az 
illy előhitet bizonyítani látszik is , más jele
nések ismét nem magyarázhatók belőle. Még 
távolabb vágynak azon próbatételekben, mel- 
lyek földünk vagy az egész világ első lé tét, 
születését akarják a’ legkülönbözőbb képze
letek ’s gondolatok segéde áítal magyarázni. 
A’ kezdet s vég egy örökre megfoghatatlan 
valami marad az emberi észnek.

Ha egy Csillagász felfedezné azon törvénye
ket, mellyek e’ kóborló szökevény Cometá- 
kat rendben tartják , már az — tán egy má

sodik W histon —  Örök hálát ’s halhatatlan
ságot nyerne e’ föld lakositói. De figyelme fő 
tárgyának tegye tökéletesen megmutatni az t : 
mikor ütődik öszve egy Cometa — földünk
kel —  mert azon milliónyi esztendő közt, mel- 
lyet kiszámitánk , az öszveiitődés az igaz egy
szer megtörténik, de ez az egyszer minden 
órában meglehet, —  melly irányban áll vele 
szemközt, mekkora az ő nagysága , ’s melly :k 
oldalát döfi meg szegény földünknek ? Ha o 
ezt jó előre hihetőleg meg tudná mondani, 
úgy el lehetne készülnünk mind magunknak 
mind uj lakhelyünknek, és seregesen ván
dorolnánk az új világba, hogy minden hirte
len meglépést elkerülhetnénk. De mit hasz
nál minden félelmünk, mit minden fáradozá
sunk , ha földünket itt nem hagyhatjuk, ’s 
még ha más planétába mennénk is, hát azt 
nem üti e épen úgy főbe egy Cométa P ’S mig- 
len nagy szorgossággal számlálgatjuk az is- 
méretes Cometák útait ’s természeteit, az 
alatt egy isméretlen a’ távol régiókból elő
áll , ’s az elsőség jusán öszvezúzza ezen ha- 
sonlithatlan planétát, a’ bölcs emberi nem
zet kis lakhelyét.

1S a g y  K á r o ly .

Á’ TŰZI FÁK’ MELEGÍTŐ EREJE.

H a r t i g  szerint, (Lehrbuch für Förster 
und die es werden wollen , drey Bände. Stutt
gart und Tübingen, 1820.) a4 nálunk ismé- 
retes tűzifák különféle nemei, melegítő ere
jükre nézve, nyers, de száraz állapotokban, 
következendő irányban állnak egymáshoz. Ha 
t. i. a’ bükkfa’ melegítő ereje =  360 ; úgy 
lesz a’ jávorfáé, acer pseudoplatanus , = :  410 ; 
gyeríyánfáé, carpinus betulus =  386 ; kő
rösfáé, fraxinus excelsior == 362 \  ; bükk
fáé, fagus sylvatica, a’ mint mondánk 360 ; 
tölgyfáé, quercus robur = :  350;  berkenye
fáé , sorbus torminalis =  336 ; cserfáé , 
quercus foemina =  32 8 ; szurkos fenyüéj 
pinus sylvestris , Kiefer =  319V;  szilfáé,



64

ulmus campestris =  313 £ ; nyírfáé , betula 
alba =  309 f  ; veres fényűé', pinus larix =  
2 9 1 ^ ; ákáczfáé, robinia pseudoacacia =  
2 87 f ;  szömörke fényűé', pinus picea, Fich
te =  2 83 ; feje'r fényűé, pinus abies, Tan
ne = 2 5 2 ;  hársfáé', tilia grandifolia =  245 \  ; 
nyárfáé', populus tremula =  226 ~ ; egerfáé , 
alnus glutinosa =  207 ; fűzfáé , salix alba =  
188 f ;  jegenyefád, populus nigra =  185;  
olasz jegenyefád, populus italica =  174.

Ha tehát egy öl bükkfa 6 forintot , azaz, 
360 kr. megér, akkor egy öl feje'r fenyűfa 
mege'r 252 krajczárt azaz, 4 forintot 12 
kr. ’s a’ t.

Szénné egetett állapotban pedig az arra 
használtatni szokott fa nemei, belső jóságok
ra ’s inelegi'tő erejűkre nézve , ekkepen követ
keznek : szurkos fényű =  1724;  gyertyán
fa =  1684;  jávorfa =  1647;  kőrösfa =  
1646; bükkfa =  1600;  nyírfa =  1461 ; 
cserfa =  1459 ; szilfa = :  1407 ; berkenye
fa =  1292 ; szemerke fényű =  1176; fe
jér fényű s=  1127 ; hársfa =  1089 ; nyár
fa =  98S ; egerfa =  885.

F a b r ic z y  S á m u e l.

KÜLÖNFÉLE.

H i p p e l  — egyike Németország’ neveze- 
tesb íróinak —  azt mondá , hogy a’ philo- 
sophia alapos tudománya annak , a’ mit nem 
tudunk.

Ha valamelly jeles historicus munkája unal
masnak mondatik, bizonyos lehetsz benne, 
hogy egy szerencsés nép’ történeteit irta-le.

A’ római statust Polybius a’ sors’ legszebb 
remekművének nevezi.

Midőn az író recensense ellen , kitől kri
tikai csapásokat kelle szenvednie, úgyneve
zett anti-kritikájával fellép, az üdvözítőnek

ezen tanácsát követi: ha jobbik arczodon csa
pást szenvedtél, tartsd oda a’ balt is. Mert 
az anti-kritikákra rendszerint kegyetlen zak
latások szoktak következni.

M o n t e s q u i e u  azt mondá: eszközleni 
a z t, hogy írásod olvastassák , parányi dolog : 
az valódi érdem, ha írásod az olvasót gon
dolkodásra kényszerítette.

H o m é r r ő l  méltán mondhatni, hogy utá- 
nazás nélkül terem tett: de egyszersmind azt 
is , hogy utánazhatlanűl.

A’ középszerű költő az uralkodó Ízlésnek és 
módinak hódol , a’ genie egyedül ideálja után 
törekszik; ő nem a’ jelen’ lármáit, hanem az 
utókor’ figyelmét tartja szemei előtt.

J e a n P a u l ’ első munkáit — mond S c h i l 
l e r  —  champagnei mámor között kell olvas
nom , hogy megértsem.

A’ francziáknál ezen közmondás uralkodik : 
R a c i n e  elmondja mind azt ,  a’ mit szabad, 
C o r n e i l l e  mind azt a’ mit tud, V o l t a i r e  
mind azt a’ mi neki tetszik.

B ő i le  au  —— franczia kritikus — soha 
sem hízelkedett senkinek. XIV. Lajos egykor 
verseket í r t , mellyeket igen jóknak h i t t , ’s 
belső önérzettel terjesztő a’ kritikus elébe. 
„Felséges uram! mond Boileau , felségednek 
semmi sincs lehetetlen. ím e, szándéka volt 
rósz verseket írni ’s tökéletesen elérte azt.“

G a r r  i k  —  az angol színjátszók’ fejedel
me —  azt mondá, hogy olly színjátszó , ki 
érzi a’ mit játszania’s alakján kifejeznie kell, 
soha sem lesz jó színjátszó.

REJTETTSZÓ.
Egy tagú szó , levegő’ mozgását képzi egészen,
Vagy pedig a’ terület’ rövidebb mértéke, határa \
Fő nélkül névként fegyvernek dísze ’s az észnek 
Vedd igeként’s legfőbb munkája az állati lénynek.

. L .

A’ 15dik számbeli rejtettszó: S z á j .

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ RÉNYHEZ.

Magasan, magasan , 
O rény, reled 
Röpüljön a1 dal!
Arczod tiszta fényben 
Tűnik - fel Olfimpon, 
Mint nyári nap :
De sűrű gózfelleg 
Borítja földünket 
Színed elől;
’S sugárid homályban 
Hatnak reánk.

Gyakran láttalak 
Kerengeni,
Mint vészhozó cometát, 
Földünk felett,
Imádra rettegve,
Mert nagy valál;
És fennségedben 
Irtóztató,
Mint a’ dörgő menny-: 
De mikor jősz,
Mint hesperi csillag 
Csendesen, szelíden, 
Mosolygva tekintek 
Ellenedbe,
Keggyel tölt istenné/

Nem te nyujtád 
A’ méregkehelyt 
Hellas’ égi fiának ?
Nem te fonál koszorút 
Camill’ fejére 
A’ capitolium’,
Szent bérczein ?
De ki titokban eped 
Rejtekében 
Sejdítgetö kebellel 
Feléd, feléd ;
Arra húsén csepeg

Aetheri balzam 
Szárnyaidról,
’S rengő öledben 
Felviszed étet 
Napja lefolyván,
Olümpra fel.

Csalfa alakok 
Bolyganak köztünk 
Gyakran hazudván 
Téged, istenné!
A’ komoly való 
Meggyujtja fáklyáját 
’S mint éji lidérczek 
Tűnnek-el ők;
De te állasz 
Éjjel és nappal,
Csendben^ viharban,
Gyász ’s öröm között,
Nem változó fényben,
Mint az örök sors.

Légy üdvez nekem,
Bár vér ’s pusztúlat 
Kövessék nyomdokid’
•S ínség ’s halál.
Tiszta kebelre 
Vad sors ha rohan,
Intesz egedből 
’S az isteni lélek 
Nem sűlyed - el.

K ö lc se y  F e r e n c r .

MAGYAR-HISTÓRIAI KÉRDÉSEK.

Találtatik Magyarországnak a’ Duna’ part
ján fekvő részében négy olly helység, mellyek’ 
elnevezése a’ magyar földnek régenten volt 
görög birtokosit és lakóit hitetik-el velünk: 
de még eddig nem vala szerencsém olly régi 
történet, irót olvashatni, ki meghatározottan
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’s egész hitelesseggel merte volna állítani, 
mellyik időkorban, mellyik görög nemzetség 
vagy ágazat által építtettek ezen helységek. 
’S mi czélra használtattak ? ’s következve 
azon korban minemü ábrázatja lehete a’ ma
gyar földnek ?

E’ négy helység Pesten alól a’ Duna’ bal
partján : Ocsa, Madocsa , Kalocsa és Bóócsa, 
mellyeknek ezen görög szóbői bikix, magya
rul ház , vagy felséges értelemben szentegy
ház , mint a’ templomok neveztetnek , kelle 
venniük elnevezésűket. Mert mindenikben ta-’ 
láltatik nyomdoka egyegy olly közönséges épü
letnek , millyet most istentiszteletre ’s imá- 
dásra szoktunk használni. —

Legfelül, Pesthez nem messze, O c s á n ,  
egy régi templom, még 1798ban ott meg
fordultamkor épségben vo lt, és sekrestyéjé
nek keleli oldalán Apollo görög isten’ képe 
meglehetősen ismérszett. 

y  Alább, Ocsa és Kalocsa között, mint egy 
közép pontban M a d o c s a  (míSé«***« közép szent 
egyház) egy régi templomnak csak némelly 
omladékit mutatá a’ Duna’ jobb partján. Ezen 
épületnek , ’s a’ tőle nevezett Madocsa hely
ségnek , mint az akkor értett régi hagyomá
nyok ’s a’ hely’ vizsgálata meggyőztek, nagy 
változásokon kellett által mennie , mivel épít
tetésekor a’ balparton fekütt a’ többekkel, ’s 
vagy nagy árvíz, vagy földmozgás által ju 
tott a’ jobb partra. —  Itt ismét más szikra 
villan a’ vizsgálódó elme’ felgyujtására arról , 
mikor esett legyen ezen elszakasztatás.

Legalól ezen sorban K a l o c s a  (kxXíoixix 
jó szent egyház.) Itt mellyik legyen a’ régi 
’s görögök által épített templom, sem időm, 
sem környiilményim kikeresni akkor nem en
gedek. — A’ szorgalmas vizsgálódó remé
nyem szerint itt a’ felvilágosításnak legjobb 
alapjaira találhat.

Negyedik B ó ó c s a ( Baowx ökrök’ , ükré
szek’ , pásztorok’ szent egyháza ) : ezen majd 
egyenes sorban épült három épülettől ugyan

csak balra a’ nevét mai napig is megtartó bó- 
csai pusztán , a’ Halasról Kecskemétre vezető 
közönséges útnak szinte közepén, találtatik 
egy az á c s a i n a k  formájára valaha épült 
templom’ alapja , mellynek az illy kő’szükében 
lévő helyről minden kövei régen széllyelhor- 
dattak , ’s a’ fennirt esztendőben csak néhány 
kődarab , és az alapkövek (fundamentum) ki- 
hányatasa’ helyén maradott árok mutatták a’ 
volt épület’ helyét, formáját. Megjegyzést ér
demel, hogy valamint most, úgy az előtt két 
ezer esztendővel is ezen vidéke marha
tartásra legalkalmatosabbnak ta rta to tt, ’s ak
kori nevét onnan kapta ’s mostanig tartot
ta - meg.

Véleményem szerint a’ régi görög hangej
tésekre is , mellyekről még tanuló koromban 
szóvitatásokat hallottam , a’ görög k betűnek 
illy állásban minemü hanggal kijelentésére, 
és a’ mostani c s betűnek c s - sei Íratásáról fen- 
forgó vetélkedés megállítására ezekből valami 
okocskát lehetne elővenni. —

E’ kérdések’ megfejtését, könyvtárok’ szu- 
kiben, kenyér - tudomány’ egyedül tanulása ’s 
gyakorlása miatt nem eszközölhetvén , bátor
kodom , mint tudatlan , a’ sok , és sokkal tu- 
dósabbakat kérni. Tordán, Karácson’ hava’ 
12kén 1831.

D o m já n s z e g h i  D ó m já n  G y ö rg y  ,
a1 tordai kir. sóakna  ̂ ’s ottlévó korona- 

tulajdon ügyvede.

NEMZETEKET BÉLYEGZŐ VONÁSOK.

l )  Taube, egy múlt századbeli külföldi iró 
azt mondá: hogy ha ő minden lehetne, Spa
nyol és Olasz országban Pap , Burkus biroda
lomban Katona , Franczia országban Udvari
tiszt , Angliában pedig Kereskedő ( valyon 
hazánkban mi ? )  kívánna lenni. ’S mi válto
zott meg 1832őig? —  Nem sok. A’ kis vi
lág mindig a’ régi marad ; csak nagyban megy 
az emberiség tökéletesülésének elébe.
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2) Spanyol országnak Segovia városában, 
mellyről már Plinius is emlékezik természet- 
históriájában, a’ lTdik század’ elején egye
dül poszté készitéssel 34,000 személy fogla- 
latoskodék. Most egész népessége nem több 
4 0,000 léleknél: ’s még is 21 klastrom ’s 
26 templom vagyon benne!

3) Midőn Bullock néhány év előtt Me
xikóban egy régi pogányisten’ szobrát kiásatá 
a’ földből, azt más nap reggel virágokkal ko- 
szonízva találta ; ámbár már három század 
óta enyészett el a’ mexikóiak ősi hite.

4) Gill Mac skőcziai utasnak Smyrnáhól 
Ephesbe történt menetelekor egy szivrehatő te
kintet adá magát elébe. Egy gunyhőnak köze
lében látott egy vén tevét, melly ott hátra
lévő napjait nyugodalomban tölté. „ Az öreg 
szolgát, kit élemedett kora , vagy betegség , 
hasznodra lenni akadályoztat, meg ne vesd, 
’s házadtól el ne űzd ; 44 ezt parancsolja a’ 
Törökök’ egy erkölcsi törvénye. A’ teve a’ 
tiszta napfénynél egy szép forrás mellé tele- 
pedék le a’ magas fűbe , mellyből kénye sze
rint eheték; körülvéve a’ játszó falusi gyer
mekektől , kik korán tanulák meg jámbor szü
leiktől a’ háladatosságot, ’s mikép kelljen ju
talmazni a’ hosszas szolgálatot.

ő) Angliáhan a’ pőrnépnek erőmüvek el
leni gyülölsége már annyira ment, hogy rövi
deden egy falu templomának orgonáját a’ gyü- 
levész csoport darabokra törte; mert azt mon
da nekik valaki, hogy az organacsinálőnak 
annak elkészítésére műszerekre legyen szük
sége. —

H d g r .

KÁRTYAJÓSLAT.

J o r g e n s o n ,  angol rítazó, Franczia és Né
metországon tett títja’ leírásában beszéli, hogy 
Francziaországban egy ügyes czigányasszon- 
nyal találkozott, ki az aljasabb nép között 
jőslásiről (augurium) igen el vala híresedve. 
Jorgenson kérte ő t, hogy avassa-be mestersé

ge’ titkaiba, egy Luisd’or-t ígérvén neki; a’ 
czigányasszony megegyezett kívánságában ’s 
a’ következő kinyilatkoztatást tette : ,, Ne
kem a’ jövendőket látni nincs tehetségemben, 
de hosszas tapasztalásim néhány törvényre 
tanítottak , mellyeket jövendölésimben követ
ni szoktam. Leginkább az asszonyok, minden 
rend és rangbeliek, szoktak jőslatimhoz fo
lyamodni. Azoknál, kik férjnél vannak, min
denkor azon igyekezem , hogy férjeik jöven
dölésemkor jelen ne legyenek. Rendszerint 
azt szoktam nekik mondani, hogy férjeikhez 
nem mindig voltak egészen hívek. Ok ekkor 
többnyire félénk mosolygással szoktak rám 
pillantani, a’ mi azt jelenti, hogy jőslati te
hetségemről meg vannak győződve. Az asz- 
szonyok’ nagyobb része (nem mind!) inkább 
örül azon tehetségének, hogy a’ férfiakat ma
gához tudja lánczolni, mint a’ szűz életnek. 
Számolásom ezen tekintetben csak egyetlen
egy esetben csalt-meg. Egy faluban voltam a’ 
Rajna’ mellékén. Soha sem feledem - el. Egy 
óriási nagyságií asszony földhöz vágott és ösz- 
veöklöze, mert azt mondottam neki, hogy 
férjéhez hivtelen vo lt: de ez olly rémítőleg 
csúnya ’s olly nyers viseletű asszony is vala, 
hogy erkölcsét alig kisértheté - meg valaha va
laki. Férje egyedül pénze miatt vette-el. —• 
Szoktam az asszonyoknak azt is mondani, hogy 
házasságok előtt ismértek valakit, kivel, ha 
lehetett vala, inkább szerettek volna házas
sági szövődésre lépni ’s kire még mindig 
sóhajtozva emlékeznek. Többnyire el is talá
lom , mert száz asszony közt alig van egy, 
ki leánykori szeretőinek valamellyikével es
küdt volna-meg. Nagyobb részint annak nyújt
ják kezüket, ki őket komolyan kére ti, fél
vén , nehogy férj nélkül maradjanak. —  Az 
ifjú lyánykákat könnyebb kielégíteni, mint 
a’ férjes asszonyokat. Csak azt kell nekik 
mondanom, hogy sok ifjú van beléjök szerel
mesülve ’s nem sokára egybe fognak kelni az
zal , kit szívük óhajt. Néhány féltékeny meg
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szokott kérni, hogy vágytársával éreztessem 
mesterségem’ súlyát, és szeretője szivét for
dítsam vissza hozzá. Ha megígérem , minden
kor számolhatok jó ajándékra. Az öreg szü
zekkel legtöbb a’ baj. Ezek azt kívánják tud
ni , jövendő szeretőjök szép e vagy rút ’s ha 
hű , ha nagyon szerelmes lesz e ? “ —  Ezen 
franczia jósióné valódi mása a’ hazánkban is 
olly nagy számban szerte- vándorlóknak kik 
az együgyfibb népet csalják. Mert még 
mindig igaz azon régi mondás: m u n d u s  
v u l t  d e c i p i ,  ’s kivált Magyarországban 
vajmi nagyon igaz!

ÚJONNAN TALÁLT KÖNYVNYOMÓ SZER.

Minden kézirat azon vonásokban, mellyek- 
ben Íratott, lenyomathatik lithographia és che- 
miai tinta nélkül. A’ közönséges tintába t. i. 
több Gummi Arabicumot kell vegyítened, hogy 
ne száradjon - meg olly hamar ; más Gummi 
Arabicumot pedig porrá törnöd és igen sűrű 
szitán általeresztened. Mielőtt az írás meg
száradna , be kell hintened ezen megszitált 
porral, melly által a’ betűk magosabbakká vál
nak. Ekkor egy vékony ’s egyenes felületű 
(superficies) pléhet vevén, mellynek szélei fel 
vannak hajtogatva , tedd azt jég vagy hideg 
víz közé, hogy meghűljön ; a’ lenyomtatan- 
dó írást pedig úgy helyheztesd belé, mintha 
olvasni akarnád, azaz, beírott oldalát fe
léd fordítva. Az írásra annakutána bizonyos 
folyó (alább leírandó) érez öntetik, mellybe 
a’ betűk’ legkisebb felemelkedései is észreve- 
hetőleg benyomúlnak. Ha ezen éreztömeg, 
(mássá) meghűlt , megkeményedik ’s langy 
vízzel kell megöblíteni ’s a’ pléhből kivenni, 
’s így egy stereotyp-tábla’ birtokában vagy, 
mellyről a’ nyomtatványok úgy húzatnak --le 
mint a’ rézmetszetről. A’ sajtót akármilly man- 
golló kipótolja, ha a’ hengerek (cylinder) 
flanéllal vonatnak-be. A’ tábla’ betűi, szokott

mód szerint, henger által festetnek-meg, melly 
syrupba főzött asztalos enyvvel vonatik-be.

Az említett folyó érez következőleg készül: 
Öt rész bátrag (YVismuth), három rész ón ’s 
két rész czín, (  mindenik külön edényben ) 
elolvasztatik. Az ón elolvad 6 1 2 ° ,  a’ czín 
442° , a’ bátrag pedig 476° hévben Fahren
heit szerint; a’ vegyítek pedig 179°. Mint
hogy pedig a’ vizet 212° felforralja, látha
tó , hogy ezen vegyűletből készült tábla forró 
vízben elolvad ’s ismét más nyomtatványra 
használtathatik. Ezen találmánynak sok első
sége van a’ lithographia felett. Nálunk a’ 
cancellariákban , hol gyakorta egy tárgyú írást 
több példányban kell le írn i, nagy haszonnal 
hozathatnék divatba.

APRÓSÁGOK.

Egy halász arany horoggal ment halászni, 
gondolván, hogy illy horoggal a’ halat is kön
nyű leszen megfogni valamint az embert. De 
szégyenére az emberiségnek egész napi hor
gászata alatt sem foghatott egyetlenegy ha
lat is.

A’ játékos’ zsebe, a’ fecsegd’ fülei , a’ 
nagyravágyó’ lelke, az író’ hiúsága a’ Danai- 
dák’ mind annyi végig-láthatlan mélységű edé
nyei. Kivált az utósót az öröklétig soha sem 
bírnád megtölteni: benne fenékről még csak 
képzelet sem leheti

A’ szerelem hasonló a’ holdhoz, ha nem 
növekedik, bizonyosan fogy.

REJTETTSZÓ.
E l s ő m e t  egy kisded állatka csinálja, 
Munkájában hasznát ’s védelmét találja.
M á s i k  ruházatnak lehet ékessége;
Ér valamit, ha nagy ’s vagyon fényessége. 
V é g s ő m  az egészség’ párolgó kehelye,
Vagy egy hűvös forrás’ elrejtett lakhelye.
Az egész nem nyugszik, ugrásokat tészen r 
’S belőle tréfából ollykor eső lészen.

A’ lödik számbeli rejtettszó: S z é l .

Szerkezted H e l m  e c z y. — Nyomtatja L a n d e r e r .



TÁRSALKODÓ.
Pest Martius’ 3Ua 1832.

A’ SEMMIHEZ.
Néked énekJem diadal madat, szent 
Semmi! a’ lévők’ zavaros csatáin,
’S a’ valóknak zord kebeledbe egykor 

Majd beomoltát.
A’ világ még nem veve- fel magára 
Létet, és akkor te uralkodál már 
’S már határt nem mért birodalmad állott 

A’ rideg éjben.
Szála a’ fő lény, ’s haragos kezedből 
A’ lelánczolt sok ragyogó napok, szét 
Tépve rabszijok, kiszakadtak ékes

Pályafutásra.
Bőgve rendűit-meg sivatag határid’
Csende, ’s kormában felemelkedő fény 
Oszlatá szét a’ komor éjszakáknak

Végtelen útját.
Csendes országod’ viharok zavarták —
’S büszke korláttal szoriták királyi 
Trónusod’ széllyel- lebegő hatalmát

Keskeny időre.
Ámde bár győztek, nem örök hatalmok — 
A’ koporsónak soha bús homályin 
Nem fog, oh nem fog diadalmok érdem - 

Fénybe’ ragyogni.
Minden a’ végből emelé magát ki 
Létre, hogy múlván az idő viszontag 
Édes anyjának kebelébe, zordon

Semmibe dűljön.
Eljön a’ vég pont, ’s zavarodva térnek 
Vissza a’ nem lét’ sanyarú ölébe 
Mindenek, ’s gyász fog telepedni hantjok 

Néma porára.
És te akkor majd remegő során a’ 
Századoknak szétmosolyogva, zászlót 
Fogsz ledőlt rárak’ mohain felütni

Győzedelemrael.

S z a b ó  J  ó s s e f .
Szatmárban.

A’ YEZD1K.

így neveztetik egy kis nemzet, melly eze
lőtt Bayazid basaságban tanyázott, ’s a’ driná- 
poli békekötés őta Eriván tájékán telepedék- 
le. Egy őket meglátogató orosz utas ezeket 
közli felölök:

A’ Yezdik tanyájára érkeztűnkkor Hassan- 
Aga vezérüket nyájit számláltában találtuk. 
Egy begyszorulatban helyzett tanyájok számos 
fekete sátorból álla, mellyeknek legnagyobbi
ka, a’ kolossz termetű 60 esztendős Hassan- 
Agáé, kis távolnyira volt a’ többitől felütve. 
Ennek arczvonalmi, lakása ’s foglalatossága, 
valamint a’ táj fekvése a’ patriarchal hajdan- 
korra emlékeztetének. Büszke rátartással fo- 
gada bennünket,  ’s egy kis sátorba vezete, 
melly elkiilönözve volt attól, hol háznépe tar- 
tózkodék. A’ nap forrósága ellenére is róka- 
mentét visele veres posztó palástja alatt. Kér
désemre , miért ruházza magát olly melegen, 
megelégedő mosolygássál feleié: ő ezen kön
töst az orosz fő-vezértől vitézsége ’s a’ csá
szár iránti engedelmessége jutalmául nyeré; 
mellyet olly nagyra becsül, hogy egy pillanta- 
tig sem válhatik meg tőle.“

Ezen, nagyobb részint pásztori életet vise
lő, népnek csak csekély része foglalatoskodik 
földmiveléssel. Szorgalma főképen állatai ta
nításában, szőnyegek és sátorok készítésében 
áll. Bizonyos nemzetségekre oszlik , mellyek 
a’ legidősbektől kormányoztatnak. Hassan-Aga 
200 illyen nemzetség ura; mellyek rendesen 
Bayazid környékül telelnek, ’s nyárban a’ Csir- 
gan-Daghi hegyek közt, Eriván határin tartóz
kodnak. A’ háború kezcletéyel vezérök a’ tö
rök pártján volt; de későbben Csaucsavacs 
herczegnek, ki Bayazid basaságot meghódító,.
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diadalmas seregéhez csatlakozik: ’s Oroszor
szágnak hasznos szolgálatokat tön.

A’ Yezdik vitéz es hadakozó nemzet. Nyél- 
vök a’ Kurdoke'val ugyanaz. Közönséges ruhá
zat jók szeles nadrág, fekete zsinórral ékesí
te tt mellény, (Weste) 's egy veres sipkára te
kert turbán. Igen kevesen tudnak olvasni kÖ- 
zűlök. írott törvényük nincs; eleik szokása 
szerint, a’ mit hagyományból (traditio) tud
nak, kormányozhatnak. Czivakodásikat a leg- 
tekintetesbek közül választott tanácsosok
kal a’ ne'p vénéi igazítják el. A’ gyilko
lást, ha a’ vétkes életét pénz vagy jószágbe
li birsággal nem váltható meg, halállal bün
tetik. Az adó, mellyet a’ bayazidi Basának 
fizetnek, igen mérséklett. Hassan-Agának esz
tendőnként minden nemzetség élelmi szereket, 
gyapjút ’s minden száztól két juhot tartozik 
fizetni adóul.

Vallások vegyület a*' keresztényiből és nap
keleti babonából. Egyházi szertartások nincs; 
ájtatosságokat csak annyiban nyilatkoztatják 
hogy nap költével kelet felé fordulva háromszor 
földre borulnak. Nem szabad három feleség
nél többet tartaniok, ’s ezeket saját nemzet
ségükből kötelesek választani.

Valamint a’ Kurdok úgy a’ Yezdik is igen 
hajlandók lopásra ; de az őket megvendéglő- 
nek'sátorából semmit sem orzanak. EgyÁez- 
dinek fogságban tartatására nem szükséges sem 
őr sem tömlöcz ; elég körülötte a’ földön egy 
kört vonni: inkább éhen hal meg, mintsem e’ 
varázskört általlépje, ’s nyugtán várja el mig 
az eltörültetik. Ha valamelly bűnös hibájáért 
üzetése közben egy nemzetségebelinek laká
sában elrejtezhetik, ez őt nem adja ki, hanem 
egész háznépével védi , legyen bár előtte a’ 
szökevény különben isméretlen. Két külekedő 
Yezdit elválasztani elég, ha egy élemedett asz- 
szony a’ verekedők’ mindegyikét megüti; a- 
zonnal elválnak egymástól. Ha valamelly nem
zetség legöregbike alattvalóját testiképen bün
teti , meg kell szűnnie, mihelyest egy asz-

szony fej kendőjét lábaihoz veti. Az ütközet
ben hátulról megsebesített Yezdi társaitól gyá
vaként a’ csatahelyen fekve hagyatik. “

A’ Yezdik igen szeretik a’ bo rt, különösen 
pedig a’ verest. Ha valamellyik közülök halá
lán van , botokkal felfegyverzett atyafiai ve
szik körűi; minden pillantatban azt Ígérget
vén egymásnak, hogy a’ haldoklót szorgosan 
megőrzik a’ halál’ angyalától; ’s mihelyt el
hunyt , egyikét az őrzőknek vigyáztalanság- 
gal vádolják, ’s jól elverik. A’ Yezdi és ta
tár kérlelhetlen ellenség ’s a’ legnagyobb mér
tékben gyűlöli egymást.

Hdgr.

SZ. FERENCZ’ MEGVÁLTÓI SZERZETOSZTÁ
LYÁNAK SCHEMATISMUSA.

E’ hónapban jött-ki ez évre sajtó alól szent 
Ferencz’ szörosb tartásu azon magyar szerzet
osztályának , vagy is provinciájának, melly 
a’ Megváltóról ueveztetik (provincia ss. Sal- 
vatoris) schematismusa kisebb nyolczad rét
ben az egri Lyceum’ betűivel. Eddig ezen 
régi ’s a’ közjóban fáradozó szerzetnek nem 
vala nyomtatott schematismusa, melly azonban 
most, szinte miként a’ jászói ’s egri, esztergo
m i, veszprémi, pécsi, szatmári, nyitrai ’s t. 
megyeé is , históriai érdemmel jö tt-e lő . A’ 
szerzetbeli személyeken kívül közli e’ köny
vecske röviden a’ huszonöt klastrom’ történe
teit is. Többek között megmutatja, hogy Eger 
vala első hely honunkban, melly szent Fe- 
rencz’ szerzetesit még alapít.ójok’ éltében bé- 
fogadá: erről ad bizonyságot Thuróczy és 
Szentiványi, mindketteje a’ Jézus’ társaságá
ból, Pázmán Péter pedig (kit a’ Schematis
mus nem említ) a’ zsinathoz ragasztott máso
dik függelékben az egri szent - ferencz! mo
nostort Cletus egri püspöktől állítja alapított- 
nak szent Ferencz’ ideje körűi. Ennek meg
váltói (salvatorianus) rendosztálya maiglan is 
országunkban hét gymnasiumnak ad oktató
kat ; ’s négy helyen tanít alsó iskolákat. ’S
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midőn a’ szorgalmas rendnek e’ kitűnő érde
mét, valamint a' plebánusok körűi fenlévő 
segédkészségeit dicse'rve említjük, nem mel
lőzzük egyszersmind a’ rendnek néhai ma
gyar szónokai közül egy T e l e k e t  ’s L o 
va s i t mutatni - elő, hogy a’ szerzet’ ifjai e’ 
jelesektől vonjanak lelkesedést, ’s legyen a’ 
magyar szerzet’ szép magyar ajkú! ’s óhajt
juk , hogy a’ nyelvet, mellyen monostorinak 
alapítói, nevezetesen: nagy Mátyás királyunk, 
Bátori, Lippai, Balassa beszélének , a’ tót 
helyekre ’s németek közé is apostolkodja-be, ’s 
az iskolai tanítások között azt is eszközölje, 
hogy a’ magyar nyelv fontos példák és lecz- 
kék által szálljon a’ hallgatók’ szívébe ; ’s 
ezeket méltán reményeljük , mert nemzetisé
günk’ lelkében járó dolgok. A’ szentegyház 
minden rendű szerzetei’s tagjai leghathatósabb 
terjesztőn lehetnek nyelvünknek ’s vajha len
nének ! M. G.

VEZEKENYI EMLÉK.

Nagy Vezekény’ térén, Bars vármegyében, 
16 52ben három száz magyar harczolt négy 
ezer török ellen, ’s negyvennyolcz magyar 
’s nyolczszáz török hullott-el. Ugyan ez al
kalommal száz ötven magyar fogoly szaba
dult-ki a’ török rabságból, ’s négy hős Esz
ter házy veszté életét. Emlékjök minden igaz 
magyar szívben é l ; emlékkövek pedig a’ ve- 
zekényi mezőn áll , az idő’ viszontagságitól 
annyira elsanyarva , hogy, egykét betűt ki
véve , rajta a’ felírás többé nem olvasható. 
Az emlék pyramis formában három szögletű. 
Rajta ezen felírások állottak :

Iső oldal: Siste Viator Lege In Hoc Cam- 
po Unó Die Una Ex Familia Quatuor Heroes 
invicti cecidere, Ladislaus II. Comes Eszto- 
rasz , Perpetuus in Frakno S. C. R. A. Mattis 
Consiliarius Emeritus Praesidii Papensis Su- 
premus Capitaneus. Franciscus VI. Esztorasz 
Praesidii Gyarmathy Supr. \  igiliarum Capi
taneus. Thomas II. Esztorasz Praesidii Leven-

sis Vice Capitaneus. Caspar I. Esztorasz E- 
ques Auratus.

Ildik oldal: Fatális Sangvis Esztorady Mars 
Turcicus Erravit Voluit Fatális Esse Non Fűit 
Quia Viros Quos Necuit Non Totos Exstin- 
xit Hie Ter Gemina Rosa Eszterhaza Efflo- 
ruit In Novam Purpuram Quatuor Heroum 
Sangvine Rigata Ergo Martius Hie Campus 
Est Quern Nec Sola Jam Habeat Roma Hae- 
roibus Eszterházy Debet Hungária.

Ildik oldal: Huius Tani Invictae Hoc Mo
numentum P. P. Emericus Eszterházy Vt Prae* 
posItVs Malőr CapItVLI Strlgonlensis pro 
Deblto elVs bono perLVstrans. Óhajtani le
hetne , hogy ezen régi , díszes, dúsgazdag 
nemzetség’ tagjainak valamellyike a’ nagy 
hősök’ hanyatló emlékkövét figyelmére mél
tatván végenyészetéből kiragadná !

Nyilra-Zerdahelyi Lörincz.

APRÓSÁGOK.

A’ jó ügy’ és lelkes ember’ ellenségei rend
szerint úgy járnak, mond Göthe, mint az, 
ki bottal a’ szikrázó tűz közé csap : a’ szik
rák szétpattognak , égetnek és gyújtanak ott 
i s , hol különben nem fogtak volna.

Egy czivakodó természetű hajós legény nem 
akart bort hozni a’ hajó’ pinczéjéből , félvén , 
hogy míg ő oda já r ,  a’ kapitány, megakar
ván vétke miatt büntetni, elhagyja a’ ha
jóról.

Egy gazdaggá lett kereskedő ezt mondá 
egykor gazdagsága’ érzetében egy tudósnak : 
,, En azt hiszem, az úr képzelni sem tudja 
igazán a’ gazdagság’ becsét.64 ,, Sőt igen ,
felelt ez , a’ gazdagság gyakran szerez a’ gaz
embernek elsőséget a’ jámbor fele tt.44

„ Fiam , mond egyvalaki hitveséhez , mi ma 
theatrumba mehetnénk.44 Mit fognak adni ?

*) Bár hazánk’ fiai közűi többen is követnék Zerda- 
helyi ár1 példáját ’s az illy históriai emlékeket legalább 
papíroson mentenék - meg , mielőtt végkép elpusz
tulnak ! —

*
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„ Azt a’ mit mindketten reg óhajtant lá tn i: 
A’ h á z i  c s e n d e t . 44

Egy olasz író azt állítja, hogy a’ tempera
mentumokat a’ nevetésből ismérhetni-ki. Sze
rinte a’ sangvinicus illy hangon nevet: h i h i 
h i ; a’ cholericus : h e  h e  h e ;  a’ phlegma- 
ticus : h a  h a  h a ;  a’ melancholicus: h o h o 
h o.

Rousseau szerette a’ macskát, a’ kutyát nem. 
„ A’ macska, úgymond, szabad és ön akara
tú , a’ kutyában csak szolgai csúszás van.4*

CB.)

Kolmár svéd városban egy valódi törpe nem
zetség él. Az atya 3 láb ’s 2 hüvelyknyi, az 
anya már 1 hüvelykkel magasabb ; 5 gyerme
keik félláb ’s harmadfél köziek, különben 
test - alkatjok idomzatos vagy mértékirányos , 
’s kedvező egészségitek.

A’ glasgowi őrültek’ házában 2 5 esztendő 
óta mindig attól tart egy ember , hogy valaha 
meg talál bolondulni.

Bristol egyik temploma’ tornyára szélmérőt 
állítottak ; ez egy üvegharang, mellyet a’ leg
szelídebb szellő - legyintet is ingásba hoz, ’s 
így gyengébb vagy erősb hangja a’ szél’ ere
jé t csalhatatlanul hirleli.

Egy Built nevű londoni hangászmester maj
ma csudálható ügyességgel játszik a’ fortepia- 
non. Közelebb nyilványos Konzertet ta rto tt, 
’s köz megelégedést nyert.

A’ két Lengyel, kik az utóbbi gyuladás- 
kor Frankfurtban négy embert ragadának ki 
a’ tüzből, Zavacki és Wodoricki hadnagyok. 
Zavacki egy lángba borult ’s már összerom- 
bolt garádicsu magas ház felső emeletére mász
ván két gyermeket szabadíta ki, Wodoricki 
pedig egy asszonyt ’s gyermeket mente biztos 
helyre fojtó füstgomolyak és omladó zsarátnak 
közül ’s égetvény számos sebfoltokkal lepve

a p h o r iz m á k .

Tanacsosb vakító lámpába pillantani, mint 
egy szép leány’ szemébe. Az első egyedül csak 
látásodtól foszt-meg: de a’ második eszedtől. 
Szeresd az asszonynemet de szerelmes belé 
soha ne légy.

{ L e s s in g .)

Fösvénykedni mindennel vétek, egyedül az 
idővel nem.

Soha meg nem állani, soha magát czélnál 
nem hinni, bizonyos jele a’ nagy léleknek.

Jobb alacsony kunyhót szabadon mint fé
nyes palotát szolgailag lakni.

Boldog az kit sorsa megmente nagy hírtől 
és nagy szerencsétől.

{ H a l te r .)

A’ világ jobban aggódik egy elrepedt ruhán 
mint egy hasadt szíven.

Az emberi jók legfőbbike a’ béketürés, az 
emberi roszak leggonoszbika a’ bűnsúly.

Miért nem sikerülhet olly sok jó szándék ? 
Mert a’ mit jó fejek találtak rendszerint ro
szak akarják valósítani.

Ki minden tüskétől irtózik, soha sem fog 
az erdőn keresztül törhetni.

Gazdag asszonyt könnyű eltartani, a’ szé
pet szeretni, az okosat kormányozni.

REJTETTSZÓ.

E l s ő  tagom fából vagyon 
Meg is ollykor éget nagyon.
Ha m á s i k o ni’ házad tesz i,
Elejét jó kiitad veszi.
H a r m a d i k a t ,  ha fordítod,
Ten magadat találhatod.
A1 végsője azt mondja ő.
Az egész favesztegető.

M a r o s t  ű z i.

A’ 17dik számbeli mese (Marosközitől): S z ö k ő  k A I
tért a’ tűzörvényből vissza.

C s.

Szerkezteti H e l r a e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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EGY TEKINTET VERŐCZE’ FOLYÓIRA.

l )  V e r ő c z e  vármegyének álló vizei, ta
vai, mocsári közt nevezetes a’ P a 1 a c s a , ró
mai időben P a l u s  h i u l c a ,  *) mellynek 
munkába vett kiszikkasztatása P r ó b u s római 
császárnak élte’ vesz1 ebe került **). A’ V u- 
k a  folyónak sokszeríí kiáradásiból eredvén, 
az eszéki járásban Tényé, Dobszin, Haraszti, 
St. László , Szerem vgyében pedig Bobotta és 
Kórógy faluk közt 14624 (slavoniai) holdnyi 
térséget, (mellyből 9025 Verőczében, 5600 
pedig Szerémben van) , borit el, és ha a*' ná
dat, halászatot kivesszük, haszonvehetlenné 
tesz. Sikátor posványság, lcákás, iszapos zá
tony , melly a’ rajta csolnakokon tett járá
sokat felette nehezíti, földalatti közösülése 
elhat Vuka’ mentében a’ Yalpói járásba is, 
Budimeze, Poganovcze, Martincze sőt Habja- 
noveze és Brogjancze faluk mellett is több száz 
holdnyi földet borít-el. A’ posványságnak nyu- 
got-éjszaki részén , de hová csak apróbb csol
nakokon vesződséges fáradozással ju thatn i, 
látszanak a’ hajdani római vár C i b a 1 i s’ 
(vagy talán a’ geographusoktól annyira kere
sett Limusa’ ***) omladványai, a’ lakosok Ko- 
logyvárnak nevezik, de mellyet a’ horvát mons 
claudiussal felcserélni nem kell. E’ posvány
ságnak harmadszori lecsapoltatása és kiszárítta- 
tása már harmadszor is (első volt a’ bobottai 
csatorna, de itt a’ vukovári uradalom nem

*) T i m ö n  Imago ánti. Hung. I. p. 8.
« )  Idem p. 32.
***) T i m o n  I. p. II. 15. Alaptalanul kel- ki Sz. Ivá- 

nyi ellen, mire! ez ValpótValcovártól megkülönböz
teti, pedig Valpo V a l c o ,  Vukovár V a l c o v a r  
tőle 8 mértf. és így ha C i b a l i s  Valpó, L i m u s a  
helyesen Kologyvár, mert csakugyan posványos he
lyen fekszik.

győzvén a’ munkát, dugába dőlt; 2dik volt az 
4S04ben végre hajtott szarvasi csatorna, de 
itt a’ vízesés a’ Dráva’ közép libelláját felül 
nem haladván, a’ viz a’ csatornába visszafolyt 
’s a’ munka sikeretlen lett ; 3dik a’ kórógyi 
helyett ismét munkába jö tt bobottai melly több 
esztendei versenygő vitatás után felsőbb helye
ken is megállapíttatott, ’s most Verőcze és 
Szeréin vármegyék közös erejükkel végre fog 
hajtatni. A’ bobottai csatornának nagyobb 
része észrevehető sikerrel már meg is ása- 
tott 1828 és 1 830ban a’ köriillévő uradalmak’ 
költségein, kik is a’ vármegye’ felvigyázása 
alatt munkálkodó adózó népnek felsőbb jóvá
hagyás’ következésében egy cubicus ölnyi ki
ásott földért 12 váltó krajezárt tartoznak fi
zetni. Tovább ásatása “s a’ munkának első 
alkalmas időben leendő végrehajtása az 1831 
Dec. 7dikén tartatott közgyűlés’ alkalmával ha
tároztatok - el. Ha ezen csatorna a’ vízépítő 
mesterség’ rendszeres alapjai szerint az egész 
posványságon keresztül fog vonatni (hol már 
egy igen régi mintegy 3000 ° hosszú csator
nának , talán még Probus császár’ mivének, 
nyomai 1831 ben fedezdettek-fel) a’ munkának 
bizonyos sikeréről, ’s az ezt eszközlő birto
kosak’ valódi hasznáról kétkedni épen nem 
lehet.

2) A’ D r á v  a’ folyamának igazítására, melly 
királyi biztosság alatt van , Verőcze vármegye 
1830ban Somogy és Baranya vármegyék’ kö
zös erejűkkel több áltvágásokat vitt végbe, 
’s ezek között a’ nárdi áltmetszést is ; de mivel 
itt Baranya vármegye a’ reá esendő részt 
elég mélységre nem ásatá-ki, ’s a’ vármegyei 
földmérő ezen metszések’ haszontalan létét ki
nyomozván , új vonatot javaslok, az 1831di
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ki Dec. 7d. eszéki közgyűlés annak legelső 
alkalmatos időben leendő elkészíttetését határo
zd e l , ’s az iránt mind a’ járásbeli szolgabi- 
ráknak mind az ott munkálődő földmérőnek 
pontos rendszabásokat adott - ki.

H o b lik .

MAUKS TAMÁS’ EMLÉKEZETE.

Mauks Tamás született Kézsmárkon Decemb. 
2 liken 17 4 9 ’s első iskoláit is itt tanulta; a’ 
fenntebb tudományokat pedig a lipcsei univer- 
sitásban (hihetőleg 1774-1776) honnan 1776. 
tért vissza hazájába. Ezen esztendőben lépett 
hihetőleg Kézsmárkon syntaxist tanító hivata
lába , mellyet nyolcz esztendőig vitt. Innen 
Bártfára vitetett német praedicatornak , hon
nan ismét három év múlva Nagy - Szalókra 
( Gross Schlagendorf) , ’s itt 16 évet tölte 
mint praedicator. 1802ben lelépett hivatalá
ról . ’s mint magányos ember Kézsmárkon élt 
30 egész esztendőig. Hátra hagyott gyűjte
ményei között a’ füvészeti osztályhoz tarto
zók legbecsesbek, ’s nevezetesen a’ szepesi 
növények alig vannak valahol olly teljesség
gel összegyűjtve, mint a’ megboldogultnak 
örököseinél; mert herbáriuma iránt nem tett 
semmi végrendelést. Liósó éveiben a’ füzekre 
fordíta nagy gondot , ’s mintegy 300 nemeit 
gyűjté - öszve és írta volt le. Ezen S a l i c o -  
I o g i a az értőktől úgy tekintetik , mint min
den füvészi munkáinak koronája. Cryptoga- 
mistai gyűjteménye is becses, és meglehetős 
teljességű. Egy részét könyvtárának ’s csekély 
ásvány - gyűjteményét a’ kézsmárki lyceumnak 
hagyá, többi könyv eit Toppertzer Tamás or
vos doctor urnák Vásárhelyt, és Mauks A- 
dolf gyógyszerárosnak (Apotheker) Beszter- 
czén, Erdélyben. Vannak néhány német fo
lyóírásokban természettudományi értekezései. 
Egy értekezést Dr. Rumyhoz küldött-be ,.a’ 
Kárpátokról*': de még mind eddig nem jelent- 
meg nyomtatásban. Egy kis munkácskája ..Ű-

ber die Witterung in der Zips“ isméretes. Á’ 
Kárpátokat utazó mineralogok és fűrészek ,. 
kivált a’ svéd W a h l e n b e r g  ’s K i e t a i -  
b e l és W a 1 d s t e i n sokat köszönhettek űt- 
mutatásinak. Minden, Szepesben megfordult, 
természetvizsgáló meglátogatta ő t , és szives 
baráto t, tanácsadót ’s gyámolt talált benne.

F . S.

RENDKÍVÜLI e l m e t e h e t s é g .

1) Besborodko Sándor, ama nevezetes orosz 
herczeg , ki szertelen elméje , az orosz nyelv’ 
alapos isinérete ’s dolgozásbeli nagy könnyű
sége m ia tt, Katalin császárné által kabineti 
titoknokságra emeltetett, egykor uralkodóné- 
jától azon parancsolatot kapta, hogy bizonyos 
nevezetes tárgyban egy likast (parancsolatot) 
készítsen. Nem sokára, egyéb dolgok miatt 
ismét megjelent a’ császárné előtt , de az u- 
kást nem hozta-e l, mert elfeledő elkészíte
ni. A’ császárné előkérte a’ parancsolatot, ’s 
a’ herczeg, a’ nélkül, hogy arczulatán zava- 
rodás’ jeleit lehetett volna észre venni , egy 
darab tiszta ’s íratlan papírost vona elő zse
béből, ’s maga elébe tartván, mintha róla 
olvasná, elmondá a’ parancsolatot. A’ csá
szárné jónak találván szerkezetét, kivevő a’ 
papírost kezéből, hogy aláírja: de mint el
bámult , midőn látná , hogy a’ papíros tiszta. 
A’ magas érzésű ’s tehetségeket becsülő asz- 
szony korántsem dorgálta-meg feledékenysége, 
vagy csele miatt a’ szertelen ügyességű em
b e rt, hanem a’ helyett státus - tanácsnokká , 
később pedig ministerré tette őt.

2) Kaposvératt, Somogy vármegyében, egy 
öt esztendős gyermek van , ki mind a’ mellett, 
hogy szűiéi gyenge kora miatt iskolába kül
deni még nem akarták , a’ betűket megtanul
ta , ’s már szótagolni (syllabisare) kezd. Több 
ízben tapasztaltatott, hogy a’ gyermek félre 
vonulva magában valamit mormolt ’s későbben, 
hogy fenn hangon számolt. Egy alkalommal 
idősbik testvérétől azt kérdő, megtudná e
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mondani: hatszor hat mennyi ? Amaz nem tud
ván. a' feladást ön maga fejté-meg; valamint 
több és nagyobb számról is kérdést tévén , 
mind azokat pontosan maga megfejtette. Atyja 
figyelmessé tétetvén reá , magához szolitá a’ 
kisdedet , és hosszasan kérdezgeté ’s tapasz
talta , hogy kérdéseire ügyesen felelt . neve
tésen : hogy a’ sokszorozás tábláját hiba nél
kül tudja , és százas , sőt ezeres számokat is 
hiba nélkül sokszoroz. Atyja egykor a’ hely
beli gymnasium tam'tői közül néhányat össze
hívón, kérte őket: adnának a’ gyermeknek kér
déseket és példákat a’ számolásbői. Megte- 
vék, ’s a’ gyermek mindenek’ bánmltára tö
kéletes feleleteket adott, s olly hamar, hogy 
a’ kérdezők számolással alig érhetek utol. A’ 
tizes, százas és ezeres számokat minden gon
dolkodás nélkül egyszerre kimondja. Azonban, 
ha, például, illyen kérdés adatik neki: har- 
ruincz négyszer száz hatvan őt mennyi ? ekkor 
egy kissig gondolkodik , de kevés várat után 
kimondja. Ha néha valamit elhibáz, elpirul 
‘s néhány másodperczig ajakit mozgatja, sze
meit elmereszti, ’s a’ hibát bizonyos belső 
felhevülettel javítja-meg. Egykor azt kérdek 
tőle: hány körme van Liísz vargának? ő azt 
felelte, hogy 400. Hiszen, viszonzá a’ kér
dő, egy vargának csak 10 úja van , követ
kezőleg 10 körme. Lgy ára! felele a’ gyer
mek,  de a’ lábán is 10 körme van. A’ többek 
között ezen kérdésre: 3 12 forintban hány kraj- 
czar van, néhány szempillantat alatt tökélete
sen megfelelt. — A’ gyermek széles vállú , 
köpczös , tömött képű, piros , homloka dom- 
borúan kiálló. Különben komoly és kevés be
szédű: szeret elvonulni, ’s legkedvesb fogla
latossága katonákat rajzolni.

DEMOCR1TTSI CSEPPEK.

A’ n e v e t é s  éltünk’ valódi fűszere, tes
tünk’ egészséges rázkődtatőja ’s lelkünk’ szel
lőzője ; szóval, reánk nézve az. a’ mi a* jól- 
tevő mennydörgés a’ természetre nézve. —

Mig azért más az életet legrútahb oldaláról 
tek in ti, ’s pókként minden virágból mérget 
szf : nézzük mi azalatt azt furcsább oldaláról, 
’s ott is , hol más tűnődik ’s bosszankodik, 
mi Demokrilusként — inkább nevessünk.

1. ** városa egy ünnepet éjjeli világositás- 
sal akara diszesi'tni. A’ város’ dobosa — 
egy megtestesült cseh —  martialis komoly te
kintettel zörgeté tehát a’ szegleteken a’ do
bot , hogy a’ gyertyagyújtás’ idejét köz hin é 
tegye; de rósz német lévén (mert, nóta - be
ne, ezen magyar városban németül volt a’ hir
detés) e'kép kiáltotta - el magát: „Sobald

• das Rathhaus brennt, soll jeder sein Haus 
anzünden!” (mihelyt a’ város’ háza ég, kiki 
gyújtsa fel a’ maga házát!)

2. Egy ifjú egy damára szerelmes Scnnet- 
tet irt ,  ’s óhajtva várá azon alkalmat, mel
lyel azt neki altadhassa. — Egykor egy kert
ben magányosan sétálva leli őt’ , ’s közeled
vén hozzá dobogó szívvel veszi ki zsebéből a’ 
Sonettet ’s azt szemérmes ajánlással altalnyujt- 
ja  ; ezzel meghajtja magát ’s eltávozik . ar
ról ábrándozván útjában, valyon mellyik sor 
tetszik-meg leginkább az imádottnak? —  Azon
ban történetből a’ zsebébe nyúl —  mit húz 
ki onnan ? — a’ Sonett zsebében m aradt, de 
bámulva veszi észre, hogy — helyette sza
bója’ egyik fizetetlen c on t ó j á t  nyújtotta 
legyen áltál a’ kedvesnek.

3. Egy spanyol hajó rettentő szélvészkori 
hányatása közben , máim ár süllyedezni kezde. 
A’ hajósok tehát azt végzek magok közt: ál- 
dozatúl kiki közűlök legnehezebb vagyonát 
vesse a’ tengerbe . hogyT igy a’ rongált hajó 
könnyebbedjékmeg. Erre egyik spanyol egye
nesen mellette álló f e l e s é g é t  ragadá-meg, 
azt állítván, hogy neki ennél nagyobb terhe 
a’ hajón nincsen.

S ze k rén y e st/.

ÉLETN YIGTATVÁXY.

B** megyében is mint sok egyéb helyeinken 
azzal vala tele az együgyű emberek’ feje, hogy
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a’ pálinkakorcsmárosok etetőt vegyítenek az 
ital köze'. Azt kívánták tehát, hogy valahány
szor pálinkát ad a’ korcsmáros, köszöntsön po
hárral a’ vendégre ’s maga igye'k először “ 
legalább kóstoljon. Ke'nytelen vala illy politziá- 
hoz szokni, ha nem akart italának kelete nél
kül maradni. Innen következett, hogy a' korcs
máros* feje, ha számos vendégei voltának, a’ 
sok köszöntéstől’s kóstolástól elbódúlt, és csak 
kialvása után vévé észre , hogy kár igy poli- 
tziázni ; mert a’ kellneri kancsó üres, a’ ven
dégek’ rovása roszdl van felszámítva, a’ fele- 
ség pedig patvarkodik, hogy részegessé lett 
a’ házi gazda ’s a’ t. I** hidaknál lévő korcs- 
maros , L** nevű Izraelita tehát más kárán o- 
kosodni akarván, egy izmos legényt, Laczit, 
még pedig vendégei vallásabelit, fogada ma
gának a’ végre, hogy mikor szükséges , ő 
igyék helyette , és bátran mutassa-meg, hogy 
a’ pálinkában nincsen méreg. Lacziezen víg ho
norárium mellett szívesen vágott fát gazdájá
nak , ’s mást is dolgozott egész nyáron — 
de csak a’ ház körül, hogy kész legyen , ha 
beparancsolják. Valahányszor beidéztetett, e- 
lokapá a’ palaczkot ’s a’ vendég felé fordul
ván : ,. \ o  barátom, hadd haljak hát én meg 
előbb; isten hozzád! ím ’s jót húzott a’ palac/.- 
kon — sokszor annyit, hogy a’ vendég csak 
fejét vakará - meg, nem annyira Laczi’ erős 
hitén ’s bátorságán , mint inkább maga gon
datlan eszén, és azon, hogy majd két gara
sába is került a’ patvar vigye megnyugtatás. —  
Laczi meghízott nyáron által, pedig nem gaz
dája’ pénzén; a’ korcsmáros józanon élt; a' 
vendég okosodott. És így némelly ember bol
dogult még cholera’ idejében is ! —  —

D .
KÜLÖNFÉLE.

Midőn Versailles’ vára elkészült egy hízel
kedő poéta illy felülírást készített re á :
Par domns haec urbi est, urbs orbi: neutra triumphis

Et pacis et belli par, Ludovice , tuis.

Más valaki pedig ezt írá alája :
Par vati est versus, nam bis mentitur iiterque:

Nam minor urbs őrbe est, et minor űrbe domus.
Fabriczy.

A’ m a n d i n g o i a k  (afrikai nép) midőn ta
lálkoznak, kézrázogatással köszöntik egymást. 
Ha férfi találkozik asszonnyal megfogja emen
nek kezét ’s önnön orrát kétszer érintiineg 
vele. Balkézzel tisztelkedni gyalázatnak tar- 
tatik. —  A’ m a l a g h e t t a i  partokon, ha 
két ismerős találkozik, vállát fogja-meg egy
másnak ’s mindketten ezt kiáltják : Z a n a ! 
Ezután kezöket a’ vállról leeresztvén egész 
könyökig, kiáltják: T o w a !  Végtére megfog
ván egyik a’ másik’ líját perczegteti és kiált
ja : F . n f a r a ma t s ?  (barátom hogyan vagy ?)

EPIGRAMMÁK, NÉMETBŐL.

Egy rósz költőhez.
Nem vala olly böcsben soha költő, mint Hadarásai;

A’ hova j ő , minden fölkel előtte ’s — kimegy.

Bellához.
Nemi minek is késztetsz ? ki veled vét, vétke bocsátva 

Nem lesz , mert soha nem bánja meg önmaga azt.

Viszonvallástétel.
Bájlónak hívsz, ah bár hivhatnálak úgy én is!

Mért ne? ha úgy, mint én , szembe hazudni akarsz.
, F á b iá n  G ábor.

REJTETTSZÓ.
Az első tag megékelve 
Könnyet gerjeszt szemedből,
Elűzi ez a’ jó kedvet 
Keseredett szivedből.
Másodika akadályt tesz^.
És a’ veszély elenyész ,
Ha erősen épül e’ mű.
Megmondjam mi az egész ?
Gálén’ buzgó követője,
Nyelvünk’ -lelkes művelője ,
Ki sok jelét adta már 
Hogy érdemes honpolgár.

Hdgr.

A’ ISdik számbeli rejtettszó: S z é n é g e t ő .

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ PÁRVIADALRÓL.

Azon baÜtéletek között, mellyeket a’ köz
vélemény támogat, nincs talán egy is , melly 
annyira kárhozatos, annyira józan ésszel el
lenkező volna , mint a’ párviadal (duellum). 
Nem csudálhatni eléggé, hogy a’ durva szá
zadoknak ezen vad szüleménye —  inellyet min
den hajdankori előítéletek között, mint czél- 
jára nézve legnevetségesbet, következésére 
pedig legrémítőbbet, legelőbb kellett vala el
irtani —  a’ mostani emberibb ’s tígy neve
zett felvilágosult korban is űzi dühös pusztí- 
tá s it, sőt, a’ mi még több, azon néposztály 
között űzi, melly magát leginkább szereti 
műveltnek nevezgetni. Hazánkban, például , 
mind e’korig hallatlan vala , hogy a’ faluk’ 
lakója, kit azonban a’ városi széllel béllelt 
fejű nyalka lírfi durva pórnak nevezget, tígy 
akarta volna ügye’ igazlétét bebizonyítani, hogy 
legénytársa’ orrát elvágta, fülét megcsonkí
totta vagy ajkát leszelte volna. Sajnálatra 
méltó tévedése az emberi észnek! ’s annál 
sajnálatra méltóbb , minthogy közvélemény 
által támogattatik, melly erősebb egy napó
leoni vagy caesari mindent legázló hatalom
nál. Mennyi derék honpolgárnak , mennyi gaz
dag reményekkel biztató ifjtínak fiirdött már 
e’ lángfegyverű daemon ártatlan vérében, ’s 
hány testvérnek , szeretőnek, anyának szer
zett sírig tartó gyászt! Ma balgatagoknak 
kiáltjuk a’ lefolyt századok’ b írá it, mert a’ 
vétek’ felfedezésére forró vízben fürdették *s 
izzó üszkökre állongatták a’ bűnöst ’s íme 
magunk’ őrültségét nem látjuk, midőn ügyünk’ 
igazlétét karddal erőködünk kivívni ? Milly 
képtelenség hinni, hogy az igazság annak fe
lén á l l , kinek keze kardforgatásban ügyesb

vagy jobban tud tárgyára czélozni. Nem mind, 
de higyétek-el, nagyobb része annak , ki pár
viadalokban győz , garázda és részeges termé
szetű emberekből áll ’s ti még is őket ártat
lanok’ ’s igazak’ sorába helyezitek, azonban, 
hogy a’ becsületes erkölcsű’ a’jámbor’ vére ki- 
ontatik kezeiktől.

Ha azt, kinek feje szerelemtől elbódtílt, 
’s egész nap’ hosszában kő bálványként lít- 
czán áll, szemeit kegyetlen szeretettje’ abla
kára meresztve, bolondok’ házába zárjátok , 
mennyivel inkább kell elzárnotok az olly bő
szültet ( vaesanus ) ,  ki párviadalban ügyek- 
szik visszaszerezni becsületét , vagy bebizo
nyítani ügye’ igazlétét. Ez és amaz egyképen 
észbeteg : ti pedig emezt mint őrültet elzár
játok , ki tán senkinek nem vét, amazt pedig, 
a’ dühös bolondot , ki gyakran legjobb ba
rátja ellen htíz fegyvert, nem éri utói tör- 
vénytek’ bosziíja. —  Őrültek’ házába vele , 
ki mást párviadalra h í! Ezen szer talán legal- 
kalmasb leszen a’ közvélemény’ gyengítésére 
is. Halálos büntetésekkel még egy kormány 
sem érte czélját*

Egy amerikai ember párpisztolyra hívatott
k i , ’s ő kihívójához e’ levélkét ír á : ,, En a’ 
viadalhelyen nem fogok megjelenni két okból: 
vagy én lőhetném-meg az urat, vagy az tír 
engem. Sem ez nem szülne jó t, sem amaz. 
Azért kérem, menjen az tír az erdőbe, keres
sen olly vastagságtí fá t, mint én vagyok. Áll
jon tőle lövettávolra ’s lőjön. Ha meglövendi 
a’ fá t, el fogom ismérni, hogy megsértettem 
’s bocsánatot kérendek; ha nem, akkor az 
tír ism érje-el sértését ’s bocsánatomra szá
mot ta rtha t.4’ Tanácslom nektek , ti józanabb 
rész ! kövessétek ez amerikai példát, mellyet
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az is ajánlhat előttetek, hogy e j  s z a k a m e- 
r i k a i .  Vagy pedig ha ez sem szerzene me
nedéket valamelly párviadalos dühöncz ellen, 
válasszatok álgyiít fegyverül, mint egy bölcs 
pattantyús te tt vala. Sok bőszűlt jött már tréfa 
által is eszére.

FÉRFIÚI ELTÖKÉLÉS ’S FÉLÉNK8ÉG.

Meglehetős számmal vannak me'g e’ vilá
gon azon becsületes emberek, kik soha ön- 
meggyőződe'sök ellenére nem beszelnek ’s nem 
tesznek semmit: —  de sokkal ritkábbak azon 
erős lelkek , kik soha nem is hallgatnak , hol 
kötelességük szerint beszelniek kell. Pedig a’ 
bíró, a’ törve'nyhozó ’s a’ t. eskűvését nem 
csak akkor szegi - meg , midőn ollyast beszel, 
a’ mit öntudása kárhoztat, —  hanem akkor 
is, midőn hallgat, hol beszélnie kellene. Az 
illy becsületes, de energiátlan emberek azzal 
szokták magokat mentegetni, tulajdon lélek- 
isméretök e lő tt, hogy a’ kürnyülállások , a’ 
többség’ ellenzése ’s t. e’ f. miatt úgy sem 
reményelhetni ennek vagy annak foganatját, 
’s így haszontalan érte magát koezkáztatni. 
Ám de egy férfi’ eltökélett akaratja is k ö r- 
n y ű 1 á 11 á s , xígymond Madame S t a é l -  
H o l s t e i n ,  ’s egy kis vesszőcske néha ele
gendő a’ legerősebb folyamot is másuvá for
dítani. Igazán mondá egyiró, hogy ha a’ jók 
csak félannyi egyetértéssel munkálodnának a1 
világon, mint a’ roszak, a’ jő ügy mindenkor 
győzödelmeskednék.

F a b r ic z y  S á m u e l.

SZERELEM ÉS NAGYLELKŰSÉG.

(Elbeszélés.)

Két testvér —  báró W. -— egy fiatal igen 
jeles leányba volt szerélmes a’ nélkül, hogy 
egyik a’ másik’ szenvedelmét (Leidenschaft) 
tudná. Mindkettejük’ szerelme gyöngéd és he
ves vala, mert az ifjú szív’ első lobanása vMt. 
\A’’leányka érzelmekre látszott teremtve Hen

rii , Vfeltíinőleg szép vala. Eángjoknak mind
ketten szabad ömlést engedtek ’s gáttalan 
hagyák azt nevekedni , mert egyik sem tudta 
azon rémítő veszedelmet hogy saját test
vére legyen vágytársa. A’ leánykát mindket
ten megkímélték egy kora szerelemgyónástól, 
’s ekként ön magokat csalák-meg, meddig egy 
váratlan találkozás szívok előtt az egész titkot 
feltárná.

Mind a’ két ifjú’ szerelme már fő pontra 
hágott, ’s szívok’ egész mélyét elfoglald, ez 
az indulatok’ legszerencsétlenbike, melly az 
emberi teremtményben szinte olly pusztítást 
viszen véghez , mint ellenkezője, az útálatos 
szeretetlenség; annyira, hogy áldozattétel sem 
ez, sem amaz’ részéről nem vala többé gondol
ható. A’ leányka, a’ két szerencsétlen’ helyze
te miatt nehéz aggodalmaktól nyomatva, rette
gő választást tenni, ’s hajlandóságit alávető a’ 
testvéri szeretet’ határzásának.

E’ kötelesség ’s érzés közötti kétes harcz- 
ban, hol a’ hideg philosophus olly kész egy
szerre Ítélni, az élet’ embere pedig olly las
san és nehezen tehet határzást, diadalinat 
véve ön magán, igy szól az öregebb testvér 
becséhez: „T udom , hogy szereted azt, ki 
az én szívemnek is választottja, ’s hévvel sze
reted , mint magam. Nem akarom kérdeni , 
mellyikünk’ részét pártolja egy régibb jog 
( ju s )? —  Maradj te i t t ,  én megyek a’ mes
sze világba ’s kényszerítni fogom e’ szívet , 
hogy őt elfelejtse. Ha azt megtehetem , ak
kor ő tiéd , te szeretett testvér! ’s áldja- 
meg az ég szerélmedet!----Ha nejn , j— tá
vozzál te is és tégy hasonlót.

Csakhamar elhagyó Németországot ?s Hol
landia felé tartott : de a’ kedves leány’ képe 
mindenütt kísérte. 'Távol szerélme’ égövétől, 
száműzve azon tartományból, melly szívének 
egész bóldogságát- magába zárta vo lt, - roelly- 
ben egyedül lehetett volna csak élnie, ger- 
vadozott súlyos betegségtől elnyomatva a’-pze- 
rencsétlen ifjú , mint azon hervatag viíág ,
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mellyet európai erőszakos kezek ásiai anya
földből kiszakasztván szelíd levegőjétől meg- 
fosztának, ’s most hideg üveg alatt kénysze
rítenek tenyészni. Eljuta kétségbeesés között 
Amsterdamig, ’s ott egy forró láz (hizigcs 
Fieber) ágyba veté. Őrjöngő álmain az egyet
lenegynek képe uralkodott, ’s ennek birhatá- 
sától függött élete. Orvosai nem nyujtának 
reményt többé felgyógyulásához. Csak azon 
feltétel alatt lehete kiragadni az enyészet’ ör
vényéből , hogy az esdekclve ohajtottat ismét 
bírni fogja. Mint egy zarándok csontváz ré
mítő képe a’ fonnyasztó búnak, érkezett-meg 
honvárosába, felszédelgett kedvese’ és test
vére’ grádicsain.

,,Testvérem ’s barátom, íme megjöttem. 
Milly erőszakot tettem e’ szíven, tudja az ég — 
többet nincs erőmben tenni“ ’s ájultan rogyott 
kedvese’ karjába.

Az ifjabb testvér, hasonló eltökéltség!!, 
néhány hét múlva útnak készülten megália 
testvére e lő tt:

,,Bátyám, te fájdalmadat Hollandiáig vitted. 
—  Én igyekezni fogok, hogy messzebb vi
hessen). Ne vidd őt oltár elébe , meddig le
velemet nem veended. A’ testvéri szeretet csak 
ezen feltételt köti-ki. Ha szerencsésb leszek 
nálad, isten’ nevében , legyen fied ’s áldja- 
lueg az ég szerelmedet. Ha nem ! akkor az 
ég ítéljen közöttünk! Élj szerencsésen , vi
seld gondját e1 lepecsételt csomónak, ’s ne 
törd-fel addig , inig távol nem vagyok. Utam 
Bataviába megy.“ Ezzel kocsijába szökött.

A’ hátra hagyottak elfásultan mereszték sze
meiket,a’ távozóra. Ő nemes gondolkpóása ál
tal felál haladta bátyját. Mindeneket elnyo
mott a’ fájdalom a’ nemes szívű ember’ el- 
vesztése'n. A’ futó szekér’ zörgése keresztül 
mennydörge sajgó kebelén. Élete miatt min
denek aggodalomban voltak. A’ lyányka —  de 
ne róla egy szót i s ! ezt a’' történet’ vége*fog
ja beszélni.

A’ csomó felnyittatott. Benne egy írás va
ja  , mellynek tartalmánál fogva mindenét test
vérének hagyá azon esetre, ha Bataviában kí
vánt czélt érhetend. Hollandiai kalmárokkal 
tengerre szállott az öngyőző ’s szerencsésen 
megérkezék a’ bataviai partokra. Kevés he
tek múlva bátyjának ezen gorokat irá:

I t t ,  hol a’ hatalmas istennek hálákat adok, 
itt ez líj hazában reád emlékezem, és szerel
münkre azon kéjlánggal, melly egy martyr’ 
keblét dagasztja. Az líj jelenetek és viszon
tagságok kitágíták szívemet, isten erőt adott, 
hogy a’ barátságnak megtegyem a’ legfőbb ál
dozatot^ tied —  istenem! lásd e’ könnyet , a’ 
végsőt, melly e’ betűkre cseppen —  Túl va
gyok rajta —  a’ l e á n y  t i e d !  Bátyám, 
nekem őt nem kelle vala bírnom, velem nem 
fogott volna boldog lenni. Ha valaha azon 
gondolatra jőne, hogy lehetett volna —  bá
tyám —  ! bátyám , szívedre kötöm őt egész 
súlyával. Ne feledd , milly sokba került le
gyen neked birtoka. Viseltessél iránta lígy , 
miként ifjú szerelmed fogja sugallni. Tekintsd 
ő t , mint véghagyományát egy testvérnek , kit 
soha többé karjaid nem fognak ölelhetni. Élj 
szerencsésen. Meg ne írd, melly nap fogod 
menyekzői éjszakádat ünnepleni. Sebem még 
mindig vérzik. Tudasd velem milly boldog 
vagy. —  Cselekedetem kezeskedni látszik fe
lőle, hogy isten nem fog elhagyni ez idegen 
földön.

Az egybekelés megtörtént. Egy éviglen tar
tott e’ házasságok’ legboldogabbika, ’s a’ nő 
nem volt többé. Halálos ágyán gyónta - meg 
keble’ legszerencsétlenebb t i tk á t: az eltávo
zottat forróbban szerette.

A’ két testvér még él. Az öregebbik jószá
gában, másodszori házasságban. Az ifjabbik 
Bataviában maradt ’s fényes tekintetű ember 
vált belőle. Ő fogadalmat (Gelübde) teve nem 
házasodni, ’s azt meg is.tartá.



80
NAPRAFORGÓK«

11) Kálmán diákot, a’ falusi jegyző’ sze
líd. erkölcsű fiát, felkérésé Marczi Pesten, 
’s a’ játékszínbe mentek; micsoda madarak 
azok , ke'rdi Marczi, kik olly kelletlenül fü
tyülnek ? Fogolymadarak, felel Kálmán diák, 
kiknek másutt cs#ik kalitkában szabad fü
tyülni. —

12) Az uraság’ báljába hívnám lírfidat, itt
hon van e ? kérdi Jancsi huszár az inast. Nin
csen , felel az , délelőtt a’ lóiskolába jár ta
nulni. Hát délután ? Délután meg’ kártyázni 
megyünk.

13) Uraim, kéri a’játékszín’ tömött néző
helyéről egy az előtte állókat, vegyiik-le ka
lapunkat, mert így semmit sem láthatunk. Fur
csa kívánat, dörmög egy úrfi, hogy valaki 
letegyen szabadságáról azért , hogy m á s o k  
i s  l á t h a s s a n a k !  Engedelmet, nem tud
tam , hogy uraságod szabadságát félrevá
gott kalapjában hordja, ágy ne tessék azt 
le venni, különben könnyen kihullhatna be
lőle. —

14) P ista, a’ falusi bíró’ fia , madarásza- 
ton egy ökörszemet fogott. „ No már ez rit
kaság, mond az öregbíró, ezt, fiam, az ura
ságnak adjuk.44 M inek, édes apám, hisz én 
láttam a’ minap , az uraságnak kettő van.

M. J.

KÜLÖNFÉLE.

Schröder, a’ híres színjátszó és színjáték
igazgató Hamburgban , a’ színjátszókat, ezen 
dramatikai vándornépet ’s artistái republica- 
nusokat tökéletesen ismérte, azért mondá 
felölök egy társaságban: Tegyék az urak a’ 
világ’ első és legnagyobb ministerét egy illy 
csoport színjátszók’ igazgatójává, fogadom, 
több dolga leszen, mint egy egész ország’ kor
mányával.

S z ó n o k n a k  ( Sprecher ) neveztetik az 
angol parliamentben azon személy, ki a’ töb
bi tagok’ nevében beszélni szokott. Mind a’ 
két háznak tulajdon szónoka van , ’s előttük 
valahányszor ki - vagy bemennek , egy királyi 
pálcza vitetik. A’ felső házban ezen hivatalt 
a’ lordcancellár, másként n a g y  p e c s é t ő r  
viseli, k i, midőn a’ király jelen van , annak 
széke megett á l l , vagy oldala mellett a’ leg
első gyapott-pamlagon ü l , előtte a’ nagy pe-‘ 
csét és aranyozott királyi pálcza. Az alsó ház 
maga választja szónokát, ki a’ király által 
erősíttetik-meg. A’ szónoknak a’ parliament’ 
dolgaiban tapasztaltnak ’s a’ törvényekben igen 
jártasnak kell lennie. Nélküle a’ parliament 
semmibe sem fog. Ennek kezeibe nyújtja az 
alsó ház kérelmeit és hozzá intézi beszédeit. 
O a’ palota’ közepén ül egy asztal mellett. 
Kötelessége , csupán régi szokás m iatt, mi
nekutána megválasztatott és erősíttetett, a’ ki
rályt megkérni: hogy az alsó ház’ tagjainak, 
meddig a’ parliament együtt van, szabad bé- 
inenetelök legyen a’ királyhoz , hogy vélemé- 
nyiket szabadon adhassák-elő, és mentek le
gyenek minden gondolható fogságtól.

A’ művészetnek legszebb oldala az , melly 
legegyszerűbb, ’s az én aestheticai hitvallásom, 
mond S« u m e , ez: ki kevés szavakkal egy 
szívreható költeményt nem tud írn i, kevés 
vonásokkal egy szép képet festeni, ’s kevés 
tactussal egy érdeklő hangművet készíteni, az 
a’ Musáknak nem kegyencze (Günstling.)

REJTETTSZÓ.

Egy három tagú szó , rövid élted’ tárja elődbe,,., 
Melly is alig születik már elenyészni siet.

Kezdete fájdalom, és három követő betűjével 
Mondják hogy gyógyul-, végzete szépet ajánl.

S z a b ó  J  ó z s ef .

A’ lddik számbeli rejtettszó: B u g á t .

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .



TÁRSALKODÓ.
21. szám • Pest, Martzius’ 14ten 1832.

ÚJ FÜRDŐ VERÓCZE VÁRMEGYÉBEN.

, Valpó mezőváros Prandau báró’ birtoka Ye- 
rőc/.e vármegyeben sik térségen fekszik , az 
említést érdemlő nassiczi halmok’ tőle 4 mer. 
földnyire esnek. Ezek’ tövében 183lben az 
itteni urodalmi seborvos S z i e b e r  J ó z s e f  
szorgalmas ügyessége egy vasas részekkel tel
jes egészség - forrást fedeze-fol, melly az ed
dig te tt chemiai vizsgálatok után 2 } grán 
vas részeket foglalván magában, a’ p y r m o n -  
t i t felülhaladni hirleltetik. Melegítve sikere
sen használtatott fürdő gyanánt leginkább da
ganatok ellen , ső t, mint feltalálója hirli, az 
ezekből származott vizkórságot is kigyógyítot
ta. Becses jelenet, melly a’ megyének nem 
kevés díszére ’s hasznára szolgáland. 1831- 
ben Nov. 7dikén tartatott közgyűlés’ alkalmá
val a’ 2137. szám alatt róla beadott orvosi 
jelentés’ tartalma következendő:

A’ Karasiczát Yucsiczával összefoglaló csa
tornának, melly néha egészen elapad, ’s mély
sége a’ föld' felülete alatt 6 j  lábnyi, hosz- 
szában , számos kifakadások szemléltetnek , 
mellyekből a’ viz 1 \  hüvelknyire is fel-felszö- 
kell, egy 30° hosszú és 2° széles térségen 
hat illyen vizér találtatik , mellyek egy órá
nyi időszak alatt 100 akó vizet lövellnek-ki, 
mellynek lefolyása elég sebes. A’ kiömlött 
viz eleinte, homokos részekkel lévén vegyítve, 
zavaros, de ha valamellyik forrás körülöblöz- 
tetik , vize 3— 4 lábnyi magasságra emelked
vén , a’ homok fenékre esik, és vize tisztá
nak látszik; melly, ha kevés ideig külső lég
gel jő érintésbe , szivárvány szinü hártyát von 
magára. A’ viz’ szine kékellő barnás, bubo
rékokat rajta csak kiömlésekor látni. Ha to
vább békén áll, vagy felzavartatik is ,  semmi

buborékosságot nem ereszt; sem a’ fris, sem 
a’ tovább á llo tt, sem főzött vizének különös 
szaga nincs, íze pedig érczes szorító, melly 
is , ha kis ideig leülepedésben tartatik, salakja 
megszáll ugyan , de egészen einem vész , mind 
azáltal a’ víz nem válik kellemetlen italává , 
A’ hévmérő belé eresztetvén 13° mutatott, 
midőn a’ külső lég’ mérséklete 24° volt, ter
mészeti nehézsége 0005. Eredetétől tovább 
folyván a’ patakban sárga - vörösded üledéket 
hagy maga után , mellyek a’ belemártott vá
szon ruhákat is hasonlóra festik.

Chemiai vizsgálat szerint egy orvosi font 
(24 lat) hat grán alkotórészeket foglal magá
ban, mellyek közül a’ vízben feloldhatók 2 | .  
Úgy m int:

Sósavas mészag (murias calcis) . 1 j  grán.
Sósavas keserag (murias magnesiae) -  „
Kénsavas mészag (sulphas calcis) . ~ ,,

=  2 i  grán.
a’ vízben fel nem oldhatók pedig 3 j  u. m : 

Szabados vasacs (oxyduluin ferri liberi) 
Kénysavas vasacs (sulphas ferri) 2 ~ grán. 
Szénsavas mészag (carbonas calcis) ., 
Agyagfuld (terra argillacea) . \  ,,

=  H  grán.
Ezek felett valami szabad részeket sem a’ 

chemiai vizsgálat nem fedett-fe l, sem az ér
zékek nem tapasztaltak.

Az ezekből kitűnő vas részek’ mennyisége 
nem hagy kétkedni, hogy ezen forrás mind 
belső ita li, mind külső fürdői használatra kü
lönféle érzéktelenségi esetekben (atonia) igen 
alkalmas , a’ mit is adandó alkalmakkal te
endő alapos tapasztalgatások ’s figyelmes ész
revételek bővebben be fognak bizonyítani.
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Ezen uj fürdőről teil jelentést Verőcze vár
megye felsőbb rendelések’ következéseben a’
n. mélt. Hely tár fŐ^fanac s n a k felküldetni ren
delte.

Hoölik.

K A L A P O K .

i (Levél-töredék.)

A’játékszínből jövök, kedves Károlyom, ho
vá egy H a g n  nevű müncheni hires színjátszó 
Leányt láthatni ’s hallhatni unszola nyugtalan 
kíváncsiságom. Pestre ő a’ napokban jö tt ,  ’s 
Febr. 2 8kán lépvén-fel a’ színpadra, először 
színészi ügyességét annyira kitünteté azonnal, 
hogy Budapest azóta csak róla beszél, kivált 
az ifjúság. E’ közvéleményen épült hitel vont 
engem is a’ színházba ma, melly jókori be
mentemkor már tömve vala nézőkkel, ’s most 
sem tudom mint sodródtam a’ földszinti- hely’ 
(parterre) közepére. D o n n a  D i a n a  vígjá
tékot adák. A' második felvonásban legelőször 
Hagn lépvén-ki mint D. Diana, szokatlan za
jongással fogadtatott. Fenn a’ galériákon , lo- 
gekban ’s földszint egyiránt tapsoltak. Sok 
tisztes matróna, noha gyászban volt, ’s ke
zében szemüvegét tartá , m ég-is összeverte 
kacsóit. Lecsilapodván nagy sokára a’ tisztel- 
kedő lárm a, melly alatt a’ megtiszteltetett 
szokás szerint köszönő hajlongásit ismételge
tő : szemüvegüket a’ mennyire lehetett elővet
ték a’ rövidlátók (P) ’s a’ inegszóiamlott szé
pet szorgosan bámulák. En is iparkodtam nem 
csak bámulni, de csudálkozni, sőt, minthogy 
a darab víg volt volna , nevetni is egész erő
vel : de szép szándékom’ semmivé tette a’ 
kegyetlen fatum. Azon helyre tolattam Jó
zsinkkal együtt a’ sokaság által, hol Herschel’ 
teleskopján sem láthatnál semmit. Félrevágott 
kalapok tornyosultak itt fel a’ színpadra szeg- 
zett szemek e lő tt, ’s a’ játékszíni láthatár 
sötét semmiség’ feketéjébe süllyedt. Egy 
csoport t a n u l t  ifjúság mögött álltunk. Vál
tig panaszkodék Józsink hallható szóval, hogy

semmit sem láthat: de mit tehettem pana
száról , midőn magam előtt is ágy sötétedtek 
a’ kalapok, mint Aeolus’ szeleket rejtő hegyei, 
a’ s z ó n a k  l e g s z o r o s b  é r t e l m é b e n .  Si- 
keretlen lévén minden fohászkodásunk, meg
szólító végre egy mellénk szorult idegen az 
ifjakat: lennének olly kegyesek, vennék-le 
kalapjokat. „M it? kalapunkat?“ felelt egyik, 
félig hátra pillantva , ’s Ludas Matyiként még 
lejebb nyomván főrevalóját, pajtásihoz fordult, 
’s velők németül suttogott. —  ,, Hiszen ura- 
ságod maga sem láthat semmit baráíjai’ ka
lapja m iatt“ mond az idegen, ’s elkesered
ve egy törvényezikkelyt (I. 9.) elegyítvén só
hajtásába, más felé szorongott. Tartós gány- 
kaczajra zúdult erre a’ kalapos ifjúság, ’s 
gyaníttatá velem, hogy csakugyan azok ők , 
a’ miknek gondoltam, t. i. t a n u l t  és szép 
n e v e l é s ű  i f j a k ,  mert az idegen által só
hajtott törvényt elértették. Azon kívül tehát, 
hogy semmit sem láthatónk , a’ kaczagás miatt 
hallanunk sem lehete semmit, és én a’ já t
szott darabról csak annyit tudhatok , hogy 
németül adák,  ’s néha nevettek vagy legalább 
mosolyogtak rajta azon boldogok, kiknek ked
vezőbb hely ju ta , míg én szorongva nézeget
tem a’ fölöttem függő lámpát, ’s az azt tartó 
erős vas-rudat. Elzsibbadván végre lábaim, láb
hegyen hosszas ácsorogtom m iatt, elhagyóm 
én is a’ víg darabot, ’s a’ sokaság között épen 
ágy , mint b e , ki sodródtam. Elgondolhatod 
milly megelégedve tértem haza. En minden 
józan duellumnak barátja vagyok, legyen az 
to ll, fegyver vagy pattantyií, mindazáltal e’ 
kalapos agyafúrtakat csak egy szál póznára vagy 
dorongra volna kedvem kihívni , ’s nyakig 
verni fejőkbe kalapjokat. — Ha majd bizo
nyost hallhatok a’ mai darabról , tudósítlak. 
Azonban gondolkodjál addig is, barátom : fel
állhat e’ rég óhajtott nemzeti játékszínünk, 
míg néhány goromba rendbontó, ’s pajkos be
tyár bfintetetlen zavarja a’ köz-mulatságokat. 
En úgy hiszem, nem: mert ha minden ember
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fölteszi magas kalapját a’ játékszínén ’s ab
ban tartja szabadságát: majd az is, ki legtöb
bet ad a’ játékszínre , úgy járhat a’ kalapo
sokkal , mint én ma. Nekem ugyan megadták 
az át kozott kalapok ! ’s előre félek, hogy 
a’ jövő éjjel álmomban szüntelen kalapok- 
törvényczikkely- ’s betyárokkal fogok vesződ
ni , —  ’s hihetőleg azon t ó t t a l  is , ki ma 
líudán, a’ f ő v á r o s b a n ,  a’ r á c z  városon 
n é m e t ü l  kiabálta az o 1 á h o k előtt, hogy 
vegyenek tőle meszet, ’s o r o s z  nyelven al
kudott egy g ö r ö g  kereskedőnek m a g y a r  
cselédjével. Pest Mart. 2d. 1832.

A . R .

DEMOCR1TUSI CSEPPEK.
4) Az utősó ország-gyűlés után * városa 

azt végező, hogy a’ torony - őr az eddigi „ge
lobt sey‘* helyett ,, dicsértessék-kel ’* jelent
se fertályonként, hogy ő a’ városra vigyáz 
és nem alszik. Ez már igazán dicséretes do
log — ezt jegyző-meg reá egy elméncz — 
lám itt a’ honi nyelv’ terjesztése köz - óhajtás 
szerint f e l ü l r ő l  kezdődik.

5) A’ * városi egyik biztos minap egy nya
láb Írást hoza-ki hóna alatt a’ város-birótól, 
’s komoly , sokat jelentő arcczal lépegete a’ 
város’ háza felé. Egy ismerősével találkozván , 
szoba ered. Már m i n á l u n k  („beiuns oben“ ) 
úgymond, ezután minden magyar nyelven me
nend , a’ mi eddig németül m ent; nézze csak 
az úr, ezen acták i s , mellyeket itt viszek, 
már magyar nyelven vannak: ’s ismerőse , nol
le velle , elnevette magát a’ balgatagnak elá
rult tudatlanságán, mert ez a’ magasztalt 
magyar irományokat f e l f o r d í t v a  tartotta 
neki az olvasásra.

6) * vármegye’ utóbbi köz-gyűlésében a’ 
nemzeti nyelv-terjesztésnek eszközléséről lévén 
szó, egyik érdemes tag , minden jelenlévők’ 
megnevettetésével legfoganatosbnak ezt javas- 
lotta: „hozassák törvény, hogy addig egy 
nemes kisasszonyáé mehessen férjhez, mig

magyaréi nem tud. “  (H ajh! mint elkelnének 
ekkor a’ magyar munkák! )

7) N. k a l m á r  beteg volt ’s orvosa azt ja- 
vasolá néki, hogy izzadjon. De sem fürdő , 
sem porok, sem dörzsölő flanell őtet izzadás- 
ba nem hozhatók. Történetből első legénye 
a’ szobába le'pe, ’s füle megé tévén iró-tollát, 
néhány árjegyzékeket (contókat) olvasa-fel 
neki, mellyeket beszedni nem lehete. Erre 
a’ kalmár a z o n n a l  i z z a d n i  k e z d e  —  ’s 
meggyógyúlt.

S) Valaki a’ két egymás ellen dolgozó ü g y 
v é d e k e t  az ollónak két élével hasonlító ösz- 
ve : „Egymásnak , úgymond, semmit nem ár
tanak , ’s csak azt metszik - meg , a’ mi kö- 
zikbe jő ! “

9) Egy férj’ Xantippéje’ sírkövére ezen sír- 
verset té tető :

„ E ’ suba rejtő hitvesem’
A’ halál’ fagylalt keze:

’S a’ jó isten neki — ’s nekem!
Nyugodalmat szereze.£i

Szekrén yest/.

P Á R I S.

Páris most is még mindig csak azon régi 
szép tündérváros , melly az ifjúnak oily men- 
nyeileg nevet, a’ férfit olly hatalmasan lelke
síti , ’s az öreget olly szelíden vigasztalja. Itt 
a’ szerencsét lehet nélkülezni (entbehren) mond 
egykor S t a e 1 n é , méltólag : de a’ mondás 
az ő szájában elvesztő becsét, mert ő hos
szas ideiglen csak azért érzette magát szeren
csétlennek , hogy nem vala szabad Parisban 
élnie, következőleg, hogy Párist szerencséje 
’s boldogsága gyanánt tekintő. ’S így a’ fran- 
cziák’ hazafiusága nagyobb részint Páris iránti 
szeretetből á ll, ’s ha D a n t o n  nem futott
éi , mert a’ hazát czipőtalpon nem vihetni , 
ez csak annyit teszen, hogy külföldön Páris’ 
gyönyörűségeit nélküleznie kellett volna. Pá
ris teszi sajátképen Francziaországot, ’s az 
ország maga nem egyéb, mint Páris’ környé-



84

ke. Ha kivétetnek sze'p tájéki ’s általány osan 
a’ nép’ szeretetre méltó gondolkodása, Fran- 
cziaország sivatag, szellemileg legalább min
den esetre igen sivatag. Minden a' mi a’ tar
tományokban feltűnt vala, jó korán a' fővá
rosba vándorol, a’ minden fény e's pompa’ kö
zép pontjához. Francziaország hasonlít egy 
kerthez, mellynek legszebb virágai egybe sze
detvén, belőlök koszorú fűzetett, ’s e koszo
rúnak neve Páris- Való, hogy e’ koszorú nem 
illatoz többé olly bájlón , mint a’ júliusi fese- 
lő napok után , midőn a’ nép az illatok’ má
morában szédelge : de még mindig eléggé szép 
a rra , hogy Europa’ kebelén menyasszonyi ék 
gyanánt ragyogjon. Páris nem csak Franczia- 
országnak , hanem az egész müveit világnak 
fő városa , ’s rakhelye a’ lelki jelességeknek. 
I tt mindent egybe gyűjtve láthatsz, a’ mi sze
retet és gyülölség, érzelem és gondolkodás, 
tudomány és tehetség , jó és balszerencse, 
múlt és jövendő által naggyá v á lt, vagy vál- 
hatand. Ha tekinted a’ sok nevezetes férfiak’ 
öszveségét , kik itt egybe találkoznak, azt 
fogod mondani, hogy Páris az élők’ pantheo- 
na. Itt új művészet, líj vallás, új élet tá
mad és teremtetik ’s vígan szédelgenek együtt 
egy iij világ’ alkotói. Az unokák igyekeznek 
vetekedni atyáikkal, kik olly szentül és di- 
csőleg szállottak sírba. Hatalmas tettek bo- 
ronganak , és ismeretlen istenségek akarnak 
kinyilatkozni. ’S mind ezek mellett tánez és 
kaczaj , a’ legderűltebb gúny ’s könnyű tréfák 
lengenek, ’s mert most farsang van, sokan 
doctrinarius alakba öltözvén a’ nevetségig pe
dáns arcczal jelennek-meg ’s !

ASSZONYT KELLEM.

Mindén , kinek erkölcsi érzései műveltek, 
gyönyörködve tekint az olly asszonyi lény’ ma
gas kellemeire , ki a’ rény (virtus) és termé
szet szabta pályán járdái. A’ tisztaság, illen

dőség, fáradhatlan cselekvés, jelszavai; he
nyélnie kín, balúl szólnia, lehetetlen. For
dítsd bár hová szemeid a’ házban, hol illy 
mennyei királyné uralkodik, mindenütt ren
det és csínt találsz; vizsgáld szavait, minden 
hangján lelki öszhang és csend mutatkozik. 
Gyönyörű homlokán nem találhatsz indulat 
metszette barázdákat, szemeiben az ég tisz
tasága és fénye tündököl. Korán reggel czif- 
rázat nélkül de csinosan öltözve lelheted a’ 
házi ezer apró gond közt. Neme’ hatáskövét 
’s kötelességeit ismerve örök foglalatosságban 
é l , nem ábrándoz képzelmi világokban , mel- 
lyeket erkőlcs-rontó románok alkottak fejé
ben. Véleményét, Ítéletét, igazság’ és józan
ész’ jelei bélyegzik, beszéde egyszerű és ta
nulságos. Szerelmet csak e g y iránt táplál: de 
úgy él és teszen , hogy őt mindenki tisztelve 
kénytelen szeretni. Gyermekeit szívéből ked
veli , de hibáik iránt sincs elvakulva. Vala
mint szíve, úgy háza csend’ béke’ ’s a’ leg
szebb földi örömek’ temploma. Boldog fér
fi , ki előtt illy mennyei teremtmény nyitá- 
meg a’ földi Elüsion ajtaját!

NEMZETI NYELV.

A’ nemzeti nyelv különböztető bélyege a’ 
nemzet’ léteiének, ’s egyesitő jele az egy 
haza’ fiainak. Emlékezeteinek őre, csinosulá- 
sának eszköze ’s azon kötelék , melly a’ je 
lent egybeforrasztja, ’s a’ múltat és jövőt 
öszvekapcsolja. (Lord Brougham).

T .  A .

REJTETTSZÓ.

Hlyen a’ jég , bár nem mindég,
’S illyen, bár nem mind, a’ lyány; 
lllyen , — félj tőlök — minden jég 
’S minden lyány h-val visszán.

H K L .

A’ 20dik számbeli rejtettszó: B u b o r é k .

Szerkeztet! H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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KIVONAT EGY PESTI NAPKÖNYVBŐL.

A’ vizsga szemlélő nem ismér olly csekély, 
séget, mellyet figyelemre méltónak nem tar
tana, jól tudván, hogy a’ szellemi ’s testi 
világban minden nagy egészt részecskék al
kotnak fokonként ’s parányi elemekből álla
nak össze a’ lények. Küzdve fejlengő ’s ter
jedő honi nyelvünk körében is 9 valamint nincs 
olly tetemesség mellyre törekednünk , úgy 
alig lehet olly csekély körülállás mellyre fi
gyelnünk nem kellene. Hogy nemes Pest vá
rosa , köz intézeteiben egy idő őta sokat tett 
nemzeti nyelvünk terjesztésére nézve, hogy 
p. o. a’ nemes városi Tanács már magyarul 
viszi jegyző könyvét , hogy őrtornyáról ma
gyar köszöntés hallik l e , ’s katonái válts- 
fe lt , ’s az éji őrök is oda-által magyarul 
kiáltoznak , hogy a’ hid haszonbérlője Algyes- 
ti Tűköry József ur magyar felírásokkal di- 
szesité a’ hid bajok tatjait (prora) hogy sz. k. 
Buda városa is magyarul cziinezé ’s irata fel 
várbeli utszái neveit m ár, ’s több illyenek 
országszerte tudvalevő dolgok; de nem az , 
hogy némelly egyes polgárok is vetélkedve tö- 
rekesznek annyit tenni, mennyit körükhöz ké
pest illőleg tehetnek e’ tekintetben. Pestnek 
magyar lakosa, vagy vendége örömmel láthat
ja  : mint szaporodik napról napra a’ honi 
nyelven megjelenő hirdetvények ’s köziratok’ 
száma; ’s mint tűnedeznek egymás után a’ 
boltok felett honi czimzetek elő. Említést ér
demel itt a’ többek közt a’ magyar történeti 
gyönyörű képek kiadásáról is ösméretes Toma- 
la Ferdinandnak bő ’s csinos készületű művé
szet-boltja , melly ezen (egyedül) magyar fel- 
irással diszeskedik „ T. F. miv- földleírás- és 
hangtára,“ ’s melly tudtomra is , csupán

ez okból nyere már némi magyar vásárlótól 
elsőbbséget. Hasonló tárgyú eszméletek közt 
sétáltomban a’ pesti lítczákon , vevék észre 
legközelebb Ofenheimer Sándor posztó-árus 
boltja előtt kiadott magyar társasági sorsokat 
az e’ f. e. November 27dikén kijátszandó két 
uradalomra, hibátlan magyarsággal a’ derék 
Schmid János által kőremetszve illy jelszóval: 
,, Ki mer az nyer.“ Illyenek ugyan magokban 
csekélységnek látszó tünemények, de az , ki 
egy részről városink ’s polgárink magyaroso
dásának tetemességét á tlá tja , más részről pe
dig meggondolja, hogy cseppekből áll a’ ten
ger, illyesektől sein vonja-meg figyelmét; ’s 
én ez utósó látványra, megvallom (bár min
den nemű lotto-játéknak ellensége vagyok) 
nem tartózkodhatám azon óhajtástól , hogy 
Ofenheimer ur boltjának a’ szerencse, melly 
számos eddig kijátszott nagy lotteriák alkal
mával , ugyanott vásárlóit főnyertesek által 
már néhány földinket dusíta meg , ezután ma
gyar köntös alatt még inkább legyen kedve
ző , egyszersmind eltökélem ezt jelenkori Tár
salkodónkban , mint nemzeti értelmességiink 
tára egyik szakaszában megérinteni, azon jegy- 
zetecskét iktatván ide még ez alkalommal nap- 
könyvbemből: hogy, ha minden magyarorszá
gi lakos, bár milly kiterjedt vagy szűk hatás
körű legyen is az, nemzeti nyelvünk terjesz
tése végett annyit tenne, mennyit helyzetéhez 
képest tehetne , csak hamar látnok nemzeti
ségünkéi azon álláspontra feljutva, melly e- 
gyedül szerezhet dfszt kívülről, belül erőt ’s 
egységet honunknak. —  Ha tehát két testvér 
anyavárosunk népe kiiljelek által is haladó- 
lag így éreztetendi magyarosodáshoz szító in
dulatját, nem tehet majd ezután az utazó
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külföldi oily pirító kérdést, millyet Dr. Mac- 
reight 1824ben Döbrentei Gáborhoz intéze , 
midőn ez az imént nevezett scot - angolt két 
nap Budapesten mindenütt meghordozván , az 
végre így szólt: ,,De uram,  mondja meg már 
most, hol van Magyarország, hol a’ magyar
nemzet? mert e’ két város a’ magyart nem 
juttatja eszembe. 54 Csak e’ tekintetből is biz
ton remélhető , hogy határszéli első városunk, 
Pozsony is , minélelőbb magyar elnevezéseket 
iratand utczáira addig is , mig az ország ’s 
megye gyűlésein kívül is széltiben zenghet so
rompóin kivűl és belül hazai szép nyelvünk.

Zi.

NÉPOKTATÁS ANGLIÁBAN.

A’ M e c h a n i c s  I n s t i t u t i o n s  Angliá
ban , valamint azon egész rendszer , melly- 
nek ez csak egyik ágát teszi, minden tekintet
ben egy a’ legnagyobb és hasznosabb jelené
sek közül , m el Ivet a’ nép’ oktatására nézve 
minden idők és századok mutathatnak. Ez in
tézet első rendeltetésében a’ status által fel
állított nevelő intézetek’ hiányait kezdé pó- 
tolgatni , de csak hamar saját alapokat ’s ön
álló charaktert von magára ’s húszon öt esz
tendő leforgása alatt csodálatra méltó kiter
jedést nyert. Csekély volt a’ pénzbeli segéd
eszköz , mellyre eleinten állítta to tt: de a’ 
közszellem és lelki művelődés iránt való buz
galom olly életet leheltének belé, hogy ke
vés idő alatt eláradt ezen áldott szigetnek 
legtöbb tartományain , magából új jeles inté
zeteket fe jte tt-k i, ’s a’ tudományos műve
lődésnek , felvilágosulásnak olly forrásává lön, 
melly a’ tanulás ’s olvasás iránti buzgalmat 
a’ legalacsonyabb kunyhókban is fülébresztette 
’s az ismereteket , mellyek eddig csak a’ ma- 
gasb rendűek’ tulajdoni gyanánt tekintethet
tek , az egész nép közbirtokává tette , 's vég
tére a’ szorgalmat, közjóra való belátást, 
személyes jogok (jusok)’s kötelességek' isme
retét a’ leghatalmasb léptekkel mozdította-elő.

Azon érdemek, mellyeket ezen intézetek’ 
előmozdítói ( kik között az angoloktól olly 
méltán tisztelt Birkbeck legelői á ll) magok
nak szereztenek, nagyobb minthogy valami
vel csak hasonlítani is lehetne. Az emberi
ség a’ maga egészében kevés haladást fog te
hetni, meddig a’ nép’ tömege (m assája) tes- 
peteg tudatlanságban él. Egész műveltségünk 
nem egyéb levegői képzeletnél, ’s nem va
gyunk bizonyosságban az anarchia ellen, med
dig az alnép szív ’s lelki tekintetben nem 
fog kiképzetni ’s belátása ’s akaratja neme- 
síttetni.

Lord Brougham — egyike a’ népoktatás’ 
legnagyobb előmozdítóinak Angliában — e’ 
tárgyban ezeket mondja:

A’ nép’ oktatása olly nevezetes tárgy, mel- 
lyet kötelességünk mindig és mindenütt, va
lahol csak lehet, szóba hozni. Az én figyelme
met nem egyedül a’ seminariumok foglaljak- 
e l , hol a’ kézműveseknek physikai ’s mathe- 
matikai Iadományok magyaráztatnak, hanem 
azon képző intézetek is , mellyekben a* dol
gozó néposztálynak alkalom nyujtatik olly is
méretek’ szerzésére, mellyeket különtanulás 
által nem tehetnek sajátjukká. Szegény városka 
az, hol néhány hallgatónak évnegyedenként való 
adakozásából nem lehetne egy hasznos olvasó 
intézetet állítani. Hol chemia és mechanica 
tanítói nem találhatnak hatáskört, ott erköl
csi és politikai tárgyakra fordíttathatik az ol
vasók’ vagy hallgatók’ figyelme, ’s hol olvasó 
intézeteket épen nem lehet felállítani, lega
lább könyvtárokat lehetne gyűjteni a’ nép’ 
szükségeihez ’s értelmi köréhez alkalmazva 
’s ennél fogva az olvasást előmozdítani. Mi 
mindig hallunk beszélgetni emberekről, kik 
a’ nép’ barati, kik a’ tudományok’ terjeszté
sén ügyekeznek, kik az észbeli művelődésért 
buzganak: de véleményem szerint egyiknek 
sem lehet joga magát nép’ barátjának nevez
ni , vagy irántuk táplált jó indulatival kér
kedni , ha nem iparkodott saját körében a’
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nép közt oh ásd társaságot alapítani. Nincs 
olly kis falucska ’s még kevésbbé város, hol 
ez kivihető nem volna, mint a’ tapasztalás 
hazánkban (Angliában) most már bőven bebi
zonyította , ’s minekutána a’ próbáknak csak
nem mindenütt illy szerencsés sikere lön , bi
zonyára egy nagyobb varasnak sem szolgál be
csületére, ha illyetén intézetet kebelében még 
most sem mutathat. Tapasztalás bizonyította- 
be azt is , hogy az illy nemű czél sikerülhe- 
tésére elég , ha csak egy ember van is , ki 
az ügynek buzgó barátja. Egy illy embernél 
’s egy kisded csoport kézművesnél egyéb ez 
egész nagy intézet’ alapításához nem szüksé
ges. Néhány mesterrel egyet értve kieszkö
zölheti ez, hogy egy, ha nem nagyszámú kéz
műves-sereg is , meghatárzott helyen és idő
ben öszvegyülekszik ’s felolvastatja magának 
az olly tárgyakat, mellyek őt közelebbről ér
deklik , ’s hozzá semmi más készület nem 
kell, mint figyelmes hallgatás.

A’ tapasztalás bennünket azon pontra helye
zett e’ tárgyban, hogy többé versenygenünk 
nem szükséges azokkal, kik az isméretek’ ter
jesztését a’ köz nép között, ’s kivált a’ po- 
liticai nézeteket veszedelmeseknek hirdetik. 
Elmúlt az idő , midőn némelly fanaticusok az 
emberi nemmel elhitethették , hogy a’ philo- 
sophia’ világát el kell oltani, mert a’ vallás
nak veszedelmes, midőn a’ tyrannusok a’ né
pek’ oktatóit, mint önhatalmuk’ ellenségeit, 
száműzték. Képtelenség csak gondolni is, hogy 
azon törvények’ ismerése, mellyek a’ világ’ 
egyeteméi, kormányozzák, vállastalanságra ve
zethetne. Sőt a’ babonás véleményeket csak 
ez irthatja-ki, csak ez mozdithatja-elő a’ val
lásbeli türelmet (tolerantia). A’ tiszta és igaz 
vallás, melly erkölcsi alapokon épül, mint a’ 
keresztényi , nem félhet semmit azon képző
déstől j melly az élő és holt természet’ isme
retére vezet. Minél messzebb terjed a’ tudo
mányok’ világa, annál tisztábban kell eljut
nunk a’ minden dolgok’ fő' oka ’s alkotójához,

’s annál kevésbbé fognak a’ népek egyes em
berek cselszövényeitől körűlhallóztatni.

A’ nemzet’ magasb rendű polgáraihoz tehát 
azt kell kiáltanom , hogy az többé nem kér
dés, ha a’ népet általányosan oktatni kelle —  
mert ezt rég eldönté a’ tapasztalás —  egyedül az 
kérdés , mi módon történjék az oktatás ? Csak 
félig e , vagy olly alaposan ’s kiméi ítőleg, 
mint az oktatanduk’ környülményei engedik ? 
Senki se féljen a ttó l, hogy ha a’ sokaság ki- 
müveltetik, a’ nagyokat az aljasabb néptől 
elkülönző viszony el fog enyészni. Ha a’ tár
saság’ nagy tömege műveltebbé , felvilágosul
tabbá leend —  a’ mi könnyen történhető —  
akkor a’ főbb rendűekre nézve csak ama’ leg- 
roszabb következés támadhat, hogy elsőségi 
hely’ szerzésére még jobban kell magokat mű
velniük, alaposabb ismereteket szerezniük mint 
ma , szóval néhány lépcsővel előbb menniük 
az alnépi osztályoknál, a’ mi Iegkevésbbé sem 
veszedelmes, sőt inkább óhajtható.

Azon becsületes munkás embernek, ki ez 
írásomat olvasandja ájánlom, vegye-meg Frank
lin’ életét’s olvassa-által csak az első lapokat. 
Bizonyos vagyok benne , hogy olvasását foly
tatni fogja, hogy pénzt és időt takarít-m eg 
olly nemű isméretek’ szerzésére, mellyek ezen 
nagy embert könyvnyomó inasból első philo- 
sophussá ’s százada’ első status-embereinek 
egyikévé tették. Kevésnek jutott azon rendel
tetés olly messze haladni mint ő , ’s nem is 
szükség, hogy valaki az élet’ kéjeiről le
mondjon ’s minden idő- perczenettel olly szi- 
gorúlag fösvénykedjék, mint ő. Igyekezzék 
azonban mindenki az ő nyomán egy darabig- 
lan legalább haladni , mert csak így tapasz
talhatja majd , milly távolnyira leszen képes 
előmenni.

A’ K1NCSÁSÓK.

Azon időben hogy a’ franczia seregek Schwei- 
tzot meglepték , sokan ügyekeztek pénzüket ’s 
egyéb drágasági kát elrejteni. Egy Solothurn-
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melleid parasztember öszveszedvén pénzét, 
ment a’ közel fekvő erdőbe , hogy azt elássa. 
A’ történet úgy akarta , hogy szomszédainak 
egyike ugyan e’ helyen ássa el-már előbb pén
zét , ’s így ez utóbbinak, midőn a’ gödröt 
készítene', rá kellett találnia. ,, E j , itt csak
ugyan bátorságos hely lehet, mivel más is 
már ide rejte' pénzét44 mond a’ paraszt ’s 
kincse't a szomszédjáé mellé tévén, a’ gödröt 
szorgalmasan behányta. Midőn a’ francziák 
Schweitzot elhagyák, az első paraszt ment az 
erdőbe , hogy elrejtett pénzét visszahozza : de 
mint elbámula, látván az idegen vagyont ma
gáé mellett. „ Ezt nem veszem-el, úgy mond, 
mert az is viszont , ki ezt ide rejté, az enyi- 
met elvehette volna.44 Még a’ gödörnél ál
lott , midőn a’ másik is a’ helyhez érkezett, 
's kivevőn sajátját mindketten örömmel bal
lagtak haza. Még él mind a’ kettő. Kérdés: 
mellyik volt becsületesb lelkű? —  —

Ö R Ö M H A L Á L .

Angliában Hampshire nevű grófságban Emí
lia , egy falusi papnak 16 esztendős szép le
ánya , atyja’ halála által azon szükségbe jő 
ve , hogy szüléinek egyik barátnéjánál szoba- 
leányi szolgálatba álljon. Szerencsétlenségére 
e’ házat, a’ szomszéd vidékből egy ifjú nemes, 
jö tt több ízben látogatni, kinek szép külseje 
a’ leányra igen mély behatást te tt vala. E- 
mília mindent elkövetett, hogy szenvedelmét 
elfojtsa , de ezen küzdés még inkább nevelte 
lángjait, elannyira , hogy végtére egy súlyos 
betegség ágyba nyomá. Sok fáradság után or
vosa kitapogatá szerelmét, veszedelmes be
tegsége’ okát. A’ fiatal nemesnek a’ dolog’ 
mibenléte tudtára adatott , ’s az nem vonako- 
dék a’ szép ’s egyszersmind jó erkölcsű ’s ne
velésű leányt nőül venni. Ezen hírrel az or
vos a’ beteg’ ágyához lépett. A’ leány felemel
te fejét ’s bámulva kérdé : Engemet nejéül ?

Szerkeztet! H e l m  e c z y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .

’s midőn az orvos’ másodszor is bizonyítaná , 
visszaesett vankosára ’s kiadta lelkét.

A PR Ó SÁ G O K .

A’ lelkes ember o tt , hol egy s e r e g  fecse
gőtői van körűlve've rendszerint hallgat. O tö
kéletes hasonlatban van azon gazdaggal, ki a’ 
koldusok mellett elhalad a’ nélkül. hogy nekik 
valamit adna , mert nincs zsebében apró pénz.

Szerencsés, kinek a’ sors egy falat kenye
ret ad a’ nélkül, hogy istenén kivűl másnak 
kelljen köszönnie.

Ki kötelessége’ teljesítésében találja bol
dogságát , az a’ tökélynek igen magas , ta
lán legfőbb pontján áll.

A’ gazdagságot megvetni annyi, mint egyik 
tyrannusod’ királyi székét lerontani.

Egy orosz példabeszéd ezt mondja : ruhája 
szerint köszöntsd : de csak esze szerint kö
vesd az embert.

Jó ok a’ jobbnak kénytelen engedni: ne 
hidd, hogy jó legyen, a’mi jobb is lehetne.

Ne kevélykedjél, mond a’ hamvvevő a’ gyer
tyavilághoz , mert hatalmamban áll fényed’ el
oltani. —  Hiszem , felelt a’ világ, de tudsz 
e majd aztán világítani ? —

A’ gondolkodó úgy különbözik a’ tudóstól , 
mint a’ könyv lajstromától.

Montesquieu egyvalakinek ezt mondá : az 
úr álmait rontja a’ philosophia’ tanúlásával , 
pedig a’ philosophiát azért kellene tanulnia, 
hogy jobban alhassék.

R E J T E T T S Z Ó .

Engemet ért legelőször az élet1 vége. — Az elsőt 
Hátra tevén ez alatt volt gyászkora árva hazánknak. 
Tömlöcze — forgatvád — egy nagy fejedelmi fogolynak.

HKL.

A 1 21dik  szám b eli re jte ttszó : S i m a .
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GUADELUPE VICTORIA.

Azon hadvezérek közt, kik a* mexicói első 
congressus’ eloszlása utáD (Dec. 22dikén 1815) 
a’ Guerillas - háborút viseltek, nincs talán 
egy is , ki állhatatos ’s vakmerő lelke és en- 
gesztelhetlen gyűlöise'ge miatt a’ spanyolok 
irán t, olly nevezetessé vált volna mint Gua-  
d e l u p e  V i c t o r i a ,  a’ respublikának ké- 
sőbb praesidense. M o r e l o s ,  a republica- 
nusok’ fővezére , elküldvén őt a* mexicői ten
gerpart’ keleti részének kormányzására, ám
bár csak két ezer einbernyi seregecske bíza
tott vezérletére, harczait olly szerencsével vi
selte, hogy a’ spanyoloktól a’ fő város és Ve
racruz közötti öszveköttetést egészen elzár
ván , hatalmába vette azon egyetlenegy révet, 
melly által akkor Európával a’ közösülés fenn
tartatott. A’ hegyes környéknek, melly kes
keny völgy- torkolatoktól van átszegdelve , tö
kéletes ismerése, katonáinak határtalan bizo
dalma, kipótlák seregei’ számát ’s nem soká
ra a’ spanyolok előtt remitővé lön.

Maga körűi rendszerint kevés katonát tar
tott ’s csak rendkívüli esetekben vonta-egy- 
be egész erejét. A’ hadakozásnak illy neme 
leginkább egyezett azon vad nép’ természeté
vel, mellyből serege állott vala, egyszersmind 
lehetetlenné te tte , hogy ütközetek elvesztő
vel az ellenség őt ’s katonáit üldözhesse. Va
lahányszor valamelly nagy csínyt ( Streich) 
vitt végbe, mindannyiszor azonnal eloszlatá 
seregét. Az öszvejövetel’ helye már előre el 
vala mindig határozva , ’s illy módon kipót- 
lotta nem egyszer veszteségét, mielőtt még 
a’ fővárosba eljuthatna híre , hogy meggyő- 
zetett legyen.

De nem csak illy apró cselviadalmakból 
állottak Victoria’ tettei. 181 oben Aguila e- 
zeredest, ki Veracruzba bOOO öszvért szán
dékozott szállítani, 2000ből álló sereggel 
a’ Puenta del Piey hegyek között hat egész 
hónapig tartóztatta - fel. Ugyan ezen eszten
dőben Calleja alkirály (vicerex) , hogy a’ Vic
toria által elzárt egybeköttetést helyre állíta
ná , D on  F e r n  a n d o  M i y a r e s t ,  egy je 
les tehetségű hadi tisztet, ki nem régiben ér
kezett vala Spanyolországból, polgári és hadi 
hatalommal felruházva a’ veracruzi tartomány
ba kiildé azon paranccsal , hogy a’ tartományt 
hosszában , a’ mexicói halmoktól kezdve egész 
a’ tengerpartig őrseregekkel rakja-meg, kik e- 
léggé erősek legyenek Victoria’ mozgásait fé
ken tartani. Ezen terv (planum) sikerűit, 
sok csaták után , mellyekben Miyares Victo- 
riát lassanként egyik helyről a’ másikra tol
ta. De bár Victoria mindig fogyó csoportja 
az ellenségnek mindig nevekedő seregein egy 
csatában sem nyert is győzödelmet, a’ har- 
czokat még is két egész esztendeig kiállotta. 
1816 év’ folytában hullottak-el többnyire ré

gi bajnoktársai, kiknek sem lelkesülésöket, 
sem bizodalmokat Victoria’ személyében a’ 
helyökbe következett új katonák ki nem pótol
ták. A’ buzgalom, mellyet a’ föld’ népe ele- 
inten a’ függetlenség’ ügye iránt bizonyított , 
kialudt vala ; minden újabb baleset csökkenté 
bátorságokat ’s végtére az ország’ belsejé
ből szárnyaló hírek elcsüggesztvén őket a’ há
ború’ szerencsés végzetének reménye irán t, 
egyik falu a’ másik után tagadá-meg Victoria- 
tól további segedelmeit. Hátra maradt hívei 
is végtére egyenként elhagyogaták vezéröket, 
’s ő csaknem egyedül hagyva látta magát. De
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Victoria’ lelket semmi sem győzheté-le, ’s 
feltétele, magát semmi nemű esetekben a’ 
spanyolnak meg nem adni, rendíthetlen ma
radt. Megvetve minden hivatalt és ajánláso
kat , mellyek a’ spanyol kormánytol igértet- 
tek , ha megadja magát, inkább arra tökélé 
megtörhetlen erejű lelke, hogy erdők’ siva
tagai között keressen menedéket, mintsem az 
in d  ü l t ö t  elfogadja, melly által sok repub
licans csábíttatott oda, hogy fegyverét le
tegye. Egyedül, minden kiséret nélkül, ke
vés ruházati bútorral ’s kardjával oldalán a’ 
veracrnzi hegyek’ vadonai közé vette-m agát, 
’s eltűnt hazája’ fiainak szemei elől.

Első hetekben az indusok, kik Victoriát 
igen szerették , szolgáltattak neki eledelt. De 
az alkirály annyira rettegett tőle ’s azon 
gondolattól, hogy egykor ismét kitörhetend 
erdői közűi, hogy ellene ezer embert külde- 
k i , kik apróbb csoportokba oszolva hegyek
ről hegyekre űzték , mint vad állatot. Olly 
falu, mellyről kivilógosúlt, hogy őt kebelébe 
fogadta, vagy eledelt szolgáltatott neki, min
den irgalom nélkül hamuvá égettetett. Ez em
bertelen szigorúság olly félelembe ejté az in
dusokat, hogy ha csak megpillanták is vala
hol Victoriát , vagy szaladásnak eredtek, 
vagy ön magok elárulták ő t, mint szerfelett 
veszedelmes ’s rajok romlást- hozó csapást. 
Hat hónapig üldöztetett így. Gyakorta egé
szen sarkában voltak ellenségei annyira , hogy 
szidalmokat, mellyeket részint személye, ré
szint az őket e’ csudálatos vadászatra küldő 
tiszt ellen szórtak, jól hallható. Egykor egy 
csoport a’ folyónak szorító ’s ő beleugorván 
keresztül úszta azt, ’s magát megszabadító, 
mert üldözői nem voltak képesek őt e’ vesze
delmes xíszásban követni. Gyakran úgy meg- 
szorúla, hogy a’ legközelebbik bokor’ sűrű
jébe kelle rejteznie , ’s az ellenség csak né
hány lépésnyire já rt körűle. Végtére, hogy 
a’ nép nyugtalanságitól megmenekedjék, ’s 
az alkirály is lecsillapíttassék, egy mese ko-

holtatott, melly azt állító, hogy az erdők 
közt egy holt test találtatván benne Victoria 
ismértetett-meg. A’ holt test a’ mexicói Ga- 
zettben leíratván a’ nyugtalanság elcsillapo
dott, ’s az üldöző katonák is visszaparancsol- 
tattak.

De Victoria’ ínségei az üldözés’ megszűn
tével nem szűntek - meg. Elsanyartan fizeté
sek és éhség által , ruhái széttépdelve , teste 
öszveszurdaltan a’ bokrok’ tüskéitől, leírha
tatlan szenvedésekkel kelle napról napra küz- 
ködnie. Nyarantan vad gyümölcsökkel, mel
lyeket a’ természet ezen égöv alatt bőven 
nyújt, táplalgatá életét: télen azonban gyakor
ta volt közel azon pillantathoz , hogy az éh
ség megölje. Későbben nem egyszer beszélé 
társaságokban, milly gyönyörűséggel ette volt 
a’ döglött lovak’ vagy egyéb állatok’ hxísát 
gyakorta, több napi kínos éhsége után. Utóbb 
az étlenséget annyira megszokta volt , hogy 
öt napig is , csupán vizet iván, kevés nyug
talanságot érzett. Harmincz hónapig nem ízlelt 
kenyeret ’s nem látott emberi arezot, ’s nem 
egyszer lepte-meg azon makacsság , hogy ne 
is akarjon többé látni. Ruházatja végtére csak 
egy darab pamutszövetből á llo tt, mellyet egy
kor az éhség által közelebb űzetvén , egy 
kunyhó mellett talált ’s találmányát meg
becsülhetetlen kincs gyanánt nézte.

Elhagyatván 18i8ban seregeitől, két in
dus,  ki legtovább maradt oldala m ellett, kér
dezd, hol lesz egykor megtalálható, ha a’ dol
gok’ változván , őt felkeresni óhajtanák. Vá
lasz helyett egy magas hegyre mutata , ’s azt 
feleié, hogy egykor majd csontjait is ott fog
ják meglelhetni. Egyetlenegy ok , melly vele 
ezen hegyet választató az vo lt, mert sűrű 
bokrok ’s keresztűl-törhetlen erdőséggel vala 
benőve.

Az indusok nem feledték-el ez intést, ’s 
mihelyt Iturbide’ függetlenségi nyilatkozatá
nak híre elterjed t, útnak indultak , Victoriát 
fölkeresni. Több szakaszokra oszlónak, ’s
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hat hétig kelle bujdosniok, míg ez iszonyú 
erdőséget végig vizsgálhaták. Ez idő alatt va
dászatból éltek. Végre, midőn látnák, hogy 
tengeriök (kukoricza) elfogy, ’s fáradságok 
is hasztalan, már már fel akartak czéljokkal 
hagyni: ’s ime közűlök egyik egy patak mellett 
lábnyomakat ta lá lt, mellyeket társai európai, 
vagy inkább fejér ember’ nyomainak ismértek. 
Mert a’ lábbeli által az európai ember’ lába 
olly alakot nyer , hogy nyomából az indus 
azonnal ráismer. Egyik közűlök két napig vá
rakozott e’ helyen : de Victoriának semmi je 
lét sem láthatá. Még négy tengeriből sült po
gácsája volt, egy közel fára akasztá azt ’s ha
za té rt, hogy eledellel felkészülvén ismét vis- 
szajőjön, addig hihetőleg Victoria is megfor- 
dilland e’ helyen , ’s megtalálván a’ pogácsá
kat meggyőződik iránta, hogy barátjai ke
resték.

E’ szándék tökéletesen sikerült. Victoria 
két nap múlva eljött e’ helyhez ’s a’ pogácsát, 
melly szerencséjére a’ madaraktól megkímél- 
te te tt, feltalálta. Már négy nap óta nem e- 
vett semmit, ’s két év óta nem is látott ke
nyeret. Ön maga beszélte , hogy a’ pogácsák 
előbb el voltak emésztve, mintsem gondol
kodhatott volna, hogyan jutottak legyen ezen 
sivatag helyre , hol soha az előtt embernyo
mot nem vön észre» Kétség támada benne, ha 
az , ki ez étket ott hagyá, barát e vagy el
lenség : minden esetre azonban hihetőnek 
látszott neki , hogy ezen ismeretlen még egy
szer szándékozik visszatérni, azért elrejté ma
gát a’ csalitba ’s szünetlen őrt állott.

Az indus visszajött. Victoria azonnal meg
ismerd, ’s kiszökött fejtekéből, hogy üdve- 
zelje őt. Ez, látván egy sovány, szőrrel be
nőtt, ruhátlan embert csak egy rongy pamut
szövettel nyakában, ’s karddal a’ kézben a’ 
sűrűből kirohanni, ’s egyenesen felé tartan i, 
megrémülő és futásnak eredt; ’s csak néhány 
perez múlva , midőn nevét hallá kiáltatni ál
tala , vön bátorságot a’ visszatérésre; ’s im

e’ rémítő alakban találta hajdani hős vezérét. 
A’ jámbor indus rendkívül megilletődött sze
retett vezére’ sajnálatra méltó állapotján, a- 
zonnal elvitte őt falujába , hol a’ nép legna
gyobb öröm-elragadtatás közt fogadta. Megje
lentének hire villámsebességgel futotta - el a’ 
tartományt, hol előbb senki sem hitte volt 
már életben létét. Mihelyt e’ dolog köztudo
másra ju to tt, azonnal öszvegyűltek körülötte 
hajdani katonái. Kevés idő alatt ’s hihetet
len sebességgel az egész tartomány, kivéve 
a’ megerősített városokat, a’ szabadság’ ügyé
hez szegődött, ’s Victoria egy sereggel meg
indula, hogy Iturbidével egyesüljön, ki épen 
Mexico ellen szándékozott menni. O szívesen 
fogadtatott ugyan, de függetlenséget szerető, 
szabad lelke csak hamar ellenkezésbe jőve I- 
turbide’ terveivel (planum). Victoria szabad
ságért harczolt, nem azért, hogy egy úr he
lyett mást cseréljen, ’s minekutána Iturbide 
látná , hogy részére megnyerni semmikép sem 
lehet, rövid országlása alatt elűzte őt ismét 
vadonai közé.

A’ népek’ történetei sok colossalis embert 
mutathatnak-fel: de állhatatos, tiszta cha- 
rakterű , rendíthetlen , csak a’ nép’ javáért 
élő ’s ennek mindent feláldozó lelket, mint 
Guadelupe Victoria , igen keveset.

A’ RÓKA ÉS HOLLÓ.
Mese.

Aesop’ hollója, kit egykor a’ róka olly ál- 
nokúl foszta-meg hízelgései által sajtjától, is
mét felült a’ fára ’s ismét sajtdarab volt szá
jában. A’ róka ezt észrevevén , szinte a’ sze
rint mint előbb, a’ fához jőve. „ V árj, gon
dolta a’ holló , többé meg nem csalsz. “ A’ 
róka szólni kezde ism ét: Az csak ugyan igaz, 
hogy olly ostoba állat nincs több e’ világon 
mint a’ holló , ki legszemtelenebb hizelke- 
dések által magát el hagyja csábíttatni és szá
jából ejti-ki legizletesb falatját. Oktalanabb 
állat nincs a világon, ’s olly bús fekete szí-
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nil, kinek szava is . . .  . „  Megállj “  ki
ált a’ hollo, ’s kiejti a’ sajtot szájából „  ez 
már sok, több minthogy elhallgathassam. Pár
tul kell fognom nemem’ ügyét, meg kell bi
zonyítanom . . . . 44 Szólni akart, de med
dig körűltekinte, a’ róka már felkapá a’ saj
tot és hegyen völgyön túl volt vele.

Nem csak a’ hizelkede's , de a’ meztelen 
igazság is veszedelmes a’ gyenge lelkűnek , 's 
a’ ravaszság valamint amaz úgy ez által is esz
telen tettekre csábíthatja.

A P H O R IS M Á K  A ’ B E S Z É D R Ő L .
, V ;• f
Vannak emberek , kikhez szerénység , illen

dőség , mérséklet, becsületérzés , igazság , 
hazafiság felől beszélni annyi, mint vaknak 
színeket magyarázni. Ezekben kell okát ke
resned , hogy néha a’ legszentebb ügy is el
lenségekre talál.

Némelly igen sokat nyer az á lta l, ha be
szél , más ismét igen sokat veszít.

A becsületérzés és igazságszeretet gyakran 
ragad-el, hogy jóltevőnk ellen is beszélünk.

Némelly azt hiszi, hogy mellette más igen 
keveset tud , ’s beszél mindenről gyakran úgy 
mint siket a’ hangok’ szépségéről.

A’ műveletlen ember mindig és mindenki
vel arról beszél a’ mivel foglalatoskodik , a’ 
finom társalkodó arró l, a’ mi hallgatóját ér
dekli vagy mulatja.

A’ szemtelen zajjal beszél, a’ kevély mint
ha lóhátról kiabálna, a’ kérkedő önhitt min
dig a’ maga kedves én-jéről.

Gazdagnak igen könnyű a’ pénzről megvet
ve szólni.

Ki nagy világban akar é ln i, tanuljon- meg 
sokat beszélni a’ nélkül, hogy valamint mond
jon.

Sokszor nem szóltál, még is kihallgattatott 
gondolatod — a’ szemek által.

Nem csak az tud beszélni, kinek nyelve 
van. Egy 20 évű szép ifjú ’s egy 16 évű 
szép leány egymással szemközt ülnek, egy
máshoz nem szólnak, ’s még is miily sokat 
beszélnek egymásnak!

Fényes palotákban gyakran lehet ollyak- 
kal találkoznod , kik ügy beszélnek , mint a’ 
szajkó.

Az emberek rendszerint arról szeretnek be
szélni a’ mivel nem bírnak. Ki szívéről so
kat beszél, gyanús előttem.

Ki szerelméről beszél, gyakran maga sem 
tud ja , mit mond.

A’ tudatlant és meggondolatlant azonnal meg- 
ismérhetni mihelyt beszélt. Szavaiban nincs 
rend és összefüggés.

EPIGRAMMÁK, NÉMETBŐL.

Meghallgattatás.
„Végre bíró volnék, sok mászás ’s pénzem után hát, 

Ah de az én főmmel lenni bírónak , erős!
„ Istenem oh könyörülj, ’s adj észt nekem e’ hivatalhoz !t4 

Isten megszánd, ’s küld neki házi ügyészt.

Menny és pokol.
Haj! mint megjárnád, mond egy Athens, te keresztény, 

Mennyország ha csupáncsak mese lenne utóbb.
Nemde te még jobban megjárnád, válaszold ez , 

Hogyha talán a’ pokol nem mese lenne utóbb?

Tudós leány.
Azt mondom lyánykák: árt hölgynek lenni tudósnak , 

lm az Olympi kilencz Mása ma is hajadon.

Fábián Gábov.

REJTETTSZÓ.
Első tagja i d ő ,  a’ másika t é r  ’s noha a’ bölcs 
A’ mi vagyon, meglel, mindent a’ térbe’ ’s időben,
Itt mi azonba’ csak egy pénzköltőt ’s munkakerülőt.

HKL.

A’ 22dik számbeli rejtettszó: Á b e l ,  B e l a ,  El ba .

Szerkezteti H e l m e c z y . Nyomtatja L ä n d e r e r .



TÁRSALKODÓ.
21. szám Pest, Martius’ 24kén 1832.

EGY SZÓ A’ PÁRVIADAL ÜGYÉBEN.

Nincs olly tökély, mellyhez nem volna né
mi tökéletlenség csatolva , mint viszont nincs 
oüy rósz, mellyből megint valami jó ne fa
kadhatna. Es így altaljában mindennek két 
oldala van. E’ szerint soha nem fogunk igaz
ságos ítéletet valamelly tárgyról hozhatni, mig 
azt csak egyoldalulag fontoljuk, ’s az abból 
háramolható jót vagy roszat viszonsulyba nem 
helyezzük.

Az alapos ellenmondás nem csak elmebeli 
erőnk szüleménye ; hanem , úgy érzem , lel
ki tehetségink ’s természeti szabadságunk olly 
gyakorlása is, melly mióta a’ szózat emberek 
közt divatba jö t t , leginkább élesité tudnivá- 
gyunkat ŝ valódi értelmességünket.

E’ szóbeli ellenmondás törzsökanyja az erő
hatalom ellenállásának. Számtalan gyengéd , 
alig érezhető, érthető fonalak szövik e’ két 
tulajdont öszve, nem is volna igen nehéz meg
mutatni , miként hat egyik a’ másikra, ’s 
miként sodrották ez ellenlármázási ’s ellen
állási fogatokba végre egész álladalmunkat, 
polgári sőt házi szövetségünket számtalan egy 
formaságokkal, majd engedve , majd tiltva, 
midőn szeget szeggel mozdi'tni , szemért sze
met kivánni, tulajdonában senkit hatalmas
nak nem vélni, erőszakot erőszakkal vissza
verni szabadságnak , emberi jusok sőt polgári 
kötelességek talpköveinek vélték; —  ellen
szólni , ellenállni végre a’ szabad ember igaza 
lön, kizárván másokat, ’s Öszveforrott a’ be
csülettel , az igaznak , nemesnek értelmével; 
—  eggyé lett az élet legdrágább javával, a’ 
nemzeti szabadsággal. Ennek természetes kö
vetkezésében magokra ruházák a’ nemzeti test 
egyes tagjai az ellenmondás , ellenállás , ön

védés igazait — , ’s ebből erede a’ középkor 
igazság - szolgáltatásinál is a’ felek közötti 
párviadalos pörintézés.

Innen származott végre már akkor, és szin
te mostariig terjedt e’ viadal iránti vélemé
nyünk , hogy általa ellenmondási, ellenállási 
igazinkat feltartjuk, vagy más szavakkal, hogy 
becsület-érzésünket azzal bizonyítjuk b e , ha 
ezen igazunkat vérünk feláldoztával is védni 
készek vagyunk.

Midőn azonban a’ T á r s a l k o d ó  2 0 dik 
számabeli értekezés , a’ következések rútsága 
’s a’ történhető veszélyek rettentőségénél fog- 
vást a’ párviadalt, ’s az ezzel egybekötött 
természeti ’s polgári igazat, az ellenmondást, 
ellenállást a’ társaságból kizárni kívánja : a’ 
borzasztó jelenetek által bármilly iszonylíra fes
tett képnek másik oldalát egy futó sugárral 
felvilágositni azért is kívántam , hogy ezzel 
épen nem mást, mint — Galilaei lábdobban- 
tásaként —  ellenmondási igazamat bizonyít
sam bé.

Párviadalban ellenét, tán barátját is meg- 
csonkitni, vagy megölni, Özvegyet, árvát vég 
ínségre ju tta tn i, talán egy agg atyának utol
só reményét, egyetlen fiát sírba dönteni — a’ 
legborzasztóbb vétkek közé tartozott minden
kor. Bölcs Mátyás királyunk már ezért tiltot
ta el a’ perintéző párviadalt, melly törvényt 
Ulászló ismételvén, csak a’ katonáskodó ki
rály udvara körében, a’ táborozáskor enged
tetett meg az ; de mi okból, mi végre ? —- 
azt a’ törvény ‘s történetírók tudatni velünk 
feledék , ámbár az esetek igazolják, hogy 
nem birtok, érték, tulajdon, hanem egye
dül daliás szerelem , ’s a’ vele jobbadán pá
rosult becsület - érzés viaskodott legyen az el-



lenmondás’s ellenállás ellen. E’ két fő ’s már 
magányosan álló okot végre eldöntő Európá
ban a’ szokás, eltiltá hazánkban dicső Maria 
Theresia l752ben, ’s azóta mai napig hos
szú sorban következett párviadal - tilalmazó 
rendelésekben hol száműzés, hol 1 0  esz
tendei rabság, hol vagyon és becsület-vesz
tés , hol végre vérpad - fenyegetőzés rovatott 
reá birságul; számtalan bölcs munka pedig 
éles ellenokokkal mutatá meg, hogy a’ pár
viadal rút állatiság, oktalan betyárkodás ’s 
a’ becsület-megtartásnak vagy szerzésnek leg
helytelenebb módja. — Ezeket a’ törvény, kor
mány , az ész mondá — számtalanszor ismét
lő ; nem-követése pedig már számtalannak sza
badságába , becsületébe, életébe került —  — 
mindazáltal még most is pártolják a’ legmí- 
veltebb nemzetek a’ párviadalt.

Valljon hol gyökerezik tehát ezen igen igen 
csudás védelme a’ becsületnek? Talán az em
beri természeten mélyen gyökerező ellenmon- 
dási vagy ellenállási vágyban ? vagy a’ polgári 
szövetség valami hibás fogalmában (Begriff), 
vagy végre a’ századok szokási hatalmában ; 
vagy miben másban P

Bármilly szempontból vegyük a’ dolgot, 
a’ párviadal nagy csorba még is az emberiségen ; 
nem is találhattam még mellette harczoló je- 
lesb elmefogásra, mint azon állításra „ hogy 
ezen nagy csorba, bizonyos rend mellett, ta
lán nem olly nagy, mint azon mesterséges 
szégyengát, melly mögé a’ legdurvább rend
bontó is elbujhatik , ha becsület-elleni digres- 
sióibói szerencsésen haza té rt . 44 Es hogy ez 
számtalanszor így történend , ne kételkedjünk, 
midőn naponként tapasztaljuk, hogy garázda 
sértés , sajnos ellenmondás , mellyért törvény 
boszút nem áll, biró elégtételt nem nyújthat, 
időnknek hamisan állított szelleme.

A’ mit az értekezés Írója a’ szövetséges or
szágokban okoskodó fa-lövészről példa gyanánt 
em lít, kérdés: ama’ bölcs valóban létezett 
é ott valaha, ’s ha igen, száraláltatott é a’

becsületes társaságok legcsínosb vagy elmésb 
tagjai közé ? mert még azon tökélytől, melly- 
hez mint ideálhoz mindenkor jobban jobban 
közeledni szorgos tisztünk, igen távul vagyunk, 
hogy, míg epe, gúny, izgága ’s egyéb inger
lők van az emberi természetben ’s társaság
ban, addig ember embertársát ne sértené meg 
soha, a’ törvény győzne minden egyes eset
ben , ’s képes lenne kétfélközti apró sérelem 
iránt tüstént legegyenesb igazságot szolgál
tatni.

Tán eljutandnak illy dicső tökély-pontra az 
egykor élendők — de addig is bizonyosan kö
vetkezőnek vélik sokan , hogy azon mocskos 
szokások „ akárkit megsérteni, az elégtételt 
az ellenértekezők háta mögé simulva elkerül
ni , seregesen hallhatólag kicsúfolni az egyest, 
’s midőn az méltó haragjában megfordul, a’ 
szikrázó szem ’s fendörgő korholás előtt gyá
ván elnémulni , a’ férfias kihívó szózatra pe
dig gyalázatosán pad alá bújni, vagy csopor
tosan lecsépelni a’ fegyvertelent, ’s a’ köz 
zaj miatt még a’ felelet terhét is elkerülni44—  
csak igen hamar eltűnnek o t t , hol ama’ ki
sebb , de annyival biztosabb mennél czélirá- 
nyosb rosztói a’ kettős vitától tarthatni.

Ü.

A’ MESTERSÉGES MÁGNES KÉSZÍTÉSMÓDJA.

E’ jeles test készítésmódja annyival is in
kább gerjeszti most egész figyelmünket, mi
vel a’ természettudomány újabb előmenetelei 
kiválta’ magnetismus eddig üreges theoremáját 
tökéletesítik. i\em lesz tán tehát minden rész
vét nélkül fogadva , ha rövid módját adandóm 
elő a’ mesterséges mágnes - készítésnek tulaj
don tapasztalásim szerint.

Tekintetbe kell vennünk a) azon anyagot 
(m atériát) mellyből azt legczélirányosabban 
készítjük ; b) annak tulajdonit és külszínét ;
c) formáját ’s öszveillesztését (szerkeztetését) 
’s végre d) a’ mágnesi erőnek vele megoszta- 
tását ’s megtartatását.



Legjobb anyag erre, az egész vasnem közt 
az angol öntött-aczél, ha az egészen tiszta ’s 
meg nincs égve, a’ mit törése mutat meg e- 
gyenlő szép tekintete által. Lapos egy hü
velyk szélességű ’s három vonal (linea) vas
tagságú aczél-darabok a’ kivánt formára vag
dalta lak  vagy hajtatnak.

Chemiai vagy physikai próbákra (haszonvé
telre) vagy a’ mágnesi erőnek egy más test
tel való megosztatására legalkalmasb a’ patkó
forma, vagy egyes egyenes aczél rudak vagy 
vesszők (Stäbe), mellyeket egymásra rakván 
két végükön lágy vassal foglal bé (fegyverez 
fel (armiroz) az ember. Orvosi használatra 
egy magányos aczél-darab szokott vétetni. Az 
aczél felseje ( kül szine ) szorgalmasan meg- 
reszeltetik ’s köszörűltetik , az együvé illesz
tendő darabok egyenlő nagyságban tétetnek 
öszve, ’s ezután következik a’ keme'nyités. 
Ez így történik meg: egy vaspléh szelenczébe 
(pixis) szarv - köröm - vagy más illy csontpor 
közé tétetnek az aczél-darabok , ’s jól bezár- 
tan addig hagyatnak erős tűzben, mig az úgy 
nevezett fejértüzességet érik , ’s végre hideg 
vizbe mártatnak. Ez megtörténvén, a’ rudak 
vagy vesszőkj(Stabe) jól megtisztíttatnak és si- 
kárkővel (schmirgel) gondosan megsimittatnak.

Ezután következik a’ magnesités , melly há
romféle , t. i. az egyszerű- vonás , kétszeres
vonás j és karika- vonás.

Egyszerű vonásnál a’mágnesítendő aczél egy 
kis fára vagy deszkára szegeztetik , hogy ne 
mozogjon ; egy mágnes akármellyik gönczölé- 
vel (pólusával) a’ vessző közepén kezdve min
őig egyirányban kell sűrlani vagy dörzsölni 
a/- t , úgy hogy ugyanazon úton vissza ne ke
rüljön , különben ismét elveszti ere jé t; a’ 
dörzsölést addig folytathatni, mig az aczél 
elég erőt nyert. Ezen mód által a’ másik meg 
nem érintett fél már magától ellenkező gön- 
czölt (pólust) kap. de mivel az egyszerű vo
nás lassú következésű , az csak apróbb ’s ki
vált a’ közönséges mágnestűkre alkalmaztatik.

Jobb a*' kettős vonás, melly egy patkó-íor- 
ma mágnes által következtetik. Ezzel is kö
zépen kezdi el ’s végéig viszi az aczél da
rabnak, ’s ismét vissza a’ másik végéig, mig 
annak elég erőt ad , de a’ közepén kell végez
ni , ’s a’ dörzsölő mágnest meg nem kell for
dítni a’ munka vége e lő tt, különben a’ mit 
csinált, ismét elrontja. Legjobb a’ mágnesí- 
te'sre szánt darabokat egy vas-pléhre mágne
si meridiánba helyezni.

A’ karika - vonás abból á l l , hogy a’ hosszas 
darabokat négyszögben rakja öszve , a’ fél
kerekeket pedig úgy, hogy karikát képezzenek, 
’s aztán vezeti rajtok a’ mágnest, szüntelen 
köröskörül, inig azok elég erőre jutnak.

Ha ez megtörtént, az egyes darabok úgy 
szerkezteinek egymásra, hogy a’ barátságos pó
lók épen együvé essenek, azaz éjszak éjszakra , 
dél délre (Süd, Nord) ; mellyik vége micsoda 
gönczölű (pólusú) azt egy közönséges mágnes
tű megmutatja , mert a’ rokonokat vagy is 
barátságosakat eltaszitja , az ellenkezőket pe
dig magához szíja.

így elkészülvén a’ mágnes, azt csak egy 
réz vagy fa-foglalatba kell tenni, ’s egy mér
leget (bilanx) ragasztván reá , annyi nyomatot 
tenni re á , a’ mennyit elbír, ’s időrül időre 
még többet a’ mint t. i. ereje nevekszik. Ha 
a’ mágnest használni akarja , le ne szakassza 
te rh é t, (mert ez által tetemesen csökken e- 
reje) hanem félre simítván úgy vegye le lassan.

E’ készítésmód minden más formájú mág
nesre illik. A’patkódad mágneseket úgy szük
ség meggörbíteni, hogy a’ két pól ne legyen
egymástól távolabb 2  hüvelyknél.

K o h n  D á n i e l , physikai művész. #) 
*) E’ jeles ’s magyarországi születésű, most Becsben 

Jakó derék művészt bátorkodunk ön indulatból s meg
győződésből az egész magyar birodalom figyelmébe, 
pártfogásába ’s főkép nagybirtokosink ’s tudományos 
férfiaink méltató kegyeibe ajánlani annál inkább, mi
vel honunkra nézve úgy szólván parlag lévén a’ me
chanikának tenger mezeje, Kohn Dániel honfitársunk 
mindent, a’ mit csak a’ mechanika eddig tud és tanít, 
valósitni s létre hozni képes a’ tudomány ’s miivész-et 
mostani álláspontjához képest kivántató tökéletesség
ben. A 1 r td .
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KÜLÖNFÉLE.

A’ xalapai hírlap szerint Mexicoban egy 
147 evü asszony e'I, ’s minden érzékkel b ir , 
a’ hallás csekély gyengülte hiányán kívül; tű
be czérnát húzhat, gyapatot fon , törökbuzát 
őröl, háztartás és konyhája körül szorgosko
dik; vasárnapokon pedig egy oranegyed járás
nyira járdái az egyházba. Eleven társalko
dó , ’s ha kérdik valljon szívesen halna e már 
meg? mért nem, felel, hisz ideje már nyu
godnom.

Briiggeben egy asszony négy kezű , négy lá
bú , ’s egy fejii ’s derekú gyermeket szült.

Párisban egy idő óta a’ serfőzéshez árpa 
helyett kolompárt használnak, ’s kedvező fo
ganattal, mert kellemes izű ’s tápláló italt ád 
’s az iszákok jól is fogyasztják.

Ceylon szigetben az elefánt riskása-föld
szántásra is használtatik, és kávé, bors ’s más 
ültetvény földmivelésre is ; naponként húsz 
ökörnyi munkát végez egy egy, melly idő ’s 
munkaszaporaság kivált a’ gyér népességű Cey
lonban temérdek hasznot hajt. Egy elefánt ára 
helyben 1 0  —  15 font sterling, majd annyi 
mint nálunk egy pár ököré.

Közelebb Londonban meghalt egy hires bér
kocsi-tulajdonos, Smith; 2  33 természeti gyer
mekeinek 2,796,000 font sterlinget, házassági 
gyermekeinek pedig ’s özvegyének 3000 font 
esztendei jövedelmet hagyott, házát, lovait, 
bútorát ’s a’ t. ide nem tudván.

Ct—r.

DEMOCR1TUS1 CSEPPEK.

9) Egy orvostól rigorosuma’ alkalmával azt 
kérdező többek között egyik censora, hogy 
számlálja el az i z z a s z t ó - s z e r e k e t .  Az 
ifjií orvos elszámlálván néhány izzasztófajt: 
,, bodzavirág, szegfüvirág ’s a’ t. utoljára ve
rítékét törülgetve ezt mondja: é s  v é g r e  a’ 
r i g o r o s u m . “

1 0 )  A’ bájoló művész —  H a g n  kisasz- 
szony’ játékján minap estve a’ játékszín leg- 
szorosb értelemben olly igen tömve vala, 
hogy egyik néző hátra tekintvén , ha valljon 
a’ logek is olly tömvék e mint ide lent? —  
fejét n a g y  s z o r u l t s á g  m i a t t  többé e- 
lőre nem csavaríthatta, ’s ú g y  m a r a d t  
f e j e  egész a’ já ték’ fogytáig.

3 l)  Hallom, az úrnak két szép kisasszonya 
van ? —  így szólék minap a’ vendégházban 
egy falusi úrhoz. ,, Igen is uram ! feleié a’ 
büszke érzésű atya, örömében a’ palaczkra 
tévén kezét —  egyik 1 7 , a’ másik 15 esz
tendős , —  épen a’ múlt héten ide a’ v á r o s -  
b a hoztam őket kosztra , hogy itt egy kevés
sé m e g g y a l u l ó d j a n a k . “

1 2 ) X. úrfi külföldi utazásiból haza térvén , 
kedvesének esze - íitogtatásaul franczia levelet 
í r a , mellyben azzal akarván dicsekedni, hogy 
ő esztendeig Párisban , ’s esztendeig London
ban múlatott légyen —  mivel a’ franczia or. 
thographiát a’ nemzetinél is rosszabbul ismér. 
te —  levelét így kezdő: „ j ’ai été un áne á 
Paris , et encore un áne a Londres. C4 ( én 
szamár voltam Párisban is, Londonban is.)

13) Egy dús gazdagságáról —— de egyszers
mind példa nélküli fösvénységéről isméretes 
asszonyság, közelebb haldokolván, mint a’ 
körülötte-álltak bizonyítják, egyszerre nagyot 
sóhajtván így fohászkodék : „ 7 Hauben hab’ 
ich im Putzen!“ (7 főkötőm van mosásban!) 
—  ’s ezzel kiadá lelkét.

S ze k ré n y e s t/.

REJTETTSZÓ.

Sok napszámos vele keres 
Mindennapi kenyeret,
Feje't vágva nelkiile még 
Egy ember sem született.

A '  n n g y s a l lú ip a ro c h iá b ő l.

A’ 23dik számbeli rejtettszó: K o r h e l y .

Szerkezteti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ BOLDOG KOR.

Többen a’ jó kort keresik, siratják ,
Mint kik a' boldog jelen' áldomásit 
Józan elmével ’a okos ésszel élni

’S költeni tudják.

„  Boldog a’ gyermek! — kicsiny é s z , kicsiny vágy 
Békésén hagyják öröm-évit élni;
A’ nehéz gondok , kora búk ’s szerelmek

Ót nem epesztik.4f

Néha egymásért kinosan zokogván 
A’ jelen1 legszebb gyönyörit nem érzik-, 
Száz panaszt kiildnek-fel az égbe, ’s ritkán

Lelkes okokkal.

Bájosabb fényben ragyog óelőttök 
A’ tűnő élet’ nyara, mint tavassza.
Ott kívánságok’ , ’s megelégede'sök’

Czéljai várják.

Ezt sohajtozzák, kik egyéb korokban 
Élni nem tudnak soha telt örömmel. —
’S nem de a’ kisded hűt is siralmak

’S bánatok érik ?

Könnyeket húllat gyakor egy elillant 
Tarka lepkéért-, kiki tudja milly bú 
Tépdezé szívét, mi keservesen sírt

Bábjai’ vesztén.

Férjh már tündér ideáli pontján 
Széles elmével ’s nagy erővel indal 
Álszines tárgyát diadalmi bérként

Általölelni.
é

’S ím’ az árnyékként fut elérhetetlen’ ,
Mint előbb most is csalogat ’s igér, mig 
Válla meggörbed, feje őszül, ’s agg a’

Büszke levente.

Ám az ifjú szív sebesen feledhet,
Egy szivárvány’ hab’ buborék’ tűnésen 
Könnyet önt, ’s ismét kiderülve fúj mást;

’S kész mosolyogni.

A’ nehéz vénség fiatal korával 
Kérkedik, sóhajt, komor ajka feddi 
A’ szilaj ifjat, ’s maga’ halhatatlan

Tettire inti.

Majd jövő évit szedi számba, hossza 
Gonddal elrendel sokat, a’ haláltól 
Rettegő-, mindig, ha az ó elillt, új

Éveket óhajt.

Ott az elmúlt jók’ örökös tünelme,
It t ,  szegény őszt, a’ jelen és jövendő 
Bántja, ’s mindig várt örömit ’s nyugalmit

Szíve nem érzi.

A’ vidám SQak ,  ’s szerelem’ leányi 
Száz kívánt tárgyak’, sürü szenvedelmek’ 
Szárnyain lengvén, arany élet’ és kéj’

,  Árnyára vágynak.

Mellyik a’ boldog? gyerek, ősz e ,  férfi? —
Mindenik pályát idejére nézve
Egy irányos gond’ , bajok’ , aggodalmak’

Terhei nyomják.

Itt ’s amott méltó oka senkinek sincs 
A’ mulandókon keseregni, félni 
A’ jövendőtől ■, — kiki ön magában

Lelheti mennyét.

Mint az év-részek: kikelet virágot,
Ért kalászt hő nyár, kies őszi nap jó 
Bort ’s gyümölcsöt, nőt ’s vele házi áldást

Tél’ hava, ád -, így .

Minden életkor maga bájiral jár $
Gyermek, ifjú, nős, öreg éveinkben 
Van mi elbúsít: vau az is mi boldog

Fénynapokat hoz.

Ú j U r i  Jgjidei.
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A’ SZÉP ASSZONY’ KOCSISA.
Allegória.

Kijutván iskoláim’ porfellegéből , hol a’ 
tnajmolásnak theoriáját legjobban tanultam- 
meg, vágyódva néztem körűi a’ legszebb ’ 5  

legkönnyebb életpálya után, ’s íme a’ bér
kocsisok’ (fiacre) serege ötlött szemembe. Be
szegődtem czéhökbe, ’s mivel apám is egykor 
atyamester vala , minden remek nélkül mes
terre' tettek. Állásom’ helye'nek a’ rózsate'rt 
(rózsapiaczot) választóm , sorszámom 0 0  "f* 1 » 
(infinitum plus unó) vala.

Befogtam ősi örökse'gül nyert egy pár csi
kómat himes kocsimba, mellynek ajtaja egye
dül csak kegyeknek, de ezeknek mindig, tár
va volt. Csak hamar megtetszett a’ tánczoló 
szilaj p á r, ’s német-franczia görgesü szeker- 
ke a’ kisasszonykáknak; felváltva hordoztaták 
benne magokat ki hoszabb , ki rövidebb icfoig: 
béremet többnyire a’ mezeskalács’ legolcsóbb 
apró neme'vel fizetvén. Az szolgált nekik leg
inkább ingerül, hogy minél többet jártam kel
tem velők, annál enyhébben hintáztak kocsim’ 
to lla i, annál könnyebben gördült a’ kerék; 
a’ himes színek semmit sem avultak; lovaim’ 
gyakorlott lépte csinosodék : ’s gyeplőre szük
ség nem igen vala. Épen talán ezt kedveié
in eg annyira a’ szép Amália, hogy egyéb 
czéhtársim’ nélküleztével (Entbehren) engem 
bc'rle-ki örökös kocsisának. Rövid alku után 
meglett a’ szerződés : de holtomig bánom, 
hogy Hymen’ oltára előtt az örökvallások’ 
(fassio perennalis) könyvébe nem iktattatám : 
—  Hasztalan! időm nem vala róla gondos
kodni, ’s magától nem ötlött illy óvás elhí
zott agyamba.

Valóban büszke lehettem ékes asszonyom
ban , mert midőn körülhordoztam az imá- 
d o tta t, irigyen csattogtak felém czéhtársim 
mómusi gűzs-ostorhegyeikkel. A’ jó élet mel
lett csikaim’ hevök annyira növekedett, hogy 
midőn a’ nyughelyen arkádi abrakon deleié
nek üres hintóm e lő tt, nyugtaidéul tüsszög-

ve mindig dobogtak patkós lábaikkal; ’s ha 
dombon állottak volna, alkalmasint castali 
forrás eredt volna nyomukból: de így csak a’ 
csatorna’ leve föcskendett egy közel fekvő pa
piros-boltnak itatós pamatjaira. Tündér asszo
nyomnak a’ megrendelt órára történt érkez- 
tével mindenkor bájoltan szelidiilének: annál 
sebesebb volt röptűk (nem is futások) a’ gaz
dag város’ varázslati közt, mint gondolaté , 
melly a’ képzeletek’ országában villámként lö
vell tétova. —

Ez volt szerelem - pályám’ boldogabb év
szaka. —

Ámde mi tartós az irigy Juno’ ege alatt ? 
—  Asszonyom i s , bár mint kedveié könnyü- 
hintázatú nyári kocsimat, a’ közeledő télre gon
doskodván , inkább látszott üvegesre vágyni, 
a’ mi nekem pedig nem vala ; ’s épen midőn 
véletlen egy úgy nevezett b a t a r d e mellet 
vágtatnék, a’ benne ülő uracsnak csalóka kö
szöntését elértvén, kapott az alkalmon; azon
nal megállita, hirtelen kiszökött kocsimból, 
’s egy „á  Dieu“ után olly hevesen csapta-be 
ajtaját hogy bokros sárkányim rémülten neki 
futamodtak, a’ gyeplőt kezemből kiránták, ’s 
iramva mindent öszvezúztak.

Én szerencsémre csak fejem ütöttem meg 
és szédelgve hanyatlottam a’ földre; midőn 
eszméltemkor azon töprengenék , valljon a’ 
szökevény tündért űzzem - e , vagy kocsim’ 
töredékeit toldozzam , egy baráti hű kéz lo
vaim’ szelidebbikét, melly gyeplőjébe bonyo
lódva egy karón felakadt, sántán visszavezette ; 
új féket adtam bűnös fejére; most —  paripá
nak használom Helikon felé. —-

Hű asszonyink előtt két osztálya vagyon a’ 
him csapodár nemnek : egyik a’ nyalánk pil
lesereg , melly addig szagolgat himes virágo
kat , mig a’ kelylÉ mézén le nem ragad; másik 
a’ bérkocsisok’ czéhe, hol én vitézkedtem. 
Mellyik kedvezőbb, nem akarom fejtegetni, 
szép asszony’ kocsisa legalább, fogadom, soha 
sem leszek többé. Gy—fy.
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MÉG EGY SZÓ A’ KAL APÓK ÜGYÉBEN.
Leréltöredék.

Pest mart. 26kán 1832.
Örömmel jelenthetem, kedves Károlyom , 

hogy megritkultak, sőt úgy szólván egészen 
eltűntek a’ játékszíni kalap - fellegek. Mina
pi keserves mulatságom elijesztett ugyan en
gem még az óhajtott nemzeti színjátékoktól 
is , elgondolván a’ jövendő kalap - kor’ gyá
szos jeleneteit ’s bizonyos okozatait sőt vi- 
szontagságit i s : de hála a’ cultura’ angya
lának , ifjainkat gondolkozásra ’s helyes ok 
iránti tiszteletre tanítja, kétségim azóta el- 
oszlának,’s most már a’jövendőket biztosan vá
rom. Mióta D. Diánát adák, csak egyszer 
voltam ugyan játékszínben , ’s ez egyszeri ott 
létemnek is nem más, csak imádott M°* m’ 
láthatása volt fő czélja. Itt-ott látszott csak 
egykét kalap már ekkor is , azóta pedig —  
mint bizonyos kútfőkből tudom — semmi ka
lap nem diszteleníti többé Thalia’ templomát. 
Ellenvetésed e’ szerint nagyon ingatag alapon 
nyugszik; mert nem épen falra hánytam a’ 
borsót, kivált ha gondolára veszed, hogy ne
kem sok nevetésre adtak alkalmat az átko
zott „Kalapok,“ ’s igy legalább magamra néz
ve nyertem velők : mert tudod, kedves Káro
lyom, nevetnünk kell a’ mennyire lehet, hogy 
boldogok lehessünk, vagy szebben ejtve: a’ 
nevetés conditio sine qua non a’ valódi bol
dogságra, ’s nincs nevetés nélkül igazi meg
elégedés ; de szükség hogy a’ nevetés is igazi 
legyen ám, mert mint vannak krokodil sirá
sok, szintúgy látunk ’s hallunk k r o k o d i l -  
n e v e t e s e k e t  is. Be félek én az illyektől, 
kivált mikor csak mosolygásig fejlenek - ki. 
— Halljad hát mi történt minapi kalapimmal, 
raellyeket csak azért szeretek, mivel vitatá
sokat ’s e szerint egy kis elme - súrlódást 
szültek. A melly napon szétküldöztetett a’ 
Társalkodó 2 1 dik száma, a’ vendéglő - ’s ká
vé - házakban — 'mint későbben haliam —-

mindenütt debattok támadtak a’ „Kalapokról.“ 
Egyik melettok, másik ellenök. Utóbb—-m int 
szokás —  egyik fél sem állván-el állításától, 
’s így a’ tárgy elhatározatlan maradván, azt 
fürkészték: ki lehet az A. R. beküldő ? Ma
gamis voltam egy társaságban, hol az A. be
tűt ki nem találván semmi módon egy kiván
csi az R-re nézve azt állapító meg , rányom
ván czigarrójának égő végét, hogy az vagy 
Rudolf, vagy Ruprecht, vagy Richard : ter- 
tium non datur , —  utána vetvén a' beszéd
beli szokott paszományos nyomosítót, a’ nu
merus oratoriust. — A’ másik azt vitató, hogy 
az R. nyomtatási hiba , ’s Bnek kellett volna 
lennie. Ez gondolám magara , veszedelmes té
velygés, de igaz is lehetne, minthogy van a’ vi
lágban sok úgy nevezett tévelygés igaz, ’s még is 
—  ha egynek nem, másnak veszedelmes. Egyik 
félre vágott kalappal olvasó a’ „Kalapokat“ ’s 
fülem’ hallatára szidott A. R. nevemmel együtt: 
mire én, tudnivaló, hogy csak orrom’ dörzsöl
tem mert viszketett; másik azzal menté a’ ka
laposakat , hogy ollyak más országban is van
nak : — erre nem türtőztethetem kaczagásom, 
mert oknak nem ismérhettem - el sehogy. —  
Bodor füstöt eregetvén a’ „Kalapokra, 44 merőn 
nézte a’ harmadik a’ titkos A. R. betűket, ’s 
úgy szegzé azokra szemeit, pillantás nélkül, 
mint vizslája; mikor a’ fürjszagot á llja , — 
de a’ fürjet nem találja, — ’s tátva marad 
rá a’ szája. —  Rebesgetik, hogy néhány ifjú 
a’ Társalkodó’ szerkeztetőjéhez is elment már,
’s egész komolysággal kívánta: mondaná meg 
nekik a’ „Kalapok“ beküldője’ nevét. De én 
nem adok e’ mend e - mondának h ite lt, mert 
fel nem tehetem ifjainkról, hogy oily vigyázatlan 
lépést tehetne kozöttök csak egy is. Nem árul
ná é el magát, ki a* Kalapokról írt bohóza
tért annyira kikelne ? Ki miben vétkes , ab
ban gyanús. Pater **’ szív rázó intéseit az ve
szi csak nagyon szivére, kit a’ kis bíró fur
dal: a’ tiszta keblű pedig csupán csak a’ lel
kes egyházi szónokot hallgatja benne kön-
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nyezve. — De ki is kényszeríthetné a’ szer
keztetek , hogy ollyas valamit fedezzen-föl, 
miről semmit sem tud : vagy kötelessége ne
ki tudni , hogy A. R. Filiczki Mátyást vagy 
épen Nabugodonozort je lent? —  Irótoll kell, 
uraim, e’ csatára! ’s feleljen, kinek tetszik 
a’ „Kalapokra“ olly helyesen, hogy amaz 
idegen is ki azon czímü munkát i r ta : „Die 
Ungarn wie sie sind“ szégyenelje magát el so
kakban. — A’ mi engem illet, nevein’ tovább
ra is aenigmául hagyom: találkozzék az A. 
Rnek Oedipusa , melly hogy eddig nem talál
kozott nagyon szeretem : mivel még sok előí
télet küzd nálunk az ellen, ki azon kivűl va
lamit ir a’ mi hivatala’ körének épen kellős 
közepén kívül esik : pedig csak jói esik hébe- 
hóba bohóskodni, ’s vannak körülmények, mel- 
lyekről difficile est satyram non seribere.

A .  R .

A’ NAGY ÉS KIS VÁROS.

A’ nagy városi élet változatosb, korlátlanabb 
és zajosabb gyönyöröket osztogat; a’ kis vá
rosi szívesb és egyszerűbbeket. Amaz az ifjú
nak szabadabb gondolkodást, finomabb visele
té t ’s érzést kölcsönöz ; ez félénkké, elvo- 
nulttá , ügyetlenné teszi. A’ nagy városi élet, 
képe egy világnak kicsinyben, ’s emberismé
retre ta n ít: a’ kis városi (kivált o t t , hol egy 
kis fejedelem’ lakhelye van) hasonlít egy kis 
szekrénybe zárt léteihez , elnyom és fojt min
den önállást és önérzést. Nagy városban az 
ember embertársát felkeresi és látogatja , gya
korta mellékczél és hasznok nélkül; kis vá
rosban az ember isméretségek után sovárog, 
és udvari hajlongásokat vadász. A’ kis város 
az ifjút izetlen bőkolgatővá, a’ nagy cosmo- 
politai lelkűvé változtatja. Kis városban ki
vált az asszonyokra felette sok a’ panasz. Ke
vés tárgyai lévén a’ mulatságnak, az asszonyi

társaságok másokat leszóló , hírkoholó , szó
val rágalom - körökké válnak, ’s a’ nyelvek’ 
csipdezéseinek a’ legbecsületesb ember is igen 
ki van téve. A’ nagy városokban ez mind ki
sebb mértékben van ’s minél nagyobb a’ vá
ros, annál kevésbbé vehetni illyes valamit ész
re. Itt az asszonyok is magasabb társalkodási 
szelleműek. Kis városban több a’ csalfa és 
más szerencséjét irígylő ember , nagy város
ban a’ csalfaság, a’ fortély mesterséges és 
nagyban űzetik: de nem igen észrevehető ’s 
kevésbbé alkalmatlan. Kis városban az ifjú 
titkon áldozik az élet gyönyöreinek; a’ nagyban 
több nyíltsággal. Ezért a’ nagy város őszin
tébb ’s nyíltabb szivű férliakat képez, a’ kis 
város ellenben sok képmutatót. Kis városban 
az irgalomért esedező’ szava behat a’ szobák’ 
belsejébe, a’ nagyban elhangzik a’ tágas pa
lotában , vagy szél kapja-el részvét nélkül ’s 
a’ t. ’s a’ t. — A’ hasonlatot igen messze le
hetne vinni!

AZ ASSZONY EGY CONST1TUTIO.

Müller azt á llítja , hogy az asszony világ’ 
kezdete óta egy egész constitutiót képzett. 
Adám határtalan hatalmú lír volt a’ paradi
csomban, ’s íme oldalbordájából isten egy élő 
constitutiót terem te, ’s nevezetesen egy szép 
kisded követek’ házát teli ellenmondásokkal, 
melly, ha hatalmát nem is ,  akaratját lega
lább korlátok közé te tte , de az öreg Adám 
és fiai szerették még is ez ellenmondások’ ka
maráját és szeretik maiglan.

REJTETTSZÓ.

Régtől volt az egész szó fő fejdísze magyarnak, 
Első tagja vasat zárba’ lakatba’ jelent.

Másik tagja, ha vonva vagyon, nő erdei fákon; 
Harmadik írónak lenni kezébe’ szokott.

H u n yo r K .

A* 24dik számbeli rejtettszó: K a p a.

Szerkezteti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .

WVM
« M W  I t tm  

MIMII
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A’ FELTÉTEL.
Elbeszélés.

Két szép leány sétálni mene a’ városba, 
’s mentükben sze'p e's örök dolgok lelói beszel
tek vala. Úgymint: a’ s z é p tánczmulatságok 
’s szüléik’ ö r ö k  zsémbjei felól, kik mind 
a’ táncz, mind magok á’ tánczosok iránt ellen
séges indulattal látszottak viseltetni. Az ifjú 
uracskák annál szívesben köszöntgették a’ két 
szüzet minthogy arczulataikat a’ metsző szél 
gyönyörű rózsaszínnel festé - be: ők azonban 
nem állottak-meg, hogy köszöngetóikkel szó
ba eredjenek, mert ez utczára, mellyen vé
gig mentek , több öreg nénék’ ablaka szolgait 
vala, az agg anyókák pedig valamint élesen 
látnak, úgy élesen is Ítélnek a’ fiatal leá
nyok felől.

Épen most szágulda-el fényes kiséretben 
mellettük a’ tartomány’ szép herezegnéje. —  
Mi n n a  olly pompás lovagruhát és kalapot 
ohajta magának mint a’ herczegnéé. E m í l i a  
szelíd ártatlansággal ekként sohajta-fel: Ha 
én is herczegné volnék! —  uralkodó herczeg- 
né ! Xem akarom magamat dicsérni, Minna, 
de fogadom, népeim között fogna lenni a’ 
földi mennyország, kivált a' jo ’s még is el
hagyott leánykák’ mennyországa. 3Iinden tel
jes korú férfinak házasodnia kellene , vagy 
szolgálatját veszítené - e l , ’s annak . ki egy 
szegény, koros és nem szép leánynak nyújta
ná kezét, ön kezeimmel függeszteném nyakaba 
kegyelmem’ jeleit.

Akkor rendesebb tánczmulatságra is lehet
ne számolni, úgy e?  mond Minna.

Kétségkívül, felelt ez. Törvénnyé lenne: 
hogy az . ki jelen van tánczoljon , ’s az el- 
sóségi jog ezután a’ leányokat illeti. Az asz-

szonyok pedig gyönyörködjenek a’ nézésben , 
vagy játszanak kártyát.

Most Emelka jö tt közéjök ’s az Emília’ 
kormányalkati szándékairól félbe szakadt a’ 
beszéd.

E’ tiszteletre méltó fiatal nő három év óta 
gyászola férjét, a’ derék ezredest, ki egy 
idegen kalandorral (Abentheurer} párviadalba 
keveredvén , agyon lövetett. A’ szép asszony 
kisírva hosszas fájdalmát , szenvedni kezdé 
néhány jeles fiatal ember’ közeledését, de igaz
ságos gyanúja elkerülte mind eddig a’ válasz
tást , mert gazdag lévén elég belátással birt 
sejteni, hogy a’ legjelesb férfiak is , félig 
legalább, kincsei miatt hódolnak neki.

Tudsz e újságot? susogá Emília barátné- 
jához, midőn Emelka elhagyó őket 5 az ez- 
redesné három fő kérőinek , mint tegnap né- 
ném állító , kimondta volt Ítéletét. O a’ ka
marást becsüli ; a’ svéd bárót tiszteletre mél
tónak talalja ; az ifjú ezredesben sok hason
latot lát boldogult férjével ; de kezét csak 
annak fogja nyújtani, ki megbizonyítja, hogy 
csak személye miatt kéri,

Minna kaczagva szólalt-fel: Szegények! 
Emília mondó: En, allapotjokban lévén, hite
met ajánlanám.

Hitszegést? kérdé emez. Ah, gyermek, 
ne vétkezzél ! Mert hogy e’ három kérőt csak 
a’ pénz vonja, kétséget nem szenved. Egy öz
vegy I istenem , és kivált a’ mint most arczszi- 
nét láttam , elréműlék !

Igazad van , mond Emília , egészen meg- 
soványodott.

M. ’S az a’ halvány aszúkórságos pirúíat 
arczain —

E. Xem , lelkem , az pirosító !
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M. ’S illy keleplő gólya tetszhetik e ?
E. De e’ gólya aranyokkal kelepei.
M* ’S ehhez meg ízetlen öltözése !
E. Mondják, hogy az szerény öltözés ; én 

nem is tulajdonítom vétkéül, mert a’ czifrá- 
zat iránt kevés férfinak van figyelme. Az em
ber kihányja a’ pénzt, órákig Öltözik, főze
ti magát megfűladásig, megrakja kebelét ’s 
fejét virágokkal, drágaságokkal ’s végtére 
csak ön nemének hideg gúnyai miatt kinzot- 
ta magát. Hányszor kérdettem ez és amaz 
férfit, hogyan volt ez ’s amaz leány öltözve, 
kivel mégis ebédelt, mulatott, ’s ritkán tud
ta valamellyik elmondani.

Emelka ez alatt tovább halada egy barát- 
néja’ karján , ’s kiönté előtte elfogódott szí
vét. A’ svéd báró , úgymond , ma reggel is
tent hívá bizonyságúl, hogy érzései tiszták, 
elmondá birtokának becsét, mellyek az enyé
met felül haladják, ’s neki szükségtelenné 
teszik. —  A’ kamarás írásban jelenté rövid 
hidegséggel, hogy olly sértő bizalmatlanság, 
tiszta czéljának öntudatja m ellett, több mint 
elegendő ok arra , hogy kezemről önkényt le
mondjon. Az ezredes pedig , lígy látszik , el
tűnt. Ki áll nekem jót érte , mond az elbú
sult özvegy, hogy e’ svéd nem csalatkozik ön 
magában, ’s vaksága szerelmet láttat vele 
o tt, hol csak gazdagodás’ reményei kecseg
tetik. Ki fog reá hitet tenni, hogy a’ kama
rás’ büszkesége ’s finom érzete , melly e’ szín
lett lemondásban mutatkozik, való? Kérők 
örömest szoktak csendes méltóság’ fényében 
megjelenni, ők igen is tudják, hogy egy ne
mes szívű asszonynak kedves , férjéhez mint 
valamelly védszellemhez feltekinthetni, de ha 
a’ czél el van érve , úgy e’ fellengő légalak - 
i s , fájdalom, nem ritkán tünedező lidércczé 
változik.

Hasonlót tapasztalék magam is , mond ba- 
rátnéja. Mi asszonyok minden visszonyink- 
ban a’ férfiak iránt csak áldozati bárányok 
vagyunk, az áldozókők. Gyermek-korunk

ban többnyire védtelen czéljai vagyunk férfi 
testvérink’ kevély pajkosságinak, mellyet az 
anyák' természeti előszeretete a’ fiúk irá n t, 
mindenkor menteget. Mint hajadonok hason
ló önkény’ tárgyai, vagy a’ legkedvezőbb e- 
setben ma vagy holnap állhatatlan bálványo
zok’ imádott szobrai. ’S mint asszonyok vég
tére ! —  istenem, légy irgalmas !

Legyünk igazságosak, mond Emelka félbe 
törve a’ vádióné’ beszédét, ’s kezde a’ félre
ismert ’s szidalmazott férfi nem’ pártjára kel
n i, mert egyik fő díszét, Marosi ezredest, 
a’ hársak alatt megpillantó. Az ezredes , E- 
melka’ bámultára , egy kis gyermeket vezete , 
kinek egész külseje valamelly koldusgyermek
re mutatott. Barátnéja, kinek illy féle ész
revételét elmondá, keseredett szivéből azon
nal kész vala e’ megjegyzést tenni:

E’ gyermek az ezredes úrnak bizonyosan 
rokona. Korunkban a’ menyasszony mindig ké
szen tarthatja magát illy féle mellékrokon
ságra.

Emelka elborultan válaszolt: Mi bánt, édes 
barátném ? Látom , te roszalod , hogy szí
vem’ melegebb ösztöneit követem.

Csak annyiban , felelt ez , mennyiben vele 
saját nyugalmadat zavarod. Egy lyányka’ epe- 
déseit férj után nem "fognám gáncsolni, mert 
ez tapasztalatlan helyzetében hasonlít a’ gyer
mekhez , ki ártatlanéi Örvend tanítójának, ’s 
a’ most kezdendő iskolai életnek. Neked azon
ban , ki iskolában már voltál, sőt épen onnét 
jősz , neked jobban kellene szabadságod’ be
csülni.

Emelka sóhajtással fe le lt: Oh a’ magánlét’ 
terhei ’s első tanítóul is hasonlíta a’ Biblia’ 
jó pásztorához.

Ég jutalmazza - meg é rte , folytató amaz , 
de hány tanitványné kénytelen ellenkezőleg 
illy vallást tenni: Az én első pásztorom egy 
szünetlen kergető és kínzó őr volt , a’ máso
dik és harmadik szinte.
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Fontold-meg, kérlek a’ dolog, másik olda
lát is ,  tanácslá az özvegy, ;s most elbúcsúz
tak szinte öszveháborodtan az özvegy’ lakja 
előtt.

Alig veté-le Emelka köpönyegét, az ezredes 
jelenteié m agát, ’s ő sűrű szivdobbanások 
között fogadta.

Kegyelmes asszonyom, mond az ezredes 
az első köszöntés és szóváltások után , én jö
vök hogy kegyednek végbucsút mondván ama’ 
két tisztes úrnak szabadon hagyjam a’ síko t, 
kik velem együtt ’s egyenlő joggal, vetélked
tek egy nemes szivű nő’kegye’ megnyerheté- 
seért. Boldog az , ki eléggé lelkes lehet meg
bizonyítani , mennyire minden egyéb földi ja
vakat félre téve, csak nagysád rényeit (vir
tus) imádja; nekem ez érzéseket úgy a’ mint 
nagysád“ igazságosan kivánná , bebizonyítani 
nincs tehetségemben , azért visszalépek. En- 
gedje-ineg azonban nagysád , hogy a’ mennyi
re lehet őszinte tiszteletemnek jelét adhas
sam ’s némileg megmutathassam, mennyire bí
zom nagysád’ nemes szivében. Az a’ dühöncz, 
ki nagysádat szeretett férjétől megfosztá , ’s 
nem sokára maga is meghalt, egy elcsábított 
leányt hagyott hátra, ki gyermekágyában meg
holt , ’s magzatját a’ különben is eléggé ter
helt árvák’ intézetének hagyá terh és bajái, 
hol csaknem egészen elromlott. E’ sajnálatra 
méltó árnyékképet, nagysád’ legfőbb ellen
sége’ bűnhagyományát, szelíd, kegyes szivé
re teszem-le. Tegye magát nagysád angyalhoz 
hasonlóvá, fogadja ez elhagyott, gyámtalan 
férget saját magzatjává.

Egy ég i, minden asszonyi szépségeket meg
haladó pirulás , futotta-el az angyallelkű öz
vegy’ arczait. Sebes léptekkel ment fel ’s 
alá a’ szobában. Szívét nemes érzelmei os
tromiák , érzeni látszott, hogy e’ győzede- 
lemben az utálat és gyűlölség felett isteni meg
nyugvás ragyog, ’s hogy ez olly boszú melly 
boldogsága’ elrombolójával még a’ pírban is 
jó t teszen. Szent könnyek perdültek végig ar-

czain. Az ezredes kinyitá az ajtót, egyet in
te , a’ halvány ’s beteg gyermek félénken 
belépett. —  A’ kegyes nő reszketve állott a’ 
szoba’ közepén, az árva’ nyomorú képére tekin
tett ’s ismét-fel az égre férje’ szellemárnyé
kát keresve. Végre elfogódott szívvel a’ gyer
mekhez lépett ’s kezét fogú. ,,Igen, mond ö- 
röm és gyötrelem kínjai között, igen , sze
rencsétlen árva’ én anyád akarok lenni, ’s a z 
l í r nak  n ő j e ,  k e d v e s  Ma r o s i !  —

NEMZETI TÁNCZ.

Minden nemzeti táncz tulajdon keccselbir 
’s benne mindig némi mély példázatok mutat
koznak , mellyeket az ember alig gondolna 
különben. Táncz, dal a’ nemzeti gondolkodás 
és érzelem tükre ; kit nem ihlete meg még a’ 
táncz illy psychologiai jelentése ’s ingere, ki
nek alkalma volt a’ délszaki hevű fandangot, 
az ábrándozó alakú tarantellát, a’ havasiak 
szíves nyájas tánczát, vagya’ lengyelt ’s ma
gyart ’s a’ t. helyén ’s eredeti való miségé
ben láthatni. Nemzeti tánczunkra nézve leg
inkább az vala baj , hogy azt Berzsenyinkként 
mind eddig mesterség nem szedé kellő rendbe ; 
mind addig tehát mig a’ magyar tánczot mű
vészeti rendszabások szerint nem tanulhatni, 
bár milly szabad kör engedtessék is abban, 
mint például a’ lengyel mazurban, az egyes 
tánczos virtuositásának, pompatáncz marad az , 
mint a’ magyar öltözet gálaköntös, a’ sok 
külföldi bizonyos lejtegetésű, ’s ezért könnyű 
tanulhatásu táncz , de kivált az egyszerű ke- 
ringésü indulatos W als (Deutsch) minden ha
zafi jó szándék mellett is ki fogják tánczkö- 
reinkből szorítani, vagy legalább méltánytala
nul megritkítani minden táncznemeinket, pe
dig számos különféle neveiknél fogva hány kü- 
lönféleségi vannak, ’s idomos kellemeztetésü 
változtatás mellett művészet által mennyire 
módosíttathatnának ! E’ tekintetben méltán o- 
hajtjuk, ’s várjuk hogy a’ fő város elsőbb körei, 
jelesül annak nemesb, miveltebb ifjúsága tegye
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az első próbát, melly az egész országban sze
rencsés foganatu követést ébresztené. Az így 
adandó tánczmulatsági bevételeket mi könnyű 
lenne valami szép köz czélra fordítani p. o. 
a’ szándék alatt forgó pesti magyar játékszín
re , nemzeti hangász intézetre , ’s általányo- 
san az ízlést ’s nemesb társalkodást gyarapító 
bár mi nemű ’s nevű szerkezetre. Nem hiaban 
csudálkozik a’ bécsi alig. Theaterzeitung mart. 
19iki levelében, hogy a' magyarok minden tő- 
szomszédságok ellenére sem láthatni Béesben 
valóságos magyar tánczot; sokat tánczolnak 
ugyan , úgymond , a’ játékszíneken magyarul, 
de nagy erőtetésuel ’s olly korcsul, hogy a‘ te
kintetet sem érdemlik. Örül továbbá , hogy 
e. f. Mart. 1  Óikén a' cs. k. udv. színházban 
(a’ karinth. kapunál) a’ köztetszést nyert ,.die 
Maskerade:í nevű ballet előadatásakor Farkas 
ur, magyar tánczmüvész, olly derekül tünteté 
ki ügyességét e’ nemben. A’ művész, úgymond, 
Gyöngyösi születésű ; hazájában mint jeles tán- 
czos isméretes ; feltalálója az uj magyar tár
sasági körtáncznak párosán , vagy nyolczasan , 
melly a’ lassú ’s méltóságost az eleven ’s te t
szetővei váltogatva eddig mindenki előtt mél- 
tán kedveltetést nyere; Farkas ur utasítása 
után , Pesten szinte mint Kassán , a’ magyar 
színész társaság már többször adott illy jeles 
balletet ’s köz kedvezéssel; de Becsben most 
egyedülest (solot) is zajgó tapssal; Farkas ur 
nemzeti magyar köntösben az elhirült pesti 
szabómester K o s t y á l  Adárn készítette zrínyi 
dolmányban ’s kard-övedzve lépett fel , leold
ván ezt, Bihary szivreható hangzatihoz illeszt- 
geté bokáit ’s fejtegeté a’ magyar táncz bá- 
joló tulajdon keeseit, személyes ügyességének 
a’ könnyű lejtés ’s deli tartás voltak legin
kább sajáti, elmaradtak nála a’ szörnyű’s fá
rasztó grotesk szökellések , mellyek egyébiránt 
másféle művészek tánczaikban szükséges tulaj
donképen veritékezve mutatkoznak. Farkas ur

tánczában minden hajlat ’s mozdulat nemes , 
és igazán nemzeti volt ; ’s előadását tökéle
tesnek mondhatni, táncza végeztével kétszer 
hivatott újra ki, ’s mindannyiszor taps és köz
tetszés kiséré a’ magyar Terpsychore válasz
tott kedvesét. — Eddig az alig. Theaterzei
tung szavai: mi Örvendve közöljük e’ külföl
di ajak magasztalásit földinkról méltó ’s mél
tató ajánlatára honfitársink előtt.

Ct—r.

APRÓSÁGOK.

Jól mondja az asszonyság, a’ férfiak órán
ként elbeszélgetnek v a l a m i r ő l ,  de bezzeg 
az asszonyok három óráig is elbeszélgetnek 
s e m m i r ő l .  —

Hogyan fizessem én meg az egész bémene- 
tel’ árát a’ játékszínbe, mond a’ Zsidó, holott 
egy szemű vagyok ?

Hallod e Jancsi, nekem a’ tavaszra sok 
olasz diót fogsz ültetni a’ kertbe , mert én 
idővel azokból faolajt akarok üttetni.

Párisban egy gyógyszeres hordozható vil
lámhárítókat ta lá lt- fe l,  mellyek szalmából 
készíttetnek. Ezeket fejen viselhetni. Boldog 
isten ! a’ szalma - fejeknek úgy is elég boldo
gul folynak napjaik — és ime most még vil- 
láinháritókkal is oltalmaztatnak! —

Látván egyvalaki, hogy árverés’ alkalmá
val a’ legszebb könyvék igen olcsó áron adat- 
nak-el, azt mondát Ezekből bizonnyal már a’ 
javát kitanulták! —

t . 217.
TALÁNYOK.

Mi az ?
Nincs feje, nincs lába, nincs keze, csak egy naery 

üres hasa ; néha igen sok , néha ismét semmi. Ezerek 
között is mindig fényesen ragyog.

Mi az ?
A’ mi többek’ társaságában igen gazdag , holott e- 

gyedut lévén a’ legszegényebb koldusnál is szegényebb.
Mi az ?

A’ mi testvéreitől azzal különbözik, hogy állhat egye
dül is ,  testvérei pedig nélküle soha sem lehetnek.

A’ 25dik számbeli rejtettszó: K o l c s a g t o l l .

Szerkezted He l m e c z y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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PARASZT-TÁNCZ PÁRISBAN.
Mart. 4dik. 1832.

Valamint ez előtt 3 esztendővel, n'gy az 
ide'n is magyar táncz elevenítette ő excellen- 
liájok a’ gróf Appony Antal cs. kir. nagykö
vet e's követne' által adott estve'li mulatságok’ 
egyike't. Különböztek mindazáltal abban, hogy 
Februárius’ 9ken 1829. a’ tánczolő kar líri ma
gyar ruhában tündöklött, Martius’ 4 e'n 1832 
pedig ünneplő magyar paraszt-öltözetben. A’ 
társaság ez ide'n tizenke't deli fiatal párból 
szövetkezett - öszve. Neveik itt következnek: 
gróf Appony Rudolf az idősbik e's La Cha- 
taigneray marquise; gróf Luckner , báró Wer- 
ther kisasszony; báró K oller, Rougemont 
asszonyság; gróf Szápáry Miklós, Cuning- 
ham , angol kisasszony; gróf Appony Gyula , 
Horsford Laura , angol kisasszony; Beren- 
ger marquis, Horsford Emma, angol kisas
szony; gróf Appony Rudolf, az ifjabb, her- 
czeg Dalberg kisasszony; gróf Baumont, Fe- 
zensac , franczia kisasszony; gróf Grammont, 
Yence , franczia kisasszony ; gróf Le'autaud , 
Fitzwilliam, angol kisasszony ; Sir Capel, 
Berenger, franczia kisasszony; gróf Juigny, 
Lord, angol kisasszony.

Az Öltözetek általában magyar szabásuak 
voltak , ’s azon figyelemmel öszve szerkezve, 
hogy bennök, a’ mennyire lehető, mind az , a’ 
mi a’ tágasb e'rtelemben vett hazánknak több 
nemű viseletéi közt legizletesbnek látsze'k, 
előkerüljön, ’s lígy alkalmazva , hogy az vá
logatott szép ege'szet ke'pezve'n, az idegenek’ 
szemeit kellemesen lepje-m eg, ’s így mezei 
honnosink’ viseleterői kedvező ke'pzeletet ger
jesszen. A’ minthogy valóban idősb gróf Ap
pony Rudolf szorgalmas gondoskodása által a’

czél teljesen el is ehetett, ’s a’ tánczot a’ leg- 
nyilványabb megelégedés, ’s a’ jelenle'vő fé- 
nyes társaság többször ismétlett tapsai kö
vették.

A’ paraszt leányok’ személyét viselő dámák 
e’kép voltak felöltözve : Elől hajfürteik szebb
nél szebb virágokkal valának felékesitve, 
hátul pedig hossziíra béfonva, ’s szalagokkal 
(pántlikákkal) kiczifrázva, vállaik- ’s keblökön 
végig lefüggtenek ; ezen kivül szép selyem haj
kötők lebegtek - le fejők’ hátulsó részéről, ’s 
valódi menyaszonyi alakot kölcsönöztek a’ kü
lönben is bájoló lyánykáknak. Az ing könyö
kig ért ujjai igen szép virágokkal voltak ki- 
himezve; a’ derék’ karcsúságát pedig szűk, 
zsinóros magyar váll tűntette ki. A’ mi al
sóbb öltözetöket ille ti, ez horvát-országi sza
bás szerint volt készítve, elől és hátúi gyö
nyörűen kivarrott köténykével fedve; végtére 
a’ fényes pléhecske, csinostopánkájokra verve, 
a’ sarkantyúk’ vagy inkább patkók’ helyét czél- 
irányosan pótlotta - ki.

A’ paraszt legényeket képező úrfiak’ öltö
zete pedig e’ként volt intézve :

A’ süveg , melly alacsony magyar kucsmá
hoz , vagy talán formájára nézve inkább bá
nyász - legényi sapkához hasonlított finom fe
kete posztóból volt készítve, ’s alsó és felső 
részén köröskörűi egy újnyi szélességű vörös 
galanddal beszegve, és páva tollal (annyival, 
a’mennyi kinek tetszelt) felékesitve, hogy 
így a’ hazánk’ némelly részeiben fenálló szo
kásnak megfeleljen, hol tudniillik a’ paraszt 
legények annyi kakas vagy egyéb madártollat 
tűznek süvegük mellé, mennyi legénnyel meg
birkózni készek. A’ süvegnek másik oldalán 
irányban a’ toliakkal egy kisded vörös cserép

V



pipa is volt helyezve, hogy a’ nemzeti szo
kás ebben is hiven utánaztassék. A’ nyak- 
ravalo arany rojtokkal kivarrt violaszin selyem 
kendőből állott; ehhez járult a’ csípőig érő 
és líjatlan rövid magyar mellény (Weste), 
melly keiket férjfin váltogatva, külön szinü 
posztőből ke'szült gombkötő munkával vala bő
ven kihányva. A’ melle'ny alatti finom gyolcs
ból varrott ing, mellynek szeles hosszú tíjjai 
franczia-müveszi Ízlettel voltak hímezve, szem- 
betünőleg emelte a’ paraszt öltözet’ becse't ’s 
eredetise'ge't; továbbá a’feszesen álló nadrág is, 
mellynek szíjából az említett pipához illő kis 
csinos selyem zsacskó nyalkán lógott-le , e'r- 
demle' a’ dicse'retet. Ve'gre gondolhatni, hogy 
a’ topánkákról a’ magyar tánezhoz olly szük
séges pengő sarkantyú sem hibázott-

A’ muzsika Bihari’ es RothkrepP magyar 
nótáiból volt kive've , ’s a’ játszó kart T a l 
b e  c q u e  nevű dere'lc franczia hangász , ki a’ 
magyar nóták’ vonásába társaival együtt szor
galmasan beletanult, igen hathatósan igaz
gatta . A’ táncz-járás szinte magyar le'pe'sen 
alapúit, e's így mind a’ l a s s ú ,  mind a’ f r i s  
ege'sz eredeti valóságában tartatott fen , ’s ha 
talán a’ táncz folyásába becsúszott is olly kis 
változás e's toldale'k, mellyet hazánkban sehol 
sem lehetne tapasztalni, mind a’ mellett is 
(legalább alaprajzolatiban) valódi nemzeti 
be'lyege'től el nem távozott. A’ re'szve'tel e’ 
nemzeti táncz iránt olly nagy volt a’ jelen 
le'vőkben, hogy ugyanazon éjszakán három 
ízben kellett isme'tleni. Párisban, Mart. 15- 
dike'n 1832.

Fekete Gáspár.

AZ EGRI BASILIKA.
Elkészült az egri e'rseki ’s városi főtem

plom’ mintája (modelleje) ’s ennek rajzát a’ 
patriarcha - e'rsek ő excja kőre nyomatva, 
Be'csből hazate'rte'ben meghozó. Ennélfogva 
tehetni tudósítást azon e'piiletről, melly nem
csak e’ megyének, hanem az országnak is dí
szére szolgáland, ’s ez ilttal az említett min

tának alkatját is előadhatjuk. Legelői az épít
tetőt vevén figyelmünkre: méltán magasztal
hatjuk őt, ki azon fenséges gondolatot, melly 
a’ magas lelkű néhai gróf Eszterházy Károly 
egri püspöknek a’ fenséges egyszerűségű lyce- 
um alapítójának nagyralátó elméjében fogan- 
szott reménymagul kikeleszté, hogy az bá
mulatos serény növekedéssel térés fává tete- 
medjék ’s magasuljon. Fő templomot alkotni,
’s ollyat miilyenre a’ szükségen kivül illen- j  
dőség is lítasít, lón irányzott kívánsága Esz- 
terházynknak, ’s nemcsak irányzott, de ha
talmas munkába is vett kívánsága P y r  k é 
r ü n k  nek; ’s im , állanak a’ falak, ’s milly 
nagy haladás, ’s csak tavai óta már! —“ 
Az egri nép vesződséges szorongásokat álla 
ki a’ néhai templomban, melly szűk volta 
mellett is három úrnak (érsek- ’s káptalannak 
’s mint parochialis , a’ városnak) szolgála. 
Migmég a’ fő (cathedralis) egyház a’ várban 
állhata-fen, addig a’ város maga bírható tem
plomát, de későbben földesurai lekényszered
vén a’ várból, együtt szorongtak a’ néppel,
’s egyik rész a’ másiknak lön alkalmatlan. 
Patriarcha-Ersekünk igen nemesen fogá-fel a’ 
dolgot, midőn nemcsak a’ megye’ javára ü- 
gyekszik vala , de a’ városon is könyörűle,
’s a’ városnak jogát (jus) elismérve, neki / 
az épülő templomban részt engede. —

A’ minta, melly után ábrázoljuk a’ le
endő templom minőségét, különös említést ér
demel , magára mesterére ’s rendezőjére néz
ve is. Ezen fa-minta egri rajztanitó Jóó Já
nos ur’ rajzolata szerint az ő igazgatása és 
segítsége által készult-el. Méltólag nevezzük 
őt úgy is, mint jeles idomú ifjú rajzmestert, 
ki ritka ügyességgel dolgozik , ’s a’ mi külö
nös , e’ magyar fi becses sajátságát nem kül
földön , hanem országunk’ keblében szerzé.
Az épülő templom’ plánja alakításában ő va
la legnagyobb részvevő. A’ remek gyártatú 
minta Oberfrank egri asztalos műhelyéből ke- 
rű le; Gogh János magyar asztaloslegény gyár-
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talma után , ki ez által szép mezőt nyere mes
terséget kicsinyben pontosan ’s finomul kitün
tethetni , ’s e’ nyilványos remek után érde- 
met szerze a’ czéh’ legelső tagjai közzé' szám
iáltathatni készültsége mellett, mire nézve 
biztosan is reméiljtik, hogy legalább ez igaz
ságos jutalmazásnak semmi kaján vagy fondor 
korlát nem gördittetik ellenébe.

A’ templom külsőjére nézve keresztfor- 
i májú, középeit világító kúpos (kuppolás) bol- 

tozatu ’s tetőü ’s hátrább két tornyu leend. 
Az egyház homlokának fő ajtaja mellett két 
kisebb oldalajtó álland, ’s a’ bémenet előtt 
nyolcz oszloppal kerített jeles tornácz vagy 
csarnok (propylaeuin) fog ékeskedni három- 
szegü homloktetőre ; az ajtók felett pedig a’ 
hit’ , remény’ és szeretet’ szobrai. A’ tem
plom fölemeltetve lévén, belé élőiről huszon- 
négy garádics vezetend. Belől hosszában az 
épület három szakaszu lészen, ’s hossza 42, 
szélessége 2 0  ölet teend. Jobbról a’ bold, 
szűz’ kápolnája , balról szent Mihályé a’ két 
kisebb szakaszban. A’ több ablakit kuppola 
tizenkét nagyobb oszlopon a’ templom’ föde
le között emelkedik, ’s oily magosán, hogy 
teteje majdnem a’ tornyokkal egyez. Altal- 
mérője ezen kiípnak nyolcz ’s ennek csúcsáig 
a’ templom’ belső emelkedése húsz ö l; külön
ben a’ belső magosság tíz öl. A’ szenthely’ 
(sanctuarium) hossza tíz , szélessége 6  öl. 
Egyébiránt a’ szenthelyen innen a’ templom’ 
hajójának (navis) oldalfalait nyolcz korinthi 
fejezetű oszlop ékesíti, ’s mind ezeket a’ fel
hozott minta,valamint a’ díszes, négy oszlo
pon álló chorussal együtt a’ templom’ egész 
belsőjét minden apró résseivel — nem úgy 
mint más illyetén minták vagy inkább sámok, 
mellyek csak kül tekintetre 'készülnek — 
pontosan előábrázolja; sőt hogy a’ bel részek 

i még inkább láthatók legyenek, a’ mondott 
mintát több szakban szét rakhatni, melly 
minden oldalról tekintve igen jeles mű. Mi
dőn a’ külföldre ’s annak fiaira sokszor tán

nagyon is elandalodunk (valamint főkép mű
vészeti szempontban méltó joggal is andalod- 
hatunk - el) , ne feledjük soha el hazánkat ’s 
annak fiait, ’s ha ezekben művészi lángészt 
vagy ügyességet sejtünk vagy tapasztalnak 
főkép dús nagyaink , nyújtsanak illyeseknek 
módot, alkalmat az örök remekek’ láthatásokra 
és szemléleti tanulhatásnál fogva izletök ’s igy 
(alkotandó remekletikben) a’ hon dicsőítésére !

Maicúry György.

VIADAL EGY ELEFANT ’S OROSZLÁN KÖZT.

M e s s a g e r  des  C h a m b r e s  Mart. 
Ilikéről. Ducrow az elhirült angol lovag, 
Martin ur’ állatsergletét (menagerie) ’s Lon
donban a’ már előbb mutogatott elefántot li
verpooli körletében (circus) egyesité. Martin 
ur’ állatjai külön záratonként egy körletmel
letti fészerbe helyeztettek , hol az elefánt ta
nyázott , ’s több ideig nyugton lakták szál
lásokat; azonban, midőn egyszer Ducrow ur 
a’ nép’ beeresztése előtt lovagmesterségeit 
próbálgatná, Martin ur’ egyik állatgondvise
lője’ ügyetlensége miatt a’ nő oroszlán kisza- 
badúlt. Szabad mozoghatási kényétől felhe- 
vűlten iszonyú ordítással áltszökött tüstént a’ 
korlátozaton , rémülten futottak a’ jelen lévők 
’s sebesen zárdosták magok után az istálló
ajtókat. Ducrow u r , ki ellen a’ szörnyeteg 
iramodék, csak a’ gátokon átszökéssel ment- 
heté-meg életét: de repült is az oroszlán or- 
ditásra természetileg halált veritékező lova 
minden sarkantyúi csiklandás nélkül, ’s mig 
a’ vad dühét szikrázgatná, már túl volt a’ ve
szélyen. Martin ur’ vadai’ gondviselői azon
nal a’ fészer’ tetején termettek; az állatok 
mind felzúdultak rémültökben, még a’ kígyók 
is reszketni látszattak zárokban. Csak Hüguet 
ur maradt még a’ bőszölt fenének áldo
zatul kitéve ; ő épen elefántjának nyújtogatott 
eledelt, ’s ennek is húzódott szegény lábai kö
zé midőn az irtóztatót feléje rohanni látná; 
dühödve tartott ez az elefántnak, melly urát
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védeni nemesül elszánva ormányát felhajintá, 
agyarait földszint szegzé, ’s egyik lábát fölemeld 
tüstént agyon vágni ellense'gét hahogy testéhez 
közeledni merne, ’s így mint egy veszélyes 
ostromalatti fellegvár neki szegülten várta a’ 
rohanó támadást, de gondosan ügyelni is lát
szottak meredten szikrázó szemei, mintha az 
ellenfél’ hibázható csapási használatát lesné; 
még inkább feldühült erre az oroszlán ’s el- 
bődiilve ugrott az elefánt’ egyik lábának , ’s 
kegyetlen harapásokkal kezdé szaggatni; el
keseredve kanyaritá emez ormányával ekkor 
az oroszlánt á lta l, hogy csontjai recsegtek ’s 
a’ harapással felhagyni kényteleníttetve majd 
lehelletét is kifújta, aztán a’ levegőbe kap
ván ’s ott csóválván úgy vágta a’ körlet’ egyik 
oldalához , hogy mozdulat nélkül porba terül
ne. Martin ur’ szolgái előjővén lepelbe bo- 
rongatva hurczolák záradékjába. Lehető hogy 
feléled.

Hüguet űrig, kinek a’ 8 — 9 percznyi 
viadal éltében leghosszahb ideje volt, ször
nyű vigasztalására, nem hatott az oroszlán- 
köröm , de az elefánt is érezni látszott dia
dalmát ; büszkén legyintgeté ormányával sze
relmes simogatásként mentett vezetőjét, ’s 
vizsga szemlélése után mintegy nyugodtan 
meggyőződni látszott hogy védencze sebet nem 
kapott.

Sok hírkiváncsit csődíte-össze más nap 
a’ bajnokviadal’ híre, ’s nem győzték szemei
ket eléggé hizlalni a’ vitéz ’s lelkes állat’bá- 
multán , melly harczát egy picziny sántitással 
sinlette , de azért mesterdarabjait szokott ér- 
telmességgel ’s pontos ügyességgel mutatá.

S—r.

NAPRAFORGÓK.

15) Csak szépen játszotta az a’ 
kisasszony a’ ném át, mond János gazda a’ 
komjának, meg nem szólalt volna a’ világ’

minden kincséért. Azt csudáltam én is , édes 
komám uram, hogyan lehet képes asszonyi 
személy ezt véghez vinni ?

16) Nem tudná, nagyjóuram, megmon
dani , kérdi a’ tiszaháti magyar, hol lakik 
az a’ pápaszemmel járó vak uraság; ki ná
lunk a’ falukban a’ szegény ember’ gyapját 
szedi? — Mellyiket keresi kend atyafi? I t t a ’ 
mi városunkban sok v ak  u r a s á g  lakik.

M. J.

A5 HAZAÉRT ÉLÓ.

Bar sokan azt t a r t s á k hogy szép meghalni
hazánkért:

t

En magam azt tartom , szebb dolog élni
azért.

É J L O G 1 C A .

Pénze ha nincs, az okos semmit sem nyerhet
okokkal;

Pénze ha van bőven, lészen azonnal okos. 

EXEGETICUS ÓHAJTÁS.

K érjetek, és adatik: bölcsen így szól az
apostol.

Bölcsességének bár fele volna tiéd !
L. J.

REJTETTSZÓ.

Csak egy cseh-ember az egész,
De már hazánk is látta.
Három tag ’s húzva az első 
A’ huszár’ származása.
Két utolját pedig hölgyed 
Pofozgatja, ha van földed.

A' nagy tollúi parochiábúl.

A’ 26dik számbeli talányok’ megfejtése: Az első 
és második z é r u s ;  a’ harmadik e g y e s  s z á m.

Szerkezteti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A1 K ő M í v e  s.
Parisban 18 0  5 ben egy szegény mesterem

ber estve haza felé menyén egyikében a’ vá
ros’ homályosabb átczáinak egy csinosan öl
tözött űri személlyel találkozott, k i, bár 
előtte egészen ismeretlen volt, egyenesen fe
lé jö tt vala ’s kérdé miféle mesterséget űz. 
Ez azt felelte, hogy kőmíves, mellyre az ide
gen mondá , hogy bizonyos falnyilatot, mel- 
lyet majd megnmtatand , akarna kővel bera
katni, a’ mit ha teljesítene 50 louisd’orral 
fogná megjutalmazni. A’ feltétel hozzá egye
dül az , hagyná magát szembekötve a’ felra
kandó falhoz vitetni. A’ kőmíves részint új
ság- részint nyereségvágyból sok vonakodás 
nélkül megegyezett a’ szándék’ teljesítésében. 
Az idegen azonnal bekötő kendővel szemeit 
’s elvezette őt egy kocsihoz , melly egyedül 
rajok látszott várakozni. Mindketten bele
ültek, ’s a’ lovak inegindittatván sebes vág
tatva nyargaltak. Csak hamar kivűl voltak 
a városon, a* kőmívesnek legalább úgy tet
szett , mert a’ kocsi kerekek’ zörgése az út- 
czai kövezeten többé nem volt hallható. Mi
nekutána csaknem két egész óraiglan ekként 
haladtak volna , a’ kerekek ismét kövezeten 
kezdtek zörgeni ’s úgy tetszett, hogy egymás 
városba érkeztek-meg. A’ kocsi csak hamar 
megállott, a’ kőmíves kiemeltetett belőle ’s 
különféle folyosókon ’s grádicsokon keresztül 
egy helyre vezettetett, hol beszédeket hal
lott. Szemeiről a’ kendő leoldatván egy tá
gas szobában látta magát, mellynek falai, 
fedele ’s padolata fekete posztóval volt bevon
va, kive\én egy tágas, ajtónyi széles- és ma- 
gosságú falnyíladékot, melly mellett kövek, 
vakolathoz szükséges sár 's egyéb kőmívesi

szerek egész bőséggel voltak készen. A’ szo
bában néhány férfi alakot látott fedett ábrá- 
zattal. Egyike ezeknek, közelebb lépvén hoz
zá , ezt mondá: Itt az 50 Iouisd'or, mellé 
csak azt kötjük-ki, hogy a mit itt látni és 
hallani fogsz , soha senkinek se említsd. A’ 
kőmíves megígérte. Csak hamar más álorczás 
férfi lépett-be kérdve ha minden rendben van 
eP —  Miután a’ jelenlévők igenlenék, ki- 
mene ’s néhány perez múlva visszatért két 
férfival, kiknek egyike, ősz hajáról Ítélve, 
igen korosnak látszott, ’s egy fiatal igen szép 
leánnyal, kit mindhárman erőszakkal hurczol- 
tak-be a’ szobába magokkal. A’ leány’ haj
fürtéi kibontakozottan voltak szétszóródva vál- 
lain s általában egész külseje nagy rendet
lenséget mutatott. A’ három férfi által erőha
talommal a’ falnyilás felé tolatott, mellybe 
minden ellenállása és küzködése mellett is 
végre behurczolák. A’ küzködés alatt a’ le
ány borzasztó siralompanaszok közt sikolto
zott, majd ismét szívrepesztőleg esdekle ir
galomért. Egy ízben ki is fejtekezék a’ há
rom kegyetlen’ karjaiból ’s az öreg férfiúnak, 
lábai elébe borúivá, keresztül öleié térdeit ’s 
esdeklett, hogy vegyék el életét egyszerre ’s 
ne hagyják lassú, kegyetlen halál’ martalé
kává lenni: de mind hiában ! Minekutána a’ 
nyílásba betolták, erős karjaikkal megfogák, 
hogy ne mozdulhasson ’s parancsolták a’ kő
mívesnek fogjon munkájához. A’ kőmíves tér
deire esett ’s könyörge , hogy távozhassék 
mielőtt illy kegyetlen te tt’ végbevitelére esz
közül szolgálna. Az ismeretlenek azonban azt 
válaszolók , hogy lehetetlen , sőt halállal fe
nyegették , ha ígéretét nem teljesítendi , el
lenben, munkáját jól végezvén, még másodszori
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5ü louisd’ort igertek díjul. Fenyegetés es 
Ígéret győztek végre ; a’ kőmíves a’ mun
kához fogott ’s a’ szerencsétlen áldozat csak 
hamar befalaztatott ’s néhány nap múlva hihe
tőleg, világosság, levegő ’s étek nélkül a’ leg
kegyetlenebb halállal kellett kimúlnia. Mi
helyt a’ kőmíves munkáját elvégző, kifizette
tett a’ másik 50 louisd’or is számára ’s sze
mei mint előbb, ismét beköttetvén , különféle 
utakon visszavitetett a’ helyre, hol a’ ko
csiról leszállott vala. A’ kocsi előgörgött ’s 
oily sebesen mint jött elsiete a’ fővárosba. 
Midőn a’ lovak megállották, ’s a’ kőmí
ves leszallhatott, levétetvén szemborítéka ész
revette , hogy azon helyt van, hol az ide
gennel először találkozott. Az idegen mellet
te  állott ’s parancsolá , hogy öt perczenetig 
maradjon veszteg, azután menjen hová te t
szik , ha pedig előbb megmozdúl , életét 
veszélynek teendi-ki. E’ szavak után az 
idegen eltávozott, a’ kőmíves pedig öt per* 
czenet’ múlta után egyenesen a’ politiai hiva
talhoz ment, ’s az egész történetet elbeszél
te. A’ politia’ tisztei e’ dolgot olly figyelem
re méltónak találók , hogy a’ kőmívessel együtt 
azonnal Abrantes herczeghez mentek. A’ her- 
czeg eleinten gyanakodott, hogy az egész do
log költemény, de midőn a’ kőmíves a’ 1 0 0  

louisd’ort előmutatná, hinni kezdé. A’ leg
szorosabb nyomozások rendeltettek Párisban 
és környékén , hogy e’ borzasztó gyilkosság 
felfedeztessék , de mind hiába! Napoleon csá
szár maga is igen nagy részt veve a’ dolog
ban , ’s parancsokat adu, hogy semmi el ne 
mulasztassék felfedezésére. Számtalan ház vizs
gáltat ott-meg , ha nem találtatnék e valamel- 
lyikben új falrakat, de minden törekedések 
hasztalanok voltak ’s a’ történet felől soha 
sem jö tt semmi világ elébe.

E’ történetet a’ külföldi folyóírások Halon 
general’ fa’ híres Moreau’ sógora’) beszéde 
után közlik, ki azt J u n o t  inarschalltól, az 
a b r a n t e s i  herczegtől hallá, kinek midőn a’

dolog történt párisi commendans lévén , fe
lőle környülményesen kellett értesíttetnie.

M Ű V É S Z I  C S E L .

Mignardnak XIV. Lajos’ első festőjének —  
az idő már eltemette nagy hírét, mellyre 
korában érdemetlenűl jutott — legnagyobb 
tehetsége abban állott, hogy néhány olasz fes
tő’ sajátságait bámulandó hűségig tudta utá
nazni ’s másolatit felette nehéz volt az erede
ti művektől megkülönböztetni. Egykor Mag
dolnát festé-le a’ Reni Gvido’ inanierjában ’s 
mint új ’s Olaszországból nem rég érkezett 
müvét Gvidónak, eladta azt egy úgy nevezett 
Amateurnak igen nagy áron. Nem sokára a’ 
vevőnek egy harmadik által jelentette , hogy 
meg van csalva, mert a’ kép nem Gvido’ ha
nem Mignard’ műve. Az Amateur nem tudván 
egyébként kihatolni e’ szövevényből magá
hoz Mignardhoz ment. Ez erősítő tovább is, 
hogy a’ kép Gvidóé ’s szavának nagyobb hi
teléül le Brunre hivatkozók, ki akkor kirá
lyi festő volt, ’s ezen müvészségben oráku
lum gyanánt tekintetett. Az Amateur mind 
a’ két festőt ebédre hívta ’s az ügyet le Brun 
elébe terjesztvén, kérte, lenne bíró közöttük. 
Le Brun minekutána sokáig élesen vizsgálta 
volna a’ képet, azon itélélet hozta , hogy az 
valósággal Gvidóé. Mignard elérte a’ mit 
akart. „Most megvallom , úgy mond , hogy 
a’ kép az én munkám“ , ’s szavai’ bizonysá
gára azt mondó, hogy a’ szép vétkes’ hajfür- 
tözete alatt egy cardinal-süveg van festve. 
Mivel azonban ez állítást be is kelle bizonyí
tani, előhozó szükséges eszközeit, ’s elmos
ván a’ hajak’ ábrázolatát a’ cardinal-süveg 
azonnal kitűnt. „Itt az lírnak pénze, mond 
a’ vevőhöz, a’ kép most enyém: a’ ki festő, 
ismét helyre fogja állíthatni.“ Ezzel ment 
tele önérzettel ’s büszkélkedve annak gondo
latában , hogy a’ nagy nevű le Brunt így 
meg játszhatta.
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ASSZONY! SZÉPSÉG'1 TULAJDONAI.

Tonderer után.

Asszonyban, hogy a’ valódi szépség’ czí- 
mét megérdemelje, kívántatik: l )  hogy fia- 
tál legyen; 2 ) középtermetű, a’ magas és 
alacsony között; 3 ) közép a’ kövér es so
vány között; 4) egyik tagja a’ másikhoz ké
pest symmetriai nagyságú ; 5) fejen tündöklő 
szőke vagy barna gazdag hajfürtözet; 6 ) 
gyönge, fejér bőr; 7) gyönge pirossággal 
vegyült fejér szín az egész testen ; 8 ) derült, 
az az sima, kerek homlok; 9) vékony szem- 
öldek ; lü )  tüzes fekete, vagy epedő kék 
szemek: 1 1 ) szépen formált orr;  1 2 ) oval 
fej ; 13) halavány pirosságú arcz ; 14) piros 
ajkak; lő )  kis száj , kitalált ajkak nélkül; 
16) apró, gyöngyökhöz hasonlító, fejér fo
gak: 17) gyönge lehellet minden szag nél
kül ; 1 $) apró kerek fülek ; 1 O) hófejérségű, 
egy kissé hosszú nyak: 2  0 ) tündöklő alabas- 
trom mell; 2 l )  gyenge fejér kezek; 2 2 ) 
középszerüleg hosszú újak; 23) fejéres , ü- 
veghez hasonlító , ’s átlátszó köröm ; 24)
kellem a’ járásban és tagok’ mozdulatiban; 
25ör pedig , a’ mit legelőbb kellett vala mon
dani , mívelt lélek , és erkölcsiség.

íme a’ tulajdonok , mellyeknek birtokáért 
az asszony a’ legnagyobb kincseket adná, ha 
mesterséggel megszerezhetők volnának !

G E O G R A P H ! AI N E V E Z E T E S S É G E K .

1) Morea ’s altalabau a’ hajdan magasz
talt Görögország most egy sivatag, mond 
Chateaubriand, ’s lakosain, mint átok úgy fek
szik a’ török iga; meztelen, éhtől elsová- 
nyodott gyermek mutogatja a’ vándornak egy 
vadon pusztán Mikenae5 kapuit ’s Agamem
non sírját. Az új görög mélyen érzi még 
mindig a szolgai létnek léleksenyvesztó lán- 
czait.

2 ) Ama’ nevezetes utazó H u m b o l d t  
S á n d o r  Junius 2 2 d. 1 802 hágott fel Chim- 
borasso’ hegyére Peru’ tartományában. Útját

a’ franczia H o n p l a n d ’ társaságában tette 
’s 3036 ölnyire emelkedtek a’ csendes ten
ger’ színén felül, (a’ Montblanc Európában 
2450 franczia ölnyi magasságú; 36 franczia 
öl 37 bécsi ölet teszen.) Midőn e’ magasság
ra értek, szemeikből, valamint ajkaik ’s ínyük
ből is vér buggyant-ki, tagjaik csaknem el- 
merevűltek a’ nagy hidegben. Egy 80 Ölnyi 
mélységű, igen széles hegyrepedék gátlá, hogy 
a’ Cliimborasso’ tetejére nem mehettek, melly- 
től csak 2 24 ölnyire voltak már. 5 50 ölnyi- 
vel azonban még is felebb voltak mint a’ 
Chimborasso’ előbbi meghágói, C o n d a m i n e  
és B o u g u e r.

3) A’ Hottentoták igen ügyes, virgoncz 
emberek és rendkívül sebes futók. Utazók 
bizonyítják , hogy lóháton sem lehet őket el
érni. A’ tigris és oroszlán’ üldözéseitől futás 
által csaknem minden ép lábú Hottentota meg 
tudja magát szabadítani.

4) Nápolyban régenten minden idegen ex
c e l l e n c e  czímmel szoktatott’s minden öreg, 
ha még olly rút asszony is , b e l l a  d o n n a  
(szép asszony) czímmel. — Caligula volt el
ső Olaszországban; ki labait kezdte csókol- 
tatni. Később a’ pápák vették-fel e’ szokást 
’s papucsaikat csókoltatták. —  Nálunk az 
asszonyok, ’s borzasztó mondania a’ rózsa
ajkú kisasszonykák nem csak a’ szép férfia
kat , hanem k e d v e n c z - e b e i k e t  is csó
kolni szokták. Milly veszedelmes ’s egy
szersmind milly csömört okozó szokás!

5) Nukahiva’ szigetén a’ csók’ érzése is
meretlen. A’ helyett hogy csókolnák egymást, 
barátság ’s szerelem’ jeléül orrokat nyomják 
egymáshoz.

fi) A’ japáni herczegek, kik a’ császári 
vérrel atyafiságban vannak, ha valakit meg
bántottak, kötelesek egy tigrissel megvíni. 
Ha győzedelmesek , bűnök megbocsáttatik. 
Egy okosabb neme a’ párviadalnak !

7) Némelly lyánykákkal, kik a’ módi ka
lapokat szeretik , nem lesz kedvetlen tudatni,

■Í1
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hogy a’ molukkai asszonyok irtózatos nagy- 
ságxí kalapokat hordanak, mellyeknek kari- 
rnájok hét nyolcz lábnyi szélességű ’s csiga
héjjal es gyönggyel vannak gazdagon föléke
sítve. Alól három líjnyi szeles karika foglalja 
őket a’ fejhez. Szegény férfiak, ha ezek di
vatba jőnének nálunk , akkor a’ játékszín! e- 
lőadásokat csak füllel láthatnátok !

8) A’ törökök és arabok Plato’ nevét soha 
sem mondják-ki ezen epitheton nélkül: i s t e 
ni. Nevezetes, hogy e” rendkívüli ember’ 
szelleme annyi különböző népekre munkált ’s 
oily rendkívüli hatással.

MESTERSÉGES ÖSZVESZOKÁS.

Egy nyugalomra lépett katona olly állato
kat tudott öszveszoktatni, mellyekben egy
más iránt természeti gyülölség van. Kutya, 
tengeri malacz, holló, macska, nyúl, veréb 
egy tálból esznek ’s egy szobában hálnak. 
Nem lehetne e a’ könyvírót is recensensével 
így öszveszoktatni ? . . .

BECSÜLETKÉNYSZERÍTÉS.

Londonban 1827ben egy könyv forgott 
közkezeken, czim és nyomtatási hely nélkül, 
melly azoknak neveit foglalá magában , kik 
systematice adósságokat csinálnak és nem fi- 
zetik-meg. Az első szám 4000 nevet foglal 
magában, dühös bosszúságokra mind azoknak, 
kik ekként té tettek-k i nyilványos gyalázat
ra. —  Illy könyvecskét kiadni Pesten is hasz
nos volna, ’s tán másutt is.

GONDOLATOK.

A’ character-nagyság hasonlít az illathoz, 
kiben megvan , legkevésbbé veszi észre.

A’ költés igazság’ szobaleánya , ki asszo
nyát öltöztetni szokta.

A’ hív szolga a’ háznak rejtett kincse.

A’ magány jobb kezében örömpoharat, bal
jában két élű gyilkot tart. Ezt a’ kétségbe 
esettnek , amazt a’ boldognak nyújtja.

Tapasztalás a’ bölcseségnek anyja ; igen 
kár , hogy gyümölcsei későn érnek-ineg.

Embernek utósó hiúsága az emlék és sír
vers.

Meddig a’ leányt tűkre bájolja, hasztalanok 
minden anyai intések.

A’ nevelés szinte úgy teremt mint a’ köl
tés: nem tárgyat, hanem formákat. Nem a’ 
vásznat és színeket alkotja , hanem a’ képet.

Nincs mestermív, melly egy asszonyi el
mének ’s ízlésnek olly nagy dicsőségére szol
gálna , ’s mellyen naponként olly szorga'óm
mal kellene munkálnia, mint saját leánya.

Az állhatatosság a’ férfinak koronája. Ez 
által kell bebizonyítania lelki ere jé t, ’s min
den tülekedése, magában charaktert alkotni, 
oda megyen-ki, hogy tetteibe állhatatossá
got hozzon. Ez állhatatosságnak a’ meggyő
ződésben, akaratban, hajlandóságokban ’s Ígé
retekben kell mutatkoznia. Hol állhatatosság 
nincs, nincsen erő. Az ingatag lelkűt , ki 
majd ezt majd amazt akarja, mondja, te
szi , senkisem becsülheti. Az illy lelkű soha 
sem fog valami jeleset alkothatni, másoknál 
valamit végbevihétni, ’s embertársai bizodal
mát megnyerhetni.

Az e l mé s  sokat és jó l ,  a’ g o n d o l k o 
dó keveset és jó l , a’ velőtlen f e c s e g ő  
sokat és rosszát, az e g y ü g y ű  keveset és 
rosszxíl szokott beszélni.

REJTETTSZÓ.

Kis szó még is erős; végét elhagyva erősebb, 
Mert sok erőseket ó meggyőz és földre teríthet.

Szabó Is tván, név. p.

A1 27dik számbeli rejtettszó: Huszita.

Szerkezted He l m e c z y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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TÁRSALKODÓ.
Pest, April’ l l k'n

e  p e  d É s.
Harmatos virágok illatozzák 
Végig a’ bere';1 zöld édenét,
Flora’ gyönge lyányi biborozzák 
A’ mezők’ viniló szőnyege't.
Szellő leng az erdő’ alkonyában,
Bokrain az enyhe fiilmile 
A’ sietve csörgedő patakkal 
Énekét eped ve zengi-le.'

Ab de éngem e’ tavasz nem éleszt,
Búra nyílnak békenapjaim!
Gyász színű a’ tarkarét’ virága,
Messze tűntek édes álmaim.
Fellegárnyain borult időmnek,
Túl a’ földi létnek szűk körén,
Merre lángzó képzetim csapongnak 
Lelhetem csak szívnyugalmam’ én.

Messze messze rémlik a’ jövendő’ 
Tengerébe’ nékem a’ kelet;
Hozzá vonja lelkem e’ borongó 
Éjszakáju puszta kebelet.
Itt,  ha bár a’ rét bíborba kél is,
Lengedeznek égi illatok
’S int ezernyi bája a’ tavasznak,
Mint komor vadonba’ hervadok.

S z a b ó  J ó z s e f , 
Szatmárban.

ZÁGRÁBI NEVEZETESSÉGEK.

Zágrábban 1830 olly intézet kezdődött, 
hogy az új évi hivatalos tisztelkedésekről le
mondván az erre kötelesek billet-ve'tellel vál- 
takozzanak-ki ’s az illy mődon öszvegyült pénz, 
melly évenként 400 — 500 pengő forintra me
gyen, a’ szegények’ számára fordíttassék.

Szamobor es Károlyváros mellett fekete 
márvány találtatott ’s a’ temetőben már sok 
belőle faragott sírkövet láthatni.

Zagorián, vagy is Zágrábtól Varasáig es 
Stájerország’ határáig kiterjedő vidékén , olly 
vendegle'si szokás van , hogy a’ ki valamelly 
úri háznál először ebédel, annak , ha csak 
nem víz-ivó , egy tele billikomot kell kiürí
tenie. A’ biliikoin’ nagysága különféle , egy 
meszelytől négyig.

Zágrábtól egy mérföldnyire fekszik az ágy 
nevezett S z o m s z é d v á r  (illy nevű helység 
több van Horvátországban) mellette egy hegy 
nyúlik-el közel a’ Száva és Krapina folyók
hoz. A’ hegy csupa homokos sárga agyagból 
áll ’s mert igen meredek , midőn esőzések van
nak, omladozni szokott. Oldalában és tetején 
több kődarab találtatott, mellyekben külön
féle kővé vált állatok ’s egyéb szerek látha
tók. Zágrábi kőfaragó, Schmid János, felha
sítván egy illy követ, benne egy csereboga
rat talált, melly kiterjesztett szárnnyal rö
pülve , ’s lábában szalmaszálat tartva leié e’ 
kőben temetőjét. A’ kődarabot az említett 
Schmidnél láthatni. Illyéseket S z t e n y e v e -  
c z e n a’ kőbányában nagy számmal találhatni.

Zágrábban vannak papok , kik Praebenda- 
riusoknak neveztetnek. Sok régi irományok
kal bírnak , mellyek a’ székes egyházban tar
tatnak. Most 12ten vannak, mindeniknek 
külön háza, jószága ’s jobbágyai. Collatorjok 
a' káptalan.

Topoloveczen , a’ Száva m ellett, gróf Keg- 
levich Tamás’ jószágában Matutinovich Antal 
lír a’ nadályfogdozást haszonbérbe vévé, ’s 
vele hat esztendő óta Olaszország felé nagy 
kereskedéstűz. Evenként 100 mázsányit is el
ad 40 pengő forintjával, sőt néha drágábban. 
Tavaszkor 80 pengő forintot is megadnának 
mázsájáért , de ekkor nem foghatni.
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Zágrábban minden esztendőben Aprószen
tek’ estveje'n e's napján a’ főtemplomban egy 
kisdedet láthatni , mellyct II. András király 
hozott Palaestináből ’s az itteni templomnak 
ajándékozd.

A’ hazai nyelv’ gyarapodására ne'zve e’ hár
mas ország’ követei az 1827 Sept. lOd. tar
tott gyűlésben azt végezték, bogy az a’ jö
vő magyarországi közgyűlésén törvény által 
rendes tudománnyá tetessék. Ugyan ezen ügy
ben Zágráb’ vármegye küldöttsége azt hatá
rozd az itteni tudományos igazgatás által tett 
javaslatra , hogy l j  három magyar és három 
diák tanitő legyen a’ gymnasiumban, 2) hogy 
míg dél előtt a’ magyar tan/tó az első isko
lában , addig a’ diák a’ másodikban foglala
toskodjék, délután pedig megfordítva. 3) Xe 
csak a’ diák, hanem a’ magyar is adjon elő 
valamelly tudományt a’ grammatikán kivűl. 
A’ felső iskolákban szinte igy a’ tudományok
nak fele magyar , fele diák nyelven taníttas
sák. 4) Hogy a’ mostani tanitők’ száma a’ 
fundus’ terhére ne essék, ha papok, plébá
niákra küldessenek, ha világiak Magyaror
szágba tétessenek á lta l, itten csak szükséges 
számmal maradván. Eddig még csak a’ con- 
victorok járnak magyar tanításra. Rusicska 
professor xír és é n minden héten két órát 
adunk a’ magyar nyelvből a’ convictusban, 
fizetés nélkül.

M i k u * ay  J t': n os ,  
kir. prof.

LAVA LETTE’ KÖN YVTA R A.

Xapoleon 1.600,000 frankra szőlő assigna- 
tiokat adott Lavalettenek, olly paranccsal, 
hogy azokat váltsa-be, ’s a’ kész pénzt tart
sa titokban. Ez épen azon estve történt, mi
dőn Xapoleon más nap az Orosz ellen indult, 
a pénz iránt semmi további rendelést nem 
hagyván; Illy sok pénzt rejtve tartani felet
te bajos volt, Lavalette tehát Regniers’ ta
nácsára könyyformájú négyszögű tokokat ké- 
szíttete , mindenikbe 30,000 frankot tett ’s

igy tartotta sok ideig könyvei közt könyvtá
rában. Visszatérvén Xapoleon Oroszországból, 
azonnal ismét Németországba ment ’s a’ pénz 
iránti rendelés ismét elmaradt. Ezután Fran- 
cziaországlön csata’ síkjává. Lavalette könyör- 
ge a’ császárnak; szabaditaná-fel olly nagy 
gondtői ’s ez azt feleié, hogy ha a’ pénz Pá- 
risban nincs elég bátorságban, rejtse-el falusi 
jószágán. Lavalette jószága a’ Versaillestől 
Rambouillet felé menő nagy ország-átban fe- 
kiitt ’s itt az 54. kötetet ezen czim alatt: 
Ré g i  és ú j a b b  n e m z e t e k ’ r a j z a ,  egy 
szobának padlata alá ásatta, a’ padlat deszká
it rájok szegeztetvén. Paris’ elf iglaltakor 300 
porosz lakott Lavalette falusi jószágán ’s azon 
szobában, hol a’ pénz elrejtve volt, 15ten 
háltak két egész hónapig. Nem is álmodtak 
a’ drága könyvtár felől , különben bizonyosan 
nem hagyták volna olvasatiam!! becses tartal
mát. A’ jól elrejtett pénz csak Elbában ju" 
tott Xapoleon’ kezeihez.

Nyilra-Zer da helyi Lóriticz.

A ’ V Á N D O R .

E»y naponként utazónak jegyzptiből.
Sok dalt olvastam már életemben a’ ván

dorokról , de utoljára szegények vagy mind 
meghaltak, vagyr talán a’ dalnok maga sem 
tudja hová lettek ; némellyeken szánakozám 
kiket a’ verselő irgalom nélkül megölt , ma
soknak szeretőm kora halálokat, hogy nem 
látták az emberiség’ borongő napjait. Gyak
ran haliam a’ jövendőt komoly képzettel áb
rázoló Öregektől — ,.az ember életében csak 
vándor“ —  elindultam tehát én is vándorol
ni , ’s azóta utamat a’ városban naponként 
folytatom , ’s mivel magas ágyból nem szület
tem , -— legalább magas, vagy alacsony ágy
ban szült e anyám ? nem tudom , — gyalog 
szédelgek a’ kocsizo ’s lovag utasok között. 
Utitársim , kik száguldó lovon, vagy villám
ként görgedező kocsikon rohannak mellettem 
el, vélik, elhagyónak engem , ’s én hideg vér
rel gondolom : szerencsés utat excellentiátok
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vagy nagyságtoknak, a‘ temetőben ismét meg
látjuk egymást. —-

Három rendű utasok vannak, kiket eddig 
vándorlásomban láttám , ezeknek egy része 
lovagol, másika lovas hiatókban utazik, mert 
ökörrel utazni unalom , ’s ezek egyedül ar
ra valók , bogy uraság’ konyhájára eledelt 
hordani hajtsák : harmadik ‘s legnagyobb ré
sze az utasoknak, kik velem együtt gyalog 
járnak ’s kik bármilly véletlen bukás történ
nék is a’ földön , nagyot nem eshetnek.

Ezen bárom rendű utasok közt mindenféle 
mestereket ’s mesterlegényeket láthatni , —  
számtalan nagykereskedőt , ki a' mély ör
vényeket rejtő tenger' színén könnyelmüleg 
(leichtsinnig) játszik : sok kiskereskedőt , ki 
a’ nagyok" miveit árulja , 's uzsorával el is 
tudja adni; sok kereskedőlegényt, ki szeren
cse után alázatos hajlongással , 's letett ka
lappal já r ;  láthatni tudósokat, 's tudatlano
kat, 's mikor az ember ábrázuton (Zimmer- 
reise) van,  gyakran tanúja lehet, mint kocz- 
káztatja utitársinak egy része , utolso vagyo
nát is , a' csalfa játékon , másika, hajnaltól 
napestig, mint üii-el a’ reppenő életet mámo
ros fővel teli pohár mellett.

Ismérem e kellőképen azokat, kik velem 
utaznak, itélje-el egy vándortars, ki valaha 
jegyzetimet olvasandja. Mikor nemelly gyö
nyörű napon utazom, ’s látom, hogy egy sze
rény* (modest) ifjureinegő léptekkel megyelőt
tem , 's tekintetét szemérmes tartózkodással 
egy helyre , mint valamelly isteni lény' lak
jam függeszti, ‘s megpillantom ott az epedő 
szemekkel néző szüzet , mint vágy dagadó 
keblével a’ szerelmében égő utashoz , egy- 
szerre két vándort Iátok , kik mennyet hisz
nek a' földön , 's az elfajult érzelemnek nem 
ismerik azon sötét ú ta it. hol az ember ne- 
mesb ösztöniből kivetkezik. —  llly vándort 
igen keveset lathatni , itt az ifjúság nagyobb 
része eltéveszti ú tjá t, ‘s olly szövényes (in
trigue) Ösvényekre té r, vagy csalatik, mel-

lyek , ha kora halál nem követi az életet, 
szigorú ’s kinos öregségre vezetnek.

Az ifjú vándorok legörömestebb szeretnek 
rózsás kertekben já rn i, ’s a’ magas bérczekeri 
txíl helyzeti borostyánágért, kevés tőr a’ tö
vises ösvényen keresztül ; az öregeknek csak 
kis részök utazik az olajág’ örök zöldje alá: 
a’ vén vándor jobbadán mind a' temető felé 
já r ,  ’s midőn kiér a' temetőbe, világtól fe
ledve , csak a’ doctor és patikás (gyógyszer- 
áros) szánakozik kora halalán ; — húsz esz
tendőnél tovább, halála’ órájáig orvosolták 
a’ töredelmes vándort gyomorgürcséből, még 
is sérvésben utazott a’ más világra , — a’ 
doctor máig is nevetve említi , hogy betege 
vigelmü (frohsinnig) ember lévén, milly fur
csán szedte reá őt *s a’ patikást.

Az élet’ utain minden jól el van intézve. 
„Igaz/ 4 ’s ezért a’ doctorokT kocsikban utaz
nak , mert nekik hamar kell intézni bajaikat 
’s fáradságikat betegeikkel, ’s ha kevés idő' 
múltán sz. Mihály szekerét látják a’ beteg' 
lakja előtt sötételni, „ki tehet róla .3  vigasz
taljak magokat —  halál ellen nincs orvos
ság4' — A’ prókátorok ellenben mind gya
log járnak , mert veszedelmes volna a’ pörle
kedőkre nézve, ha bajaikat lovagolva, vagy 
kocsi repteként intéznék-el. Ki oka, hogy 
az igazság vakon született? Míg az ember 
a" vakot addig orvosolja, addig operálja, hogy 
csak egy keveset is láthasson , ahhoz hosszas 
idő kívántatik, hosszas orvoslás pedig hosszas 
gyógyszeri fizetéssel j á r ; nem csuda tehát, 
ha a’ szegény pörlekedő huzamos utánalátás 
éjjeli ’s nappali nyugtalanságok m iatt, addig, 
míg az igazság látni kezdene , annyira elsu- 
ványodik, hogy csak csontja, bőié marad, ’s 
ha mind e’ mellett türedelmét nem veszté, bé
kén gyalogol tovább is a’ jóremény’ foka felé.

Illy utasokat lát ,  és számtalan másfélék
kel találkozik a’ vándor; utamat més: nem 
végeztem-el egészen , most a’ város’ erdőjé
be megyek, hol muzsikái akadémia lesz; e-

.
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lőre képzelem , milly bájlő epedéssel fog a’ 
fülmile énekelni, ’s mint harmoniáznak majd 
egymás közt versenygve a’ tengelicz és csíz; 
a’ veréb declamálni akart közöttük, de hal
lom , a’ városba utasították.

M.J.
3 A’ SZÉP NEM’ TÜKÖR-FIÓKJÁBÓL.

A’ férj- és ruhaválasztást magokra a’ leá
nyokra kell bízni.

Hogy a’ férj hitvese előtt kedves legyen, 
vagy két szeme , avagy pedig egy se legyen.

Minden férfiban találhatni csalfaságot; bátor 
az adás-vevésben néha az emberség peneg is 
nyelvökön, gyenge nemünket még is meg
csalják.

Szegény leánykák , sajnálkodásra méltó te
remtmények ! Hányféle mesterfogásba kerül 
nekiek hogy egy férfinak szivét megbilincsel
hessék , de még többe, hogy a’ másiktől ismét 
megmenekhessenek.

A’ vőlegény ugyan sokat ígér, de a’ leg
jobb férj alig tartja-meg annak felét! ——

Hány asszony csillog abban , a’ mihez férje 
igazságtalanul jutott ! —

Ha a’ leány már a’ 2 ü k  esztendőt elhalad
ta , és még sincs fejkötő a la tt , a’ vén leány’ 
nevét hallja mindenfelől suttogni. Oh pedig 
ez olly utálatos név, hogy készebb lenne a’ 
sátánnal is kezet fogni, mintsem ezt viselni.

Némelly szobaleánynak 1 0 0  forint a’ bére, 
selyem ruhákban ’s fátyolban pipeskedik. Igen 
is ! de bezzeg meg kell fontolni, hogy ugyan cso
dálatosak ám némelly nagyságos asszonykák is! 
— Szegény szobaleányok alig tudnak valamit 
kedvökre úgy tenni, hogy arczájok ne bizo
nyítsa , hogy a’ nagyságos asszonynak mind
egyik kezén öt úja van.

Szokták mondani: a’ vén leány Európában 
épen ollyan, mint a’ levél, melly ugyan meg- 
ira to tt, de postára nincs adva; olly virág, 
melly szárán hervad-el; leveles fa , melly

Szerkezted H e l m e c z y .

gyümölcsöt nem terem ; olly ház, mellyet 
senki sem bátorkodik kibérleni, mivel a’ vén- 
ség kísérteiként garázdálkodik benne.

Mi a’ szerelmet illeti, erre nézve soha fe
lettébb meg nem korosodunk. A’ mi a’ jóté
kony nap a’ természeti világban , épen az a’ 
szerelem az erkölcsiben. Mind a’ ketten még 
az őszbe borultat is felmelengetik.

E’ világban leggyorsabban változnak: as
szony-szeszély, tenger-hullám, szél!! —

U. M.
FUTÓ GONDOLATOK.

Sok asszonynak jó kedve ollyan férjére néz
ve, mint derék télben a’ tavaszi idő; retteg 
az ember a’ későbbi bizonyos fergetegtől in
kább mintha már benne volna.

Melly ágyad alattad egyszer leszakadt, 
melly barátod vagy nőd valaha megcsalt, vaj
mi kevéssé biztos többé azok ölében a’ nyu
galom !

Feleség! ma egy nyúl kétszer ugrott-fel 
előttem , én pedig egyszer sem lőttem-meg, 
méltatlan vagyok mai ebédedre; annyira is meg- 
boszankodám magamra, hogy ha éhes nem 
volnék; menten egy falatot sem enném. Ugye 
b á r , dévaj egy ember ő kegyelme Nimród 
uram, pedig —  hány fogadásinkkal, hány 
feltételinkkel vagyunk igy számtalanszor min 
magunk is.

H K L .

REJTETTSZÓ.
Vizéről híres az e g é s z  
Magyarország keblében.
Első tagja szárnyas állat 
Lappong a’ vetésekben.
Három végsőt ha fordítod,
És ha ékelve kimondod,
Olly valami szülemény,
Mellytól sárgái vetemény.

A ’ n a g y s a l ló i  p a r  oc h iú b ó l.

A’ 28dik számbeli rejtettszó: Bo r s .

Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ MAGYARHOZ.

Bátran előre, magyarom ,
A’ dicsőség’ mezején!
Bátran a1 kimívelődés’
’S nemzetiség’ erején!
Nem a’ múlton siránkozva 
Vagy csak mindig mást okozva!
Kiben szándék és erő ,
Az lesz győző, az nyerő.

A1 múlt időt, emléke bár 
Szíveinket buzdítsa,
Ne kívánjuk, hogy a’ végzet 
Hozzánk visszafordítsa.
Mert azoknak fényessége 
Csak egykettő’ dicsősége.
A’ jelenkor’ jelszava:
Az egész honnak java.

Jobb időkre ne várjatok,
A’ jelenlét tiétek,
Többé a’ múlt vissza nem tér,
A’ jövendők sötétek.
A’ dicsőre, a’ nemesre 
Magasra és felségesre,
Itt az dt, az alkalom;
Tettben van a’ jutalom.

Ne csügessze szent tüzűnket,
Hogy messze hátra állunk ;
Van idő előhaladni,
Ha bátran szembe szállunk,
A’ népek, kik megelőztek ,
Mint m i, úgy harczpltak ’s győztek, 
De minden perez’ veszése,
Szent ügyünknek késése.

Előttünk a’ századoknak 
Dicsősége, homálya,
Előttünk a’ nemzeteknek 
Csalhatatlan példája.

Mutatja miként sűlyedett 
Mindenik, vagy emelkedett,
Mi volt oka fényének,
Mi volt oka vesztének.

Szégyen volna ott botolni,
Hol ezeren botoltak;
Olly hibák miatt lakolni, 
Mellyért százak lakoltak.
A’ mit az idő másokkal 
Tanúitatott ön károkkal, 
Fordítsuk mi magunkra ,
Min javunkra, hasznunkra.

Minden igaz hive legyen 
A’ szent magyar hazának 
Egyenlőleg részvevője,
Terheinek javának.
’S kinek szíve szebbhez nem ért, 
Legyen magyar ön hasznáért; 
így a’ köz jó’ értelme,
Lesz az egész’ érzelme.

A’ magyar hon’ minden fia, 
Magy'ar nyelvet beszéljen, 
Bizodalmát hon-társával,
A* hon’ nyelvén cseréljen; 
így lesz a’ nemzetiségnek ,
Az erőnek ’s egészségnek,
A1 nyelv dísze , értéke , 
Középpontja, mértéke.

És ti kiknek ajkaik közt,
A’ ny elv lanttá változik,
’S miuden hang hű kebletekben, 
Érzetté olvadozik;
Kiktől dicsőbb a’ jutalom,
Kikkel édesb a’ nyúgalom 
A’ megharczolt bátornak ,
Az elfáradt vándornak;



118

Ti a’ kikel e g y  boldogabb 
Jörendőnek istene,
A’ szent tűznek őrzésére ,
Kellemekkel fölkene,
Ti hölgyei Hunniának ,
Sze'p lányi egy szebb anyának l 
Magyar legyen szívetek,
Magyart szóljon nyelvetek.

Ha ezeket majd megtermi 
Az idő ’s igyekezet,
Akkor arany boldogságod 
Hunnia, elérkezett.
Mert a’ midőn minden magyar,
Egyet érez, egyet akar,
Erőnknek bár mi álljon,
Ellen, kell hogy hátráljon.

Gr. Teleki Domokos.

CZl KORL1SZT-KÉSZITÉS CZÉKLÁBÓL 
HAZÁNKBAN.

Magyarország, az én kedves hazám , éven- 
ke'nt kiad a’ behozott 300,000 mázsa czuko- 
rért 10 millió pengő forintot, ’s általa a’ kül
földet boldogítja. Ezen legközelebb reánk, va
lamint az egész monarchiára nézve, minden 
egyesült országit tekintve , felette fontos esz
méletre méltó környiilmény arra indíta , hogy 
még ezelőtt három évvel saját költségimen 
D u b o i s  de B a s e c l e s  urat Francziaor- 
szágba utaztatám , hogy a’ czéklaczukorkészí- 
tés’ legjobb módját tettleg {practice) megtanul
ja  , ’s egy abban jártas művezért vagy mestert 
( C o n t r e - M a i t r e )  hozzon magával, a’ mi 
meg is lön. Mindjárt, a’ mint ő 1830ben 
visszatért, ’s igy N a g y - F  ö d é m e s e n  állí
tott gyárom első évében , ámbár elrendelteted 
se nem volt czélirányos, legszebb minőségű czu- 
korlisztet készítettem , mellynek mutatványát 
6 cs. Fenségének főherczegi Nádorunknak, ’s 
a’ bécsi nagy tekintetű gazdasági társaságnak 
bemutatám. A’ portéka’ ritka szépsége némel- 
lyekben azon gondolatot támasztá , hogy re
szelt czukornak kell lennie, bár nem volt

úgy. B á t o r k e s z i n ,  hol egy másod gyárt 
állítottam , késő martiusban kezdődők a’ mun
ka , midőn már a’ ezéklarépa kicsirázott, ’s 
igy egészen elsinylett; leve minden erőködés 
mellett sem akart kristályodni vagy hegedni, 
1831ben eilenleg ott is kívánt foganat felelt 
meg ügyekezetemnek. Korábban őszszel kez
dőm a’ munkát, ’s felséges, leggyönyörűbb 
kristályu, ’s a’nagy-födémesihez egészen hason
ló czéklaczukorlisztet kaptam 3 \  procentnyit. 
183Odiki próbám csak 30 mázsa czukorliszt- 
ből állott, mellynek legnagyobb részét önma
gam, 8 mázsát pedig L i c h t l  K á r o l y ,  pes
ti czukorfinomító urnái legjobb foganattal tisz
táltattam. 1831ben a’ cholera kiütésétől igen 
gátoltatván , kevés répám termett, és igy czu- 
korlisztem mennyisége is , 3 |  procenttel vé
ve , csak 400 mázsányi; e’ portéka azonban 
kiválva gyönyörű. Jelen évben reményiem, 
3000— 4000 mázsa czukorlisztet állítok-elő; 
gyáraim el vannak reá készülve.

A’ czéklatermesztésre ’s eltartásra nézve a’ 
közel három év leforogta közben bő és feltünő- 
leg külön tapasztalatokat tettem , mellyek en
gem —  40 éves földvizsgálót —  csudálko- 
zásra gerjesztőnek. Már martius, április, 
május, junius hónapokban julius 24dikéig ve
tőm , ültetőm és plántálám a’ czéklarépát; a’ 
legutóbbi majd mind felműlá a’ többit minősé
gével. Iíellyelközzel olly czéklám is volt, 
melly öntözet, gyomlálat és töltögetés nélkül 
is 6— 7 fontnyira növekedett. EgymérősöőO 
□  térföldekbe 23,400 plántát vagy tokos ma
got ültettem, és rólok különféle termést 300 
— 750 mázs. kaptam. A’ könnyű, iszapos 
vagy homokos földet különösen kedveli a’ 
czékla. 20 fontos egyes darabokat is kaptam. 
Ha már biztos alapul egy mérős földtér ter
mését 500 mázsára teszem, tehát illy föld 
jövedelme 250 pengő forintra megy, mégpe
dig igy mutatva: 500 mázsa répa ad 3 \  pro
centtel 17 \  mázsa legszebb millyenségü 24—  
2 5 pengő forintos czukorlisztet; de én má-
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zsáját csak 18 pengő forintra számítom, ’s 
tesz. . . . . 315 ft. p. p..
ebből a’ termesztett e's gyár
tást felesleg leszámítva . 65 ft. —  —
marad tehát tiszta haszon . 250 ft. p. p.
következőleg egy holdra 500 ft. p. p. —  A’ 
biztos sikert a’ helyes kezelés (manipulatio) 
hitelzi. A’ répa eltartása száraz pinczében, 
vagy szabad földön rétegítve, ’s két lábnyi 
magasságra földdel borítva, ’s kéményekkel 
ellátva legjobb.

Ennél fogva saját, fáradsággal szerzett 
tapasztalásomból minden földbirtokosnak, ki
vált a’ ki elég égő szerrel bír , legyen az fa, 
vagy kőszén, jólelküleg ajánlhatom, egy pil
lanatot se mulasszon el az édes hazának 
és szegény népségnek minél előbb használni. 
Csak ott hanyatlik el a’ jó ügy, hol az értet- 
len emberek által hibák történnek. Gróf F o r- 
g á c h  ur i s  G h y m e s e n N y i t r a  v á r m e 
g y é b e n ,  úgymint egy szorgos gazda, ez uj 
honi termény’ diszlése által örömre ragadtat
ván , már egy czélirányos gyárt állított fel 
nemzetsége javára ’s a’ haza díszére; már 
ez ágazatban merített tapasztalatim a’ biztos 
diszletet állandón és valódi foganattal gyámí- 
tandják.

A’ czéklaczukorliszt’ termítése minden jó
szágbirtokosra nézve legnagyobb fontossági!, 
csak általa emelheti mindegyik háromszor an
nyira jövedelmét, ’s nem lesz szükség 1 0  

millió pengő forintot külföldre szalasztani. Már 
most e’ kérdések támadnak: miként emelke
dik ez által Magyarországban a’ jó lé t, ’s az 
e g é s z  a’ földmivelésre nézve , miként javul ? 
végre miként kétszerűl a’ hizlalás és miként 
szaporodik a’ trágya ? Az ugar hihetőleg egé
szen elmúlik; —  a’ répahulladék legjobb fo
ganattal szolgálhat marhának i s ; hizlalásra 
azonban vegyítve ’s forrózva forró pálinka
moslékkal legczélzatosabban használtathatik.

Végre nem hagyhatom érintetlen azon fon
tos jegyzést: hogy ezen gyártás által sok,

sőt számtalan emberkéz munkálódtatik, kö
vetkezőleg a’ szűkült emberiségnek kereset 
nyujtatik , mi által minden jószágbirtokos job
bágyait boldogítja, ’s ez által magának a’ 
status iránt érdemet szerez. N a g y - F ö d é -  
m e s e n ,  martz. fogytán 1832.

Lacsny Mihlós, 
t. megye táblabirája.

MAGYAR GYORSÍRÁS.

Ismérvén a’ g y o r s í r á s ’ (jelekkel beszéd 
után irás , stenographia) sokféle hasznait és 
gyönyörűségeit az életben , érezvén annak 
szükségét olly státusban , hol a’ nemzet’ kép
viselőitől függ a' nemzet’ javainak nagy része 
is: két tisztelt, ’s mindenkor szívhevüléssel 
nevettetendő hazafi, m. gróf Andrásy György 
és gr. Károlyi György u rak , honunkban is 
kívánván a’ nemzeti ellenőrség’ (controlle) e’ 
főszerét, a’ nyilványosság’ ezen jobb kezét 
divatba ju tta tn i: száz arany jutalmat rende
lének annak, ki azt magáévá tévén, képes 
leszen nem csak maga a’ czélnak megfelelni, 
de másokat is , annak megfelelhetőleg, mes
terségébe avatni. Ezen felszólítás’ követke
zésében B o r s o s  M á r t o n  h. ügyvéd úr, 
a’ gyorsírás’ tanulására szentelvén magát, ’s 
Öt hónapot folytonos gyakorlása között tölt- 
vén-el e’ nehéz mesterségnek , olly előmene
telt te t t , hogy folyó évi Januarius’ 2  9 dikén 
a’ nemzeti casino’ három óráig tartott nagy 
gyűlésében a’ folyt értekezéseket és vitákat 
nem minden szerencse nélkül írná-le steno- 
graphiai jelekkel; ’s így a’ jutalom-ajánlók 
által bírálás végett felkért bírák a’ feltett száz 
aranyból negyvennek azonnali megnyerésére 
érdemesnek ítélték , a’ hátralévő hatvanra pe
dig, ha a’ közel országgyűlés’ alkalmával ügyes
ségét még bővebben bebizonyítandja. Most 
ezen első magyar (practicus) gyorsírónk lecz- 
keket ad e’ szép és practice könnyen megta
nulható mesterségben ; ’s mi itt kötelessé
günknek tartjuk a’ nagyérdemű közönséget ’s 
főkép nagy reményű ifjúinkat reá és leczkéi-
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re figyelmeztetni, mivel kár volna, ha e’ 
hasznos e's gyönyörködtető ügyesség sokakra 
nem terjedne által hazánkfiai közűi. (Borsos 
nr , lakik Pesten, az Új világ utczában 591 
— 5 92 szám a la tt, az első emeletben.)

S . F .

BAL ESET RITKÁN JÁR EGYEDÜL.

**falván egy század gyalogság’ beszállta
kor, egy közvitéz házigazdája’ konyhájában 
egy négyszegű k ő s ó t  pillantván meg, azt 
másnap magával elvinni tökéllé. Mivel azon
ban a’ gazda észrevevé, hogy a’ nála szált 
vendég a’ kősóra többször kelletinél nyájasabb 
szemekkel tekintgete , ’s azt emelgetni is pró- 
bálgatá , szándékát általlátván, estve a’ kő
só’ helyébe egyazon nagyságú négyszegű t e r 
m é s k ö v e t  teve. A’ katona éjjel a’ kony
hába lopódzik, ’s a’ vélt terményt bornyújá- 
ba nagy üggyel bajjal tukmálván, ismét láb
hegyen ágyához sunnyog. —  A’ ravasz paraszt 
alvását tettetve mind jól hallá ezt, ’s a’ szá
zad’ elindulta előtt reggel az egész történe
tet a’ századosnak béjelenti. A’ kapitány er
re egyik káplárját előcsapatul (avantgarde) a’ 
szóbeli vitézzel előre küldé, azt hagyván meg 
nek i, hpgy ríj statióra érkeztekor azon tábor
szemre (Vorposten), mellyre őrt tartozik ál
lítani , épen ezen vitézt rendelje k i , még pe
dig úgy, hogy mivel kevés embere van , te
hát az kétszeres őri vagy strázsa-időt álljon. 
— Megterhelt vitézünk 4 órányi sebes gya
loglása közben vélt kősóját dicséretes türe- 
delemmel czepelvén, alig várá azon pillantatot, 
hogy új szállásán a már megúnt terhet há
táról lerázhassa: midőn bámulva hallá oda- 
érkeztekor káplárja azon parancsát, hogy ő 
ottan táborszemül kétszeres őridőt köteles ki- 
állani. —  Sötét arcziílattal talpal tehát fel ’s 
alá málhájával a’ kénytelen őr, lassú terem- 
tettékkel átkozván kősóját —  nehéz bornyií-

já t —  ’s káplárját. —  Végre eljő az óhaj
tott felváltás’ ideje azon édes reménytől eny
hítve , hogy most eddig czepelt kősóját azon
nal eladja ’s árát megissza. Azonban bornyú- 
já t felkapcsolván, látja — hogy az a’ nehéz, 
a’ mit annyi veríték közt, annyi földre ’s an
nyi óráig hurczolt, nem kősó, hanem termés
kő. — Elkerítvén tehát, mint képzelhető, nagy 
czifrán a’ kőnek mindenféle genealógiáját, 
azt nagy méreggel az udvarra löki, de —  fáj
dalom , mivel a’ baleset ritkán já r egyedül! 
nulla calamitas sola, —  a’ kihajított termés
kő az épen ott kaparcsáló kotlóstyúkra esvén, 
azt 5 csirkéivel együtt agyon zúzta ; melly- 
ért panasz tétetvén a’ szegény kijátszott ka
tona egész nap kurta vason ü l t , ’s quod ma
ximum ! —  száraz torokkal ’s józan fővel esz- 
mélkedett megfoghatatlan különcz történetén.

S ze k rén y e st/,

A’ H A L Á L .

Hogy miben áll a1 halál kívánnád érteni tőlem ? 
Megfelelek mindjárt csak kiterítve legyek.

AZ ÖRÖK ÉLETRE VÁGYÓ.

Holtod utánra erős márványból oszlopot állítsz, 
Mintha ezen márvány élne örökre veled;

Minden márványnál az erény sok ezerszer erősebb, 
Élni tehát ha akarsz, oszlopot azzal emelj.

L .  J .
REJTÉTTSZÓ.

Borzasztónak hirdessen bár 
Az együgyű, nem vagyok ,
Sok szenvedő megvallá már 
Jó tetteim milly nagyok.
Első tagom a1 vízben é l ,
’S képzeld , tőlem még ez is fél.
Másom része képednek ,
’S nem valója színednek.

H o r v á th  P ál-

A’ 29dik számbeli rejtettszó: Für e d .

Szerkezted H e l m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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H O N V Á G Y.

Szép haza, tőled messze vidéken,
Merre keletnek lágy szele kél,

’S merre ha szárnyas fecske bolyong is 
Hosszas utáról nyögve beszél,

Bús siralom közt esti magánnyal ,
Búm panaszolván a’ csalogánnyal,

Hő kebelemben tőrt Tiselek,
’S ég fele vágyón kart emelek.

Mennyei képed lelkemig elhat,
’S rajta szabadság’ napja dereng,

Édes az érzés, bár csupa álom,
A1 mire lelkem vágyva mereng.

Ah de csak egy perez e’ deli pálya,
’S újra borúmnak lenge homálya 

Rejti előlem mennyemet el,
’S újra kerengő vész özönel.

Kék hegyeken túl látja határod 
Bús szemem és gyújt a’ szerelem, 

Messze sóhajtok, ’s téreidet tar 
Szirtra borúlván üdvezelem;

Vajha csak addig lepke lehetnék ,
Mig azon édes honba mehetnék.

’S ott az örömnek halma felett 
Összeszakasztnám e’ kötelet .

Hajh! de reményem’ zöld kora télre 
Dűlve, kietlen vész fenyeget,

Nem fogom én meglátni szón szép 
Tájra mosolygó csendes eget,

Hol tavaszomnak réti virúlnak,
’S tőlem unalmim messze vonóinak!

Itt halok-el mint árva virág,
Mellyet az ősznek férge kirág.

S z a b ó  J ó t * e f ,  
.Szatm árban.

GLASGOW STATISTIKÁJA 1831 ben.

Glasgow népessége 1821ben 147.043 volt, 
1831 ben 202.426, közöttük 93,721 férfi, 
108,702 asszonynembeli. 10 esztendei nö

vekedése 55,383. Öt esztendőn alul volt 
30,277; 5tol lOig 24 ,707; lOtől 15tig
21 ,211; 15tői 2Óig 20,745 ; 20től 30ig
38,185 ; 3Ótól 40ig 26,419 ; 40től 50ig
18 ,014 ; 5Ótól 6Óig 11,648 ; 60tól 70ig
6 ,920; 7Ótól 80ig 2,592 ; 80től 90ig 645; 
90től lOOig 5 8 ; lOOon felül 5 , 1 férfi ’s 
4 asszony,

163,600 scott, 2919 angol, 35,554 ir- 
landi és 3 53 külföldi. Sokan a’ nagyszáma 
irlandi jövevényeknek tulajdonítják az ország’ 
ezen része hátramaradtát. A’ szukölködők és 
a’ szövőkre nézve ez igaz lehet, de megkell 
vallani, hogy legközelebb múlt esztendőkbeli 
nagy előmenetelét szorgalma minden ágazati
ban csupán a’ szorgalmas irlandi dolgozónak 
köszönheti. A’ szegénység száma 5006, ’s 
igy minden 4 0 y ~  lakos szegény volt. A’ ra
jok fordított segedelmi pénz 17,2 81 ft. sterL 
18 shillingre m ent, mellyből egy szegényre 
3 ft. steil. 9 shilling, vagy a’ mi pénzünk 
szerint 34 forint 32 kr. pengő pénz ju t egy 
esztendőre. Ha ez a’ többi lakosok közt e- 
gyenlően osztatik-fel, mindegyik 52 pengő 
krral járult hozzá.

M o u s s e l i n  - s z ö v é s .  Régóta híres már 
a’ város általa , ’s nagy mértékben folytat 
ja  ezen ágát a’ munkásságnak. 1831dik Au- 
gustusában 4 ház maga már 2405 szövőszéket 
tarta mozgásban: a’ lancefieldi szövőtársaság, 
Fohnstone ’s Galbraith , Finlay meg Willi
am Dunn. E’ szövőszékek egyike minden nap 
—  egymásba revén — 14 rőföt készít. — Ha 
mindegyiknek 300 dolgozó napot adunk, e’ 
négy ház 1 0 . 1 0 1 , 0 0 0  rőfnyi szövedéket ké
szít egy esztendő alatt, a’ mi, árát középszára- 
mal 4 garasra téve 1,894,155 pengő forintot 
tesz.
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P o s t a h i v a t a l .  1709ben egész Scottor- 

szág postajövedelme 2 0 , 0 0 0  pengő forint volt, 
178 l.ben maga Glasgow postahivatala 43,500at 
hozott be. 1810ben 275,983at ; 1820ban 
31ő,332őt; 1830ban 349,785 pengő forintot.

A’ g ő z e r ő m ü v e k ’ s z á ma .  Az első 
erőmű (machina) 1790ben jö tt Scotiába. 1831- 
ben 3 56 dolgozott 7366 lőnyi erővel.

K ö z ö n s é g e s  u t a z á s i  k o c s i k .  (Sta
ge-Coaches, Mail gyorsszekér) 176 3ban két 
kocsin kivűl, melly Edinburgh és Leith közt 
já r t ,  egész Scotiában csak egy illy gyorsko
csi volt. Ez 16 nap alatt mászott Londonba 
’s onnan vissza. Ezen idő körül egy nehéz 4  

lovas nőéi bárka mozgott 4— 6  nap Edinburgh
ból Glasgowba minden héten. Kevés idő múl
va már minden nap já rt , ’s 1 1  és 1 2  óra alatt 
megtette útját. 1831. Április hónapján min
den nap 61 köz kocsi jött ment Glasgowból. 
Ezeket 183 ló húzta, 671 váltotta fel egy
mást, ’s 1 , 0 1 0  utazót vitt ’s hozott napon
ként a’ városba.

G őz h a j ó k .  (Steam Boats, ladikok inkább 
mint hajók) Midőn Bell Henrik Cometa ne
vű hajóját Glasgowba hozá a’ Clyden (Clyde 
folyóviz) Európa egy vizén sem volt még gőz
hajó, 182Sban már 59 úszott a’ Clyden s 
1831ig még hozzájárult néhány.

A’ jövők menők száma Glasgowban minden 
nap áitalányosan véve: 46 gőzhajó csupán 
utazókat visz hoz (mindegyikre 2 0 at 
vevén) . . . . . . 9 2 0
a’ kocsikra csak 2  harmadát vevén a
1 0 1 0 n e k ...........................................673
közönséges ladikokon ( hajócskákon 
csolnakokon) . . . . 156
s igy öszvesen 1749 személy megy ’s épen 
annyi jő minden nap (azaz 3,498) Glasgowba.

A’ szesszel világító társaság 24 óra alatt 
téli időben 500,000 kubik láb világító gázt 
vagy szeszt készít; ’s ugyanannyi óra alatt 
nyári napokban 1 2 0 ,OOOret. Csövei több mint 
1 0 0  angol mérföldnyire terjednek (egy geo-

graphiai mérföldre angol esik körülbe- 
lő l) , ’s készítésére 9,050 tonna kőszén kí
vántatik (egy tonna 1814 font, tehát 164,167 
mázsa). Az első lámpát a’ társaság 1818 Sep
tember 5kén gyujtá meg *)

N. K.

A1 PERZSA LEÁNYKÉRÓ.

Mehemed Ali,  Aegyptus’ alkirálya, több 
fogékony elméjű ifjat küldöz Európában szer
te, nyelv ’s egyébisméretek’ gyűjtésére, vagy 
status-szerkezeti javítások’ tanulására , hogy 
általok országában a’ külföldi miveltséget meg
honosíthassa. Egy jó származatu fiatal perzsa, 
ki nem rég Florentzben szinte a’ basa’ költ
ségén tartózkodott, H. ur által egy társaság
ban bemutattatik egy angol asszonyságnak, 
kinek három hajadona rendkívüli szépsége ál
tal mindenkit magához hódított. A’ három test- 
vér-gratia a’ perzsa ifjú’ gyönyörű ruhájára, de
li termetére, tán csillogóbb pillanatot szóro- 
gata, hihetőleg azért (mint udvarilag gondol
hatni) hogy a’ bátortalan idegent szelídítsék. 
Más nap a’ perzsa korán H. ur’ látogatására 
siet ’s könyörög : lenne szíves nevében a’ há
rom szűz’ anyjához követképen egy ajánlattal 
járulni. Szívesen mond H. u r , nincs ellene 
mit szólanom; de nem szokás illyes dologban 
sürgető szaporasággal haladni, én megviszem 
az ur’ kérelmét, csak tessék értésemre adni, 
mellyiket óhajtaná uraságod a’ kisasszonyok 
közül ? „Mind a’ hárm at! volt- a’ tüsténti 
válasz, ezer ezer font sterlinget akarok értök

E’ kivonást az edinburghi New philosophical jour
nal 1832 januári füzetéből példa ’s mintaképen kö
zöljük városi statistikai adatink miképen intézheten- 
dó előtüntetésére, hogy ne csak azt tudjuk e’ vagy 
ama’ városban mennyi ökör, borjú, sertés, bárány, 
iirii, nyúl, fáczán , lúd, kappan, csirke’s t. illy lá
bas és szárnyas állat eme'sztetik el (noha mi Magya
rok még ezt sem tudjuk mindeddig fővárosinkra néz
ve) hanem egyebeket is, mellyek a’ művészet, keres
kedés , nemzeti szorgalom ’s életnek szükséges ele
mei ’s csalhatatlan tanújelei.
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fejenként fizetni, ’s legközelebbi alkalommal 
basa’ pártfogómnak ajándékul küldeni, ő nagy 
kedvelője az illy karcsú ’s nyúlánk termetek
nek , mivel ritkák is nálunk, annál nagyobb 
örömmel veendi becses ajándékomat« Képzel
hetni mint vala meglepve H. úr*a’ perzsa ifjú’ 
nyilatkozása által !

C *— or.

FUTÓ GONDOLATOK.

Egy XVI. századbeli iró azt mondja: ki 
anya-nyelven helyesen beszelni e's írni nem 
tud, pór nép’ sorába tartozik.

Hostis es inimicus szavak közt a’ diák kü
lönbözést ta lá l, a* mennyire t. i. az ellen
ség nyilván vagy alattomban ártalmas ; holott 
csupán ezen szóval: a m i c u s  fejezi-ki a' ba
rátokat. Ennek egyéb okát nem látom , mint 
hogy a' barátság, melly egyetlenegy magzat
ja az égnek , soha nem változik, hanem va
lósága mindenkor ugyanaz marad: de az el
lenség ezernyi ezer alakokba öltözik. —

A* szívnek kész pénzben alig van egy fillér 
érdeme: de hát a’ fejnek? — Boldog isten! 
minden tag jobban fizettetik ennél; csakhogy 
az anyatermészet e’ részben sem mostohálko- 
dik , mert a’ szív ’s ész önmagokat kifizetik, 
olly pénz’ nemével, mellyet semmi fejedelem 
közre nem bocsát: önbecsök’ érzelmével. —

Szépség miatt házasságra lépni annyi előt
tem , mint rózsabokrok miatt falusi jószágot 
venni; sőt az utolsót még okosabbnak tartom, 
mert a’ rózsa’ virágzó szakasza évenként meg
újul kikeletkor. —  Azonban a’ szépség kel
lemes rá-adás! —

Miért kürtöli - ki legtöbb író előre kép
zelt remekműveit a’ hír’ harsogó trombitá
jával? — Mert tudják, hogy a’ kiadasután 
nem igen fog hangzani a’ magasztalás’ sipja.

Ne panaszkodjál e’ világ’ hálátlansága el
len —  ha gyönyörűséged emberekkel jót tenni!

I .  M.

SZÍNJÁTSZÓI JUTALOM.

Nagy városink’ színjátszói boszonkodni szok- 
sak, ha ügyetlen előadásikért kemény, gán
csoló recensiókat kell olvasniok: de mit mon
danak azon szokásra , melly Cochin-chinában 
uralkodik ? Itt a’ színjátszó, ha a’ manda
rint , vagy más jelenlévő nagy urat hahotára 
vagy pityergésre nem fakasztja , egy igen csí
pős hatású gyógyszerrel orvosoltatik. Le kell 
fekünnie t. i. a' játékszín’ első hősének azon 
ünnepi ruhában , mellyben szerepét előadta 
volt ’s hátára vagy talpára irgalmatlan recen
siókat vernek. Utána a’ többi kisebb szere
peket viselő társai recenseáltatnak-meg igy 
sorban ; ’s az ütések’ száma mindenütt az előa
dási érdemhez mérsékelteik.

Ct—o r.

SZÁMÍTÁS A’ BIBLIÁBÓL.

A’ biblia 31,173 verset, 773,692 szót, 
és 3,566,480 betűt foglal magában. Az és 
szó 46,227szer, a’ J e h o v a  pedig 6,855ször 
fordúl-elő benne. Középvers az egész könyv
ben a’ lOdik zsoltár’ 8dik verse; a’ közép 
szakasz a’ 117dik zsoltár. Ezen számítást 
egy amerikai tévé, ki három esztendőig na
ponként kilencz órát töltött a’ biblia-olvasás
ban. Rendkívüli béketűrés ! de végtére is mi 
haszna ezen öszveszámításnak ? Szerencsétlen 
ember az , ki foglalatosságot nem tud talál
n i , vagy a’ maga vagy honja’ javára ’s illy 
mesterséges eszközöket választ a’ drága, a* 
visszapótolhatlan idő5 öldöklésére.

Nyitrazerda/iely Lőrinci.

K Ü L Ö N F É L E .

A’ reformtól az angol köznép aranyhegye
ket igér magának. Egy mosóné nem akart as
szonyának mosni; ’s azt mondá: Ha a’ re- 
formbill keresztül megy, akkor nem én töb
bé, hanem asszonyságod fog ’s nekem mosni. 
Egy más asszonyt férje kegyetlenül üldözött 
’s ez elválási port indíta ellene: de meghall-
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ván később a’ reformi mozgást, lemondott 
szándékáról. Ha a’ status’ törvényei megjavul
nak , úgymond, férjem is majd meg fog sze
lídülni.4’ Kérdés, nem fog e jó reményében 
csalatkszni ?

A’ párisi őrültek’ házában egy színjátszó, 
ha vig sir, ha szomorú nevet.

Orosz-Archangel’ vidékén’ két ölnyire az 
agyagban embervázra akadtak. Nagysága 7 
láb ’s két hüvelyk, nyakán arany perecz van. 
A pétervári museum’ ritkasági közé tétetett.

Svédországban (V königsbergi újság sze
rint) egy üveg" harangot készítettek , átmérő
jében egy ölnyi szélességű, kongása tiszta.

Londonban nem régiben egy 18 évű rézmu- 
vés legényt hurczoltak politia elébe, mivel 
erővel a’ st. James palotába akart tolakodni 
a’ királyhoz. Több kérdés után illy vallomást 
tőn: ő cliisteri lakos, egy látvány’ (visio) 
következésében jö tt az ur’ ajánlatából Lon
donba királyának hirűl adni, hogy az Íté
let közeleg ’s még az idén vége lesz a’ vi
lágnak, annál fogva ideje volna már, hogy 
a’ nép szánná bánná vétkeit. A’ politia-tisz- 
tek látván, hogy elméjében megtébolyodott, 
eleresztek ; néhány vénbanya azonban már a’ 
kapuban várta és étellel itallal kinálá az ifjú 
prophetát: de ő semmit sem fogada-el. „Ha 
az úrnak te tszik , úgymond, étek nélkül is 
■""egtart életben.“

C t—or.

DEMOCR1TUSI CSEPPEK.

14) Ama’ rémitő hir terjedvén-el a’ na
pokban , hogy a’ tisztes budai szent Gellért’ he
gye belülről szokatlamíl m o r o g n i  kezd , —  
megkérdék valakit, mit tartana e’ természe
ti jelenetről? —  „Azt —  feleié ő komolyan 
— hogy ezen öreg hegynek h a s r á g á s a  
jö tt, azért is aligha — c h o l e r á t  nem 

ap!

15) Egy kis városi ügyvéd a’ pörbe idézett 
alperes’ védelmét magára vállalván, hogy a’ 
felpörösi ügyvédnek azonnal megmutassa, men
nyire alaptalannak tartja a’ felpörös’ követe
lését , a’ megjelenést így tevé-meg: „pro I. 
procurator * * comparet, et — r i d e t.

16) 1751 táján sok brandenburgi asszony 
és kisasszony irt a’ hires Thürmeister orvos
nak, ki egy újonnan talált i f j í t ó  és s z é 
p í t ő  v i z e t  hírdete-ki. — E’ levélkék’ vé
gén , tígymond Thürmeister, jobbára mindig 
szíves kérés volt: „hogy ő erről senkinek ne 
szóljon, és a z o n  v í z b ő l  m á s n a k  s e n 
k i n e k  se a d j o n . 44

17) Egy képíró a’ szentegyházban többfé
le igazítást tévén , munkája’ végeztével a’ tem
plom’ atyjának illy árjegyzéket nyújta-be:

a) a’ tíz parancsolatot megváltoz
tattam . • • • . 2 ft.

b) a’ hitet kijobbítottam . . 1 ft.
c) egy xíj miatyánkot csináltam . 2 ft.
18) Mit csináltatok az a la tt, míg én oda 

jártam ? így vévé kérdőre egy anya hazaér- 
keztekor két serdülő leányát. „Én , felel a’ 
nagyobbik engesztelő őszinteséggel; az a l a t t  
az  a b l a k o n  n é z t e m  le .44 Hát te ,  kérdi 
az anya a’ túlsó szegletbe vonult kisebbiket, 
ki nénje’ lassú feleletét nem jól hallotta. „Én 
pedig, édes anyám,  mond habozva, én n é- 
n e m n e k  a b b a n  s e g í t e t t e m .

S i tk r c n y e t y .

REJTETTSZÓ.

Szeg’ fejéből kerül fejein,
Bél1 gyomrában van a’ gyomrom,
A1 nyál1 farka az én farkam ;
Majd így leszek böjti vendég,
Nyárban szeretsz, de nem mindég.

K .  M . Törteién.

A1 30dik számbeli rejtettszó: H a l á l .

Szerkezteti H e l i n e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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C A N N I N G . ]
Ch i s w i c k - n e k  neveztetik azon helység, 

hol Canning meghalt. Egy csinos falucska a’ 
Themse1 partján , hat mérföldre Londontól. 
A’ falu’ temetőjében néhány sirkövet látni, 
mellyeket ismeretes nagy nevek ékesitnek. 
Itt nyugszik a1 chinai követségéről ismeretes
sé lett Macartney gróf, a1 napkeleti utazó Char
din , a ' t áj  festő Loutherbourg, és Hogarth, ki 
maga elégséges volna e1 helyet nevezetessé 
tenni. Itt nyugszik Maria i s , Faulconberg 
grófné , Cromwell’ leánya.

Canning a1 Chiswick-House nevű palotában 
lakott , melly a1 Devonshirei herczeg’ tulaj
dona. A’ palota csudálatraméltó csinnal van 
épitve; termeiben (Saal) gyönyörű szobrász
művek, rézöntevényű képek ’s számtalan egyéb 
tárgyak vannak , mellyekkel a’ fényűzés saját 
lakjait felékesiteni szokta. A’ palotában egy 
kisded szoba van , egyszerűbb, pompátlanabb 
a’ többinél; itt vált-meg Canning’ nagy lelke 
múlandó földi hajlékától. E’ szoba eleinten 
szolgaleányoknak volt szánva, később a’ her
czeg hálószobául használta , mert legkönnyeb
ben lehetett szellőztetni és legkevésbbé volt 
a' többi között nedves. Ablakai egy hátulsó 
udvarra nyilnak; semmi derült kilátás nincs 
rólok ; szőnyegei szegénységet mutatnak. Kö
zel a’ kandallóhoz egy könyvszekrényben né
hány mulattató könyvet láthatni u. m. az új 
Heloise, Pamela, Novelist’s Magazine ’s tb. 
A’ nyoszolya’ lábával által ellenben lévő kan
dalló’ márvány-párkánvozatán egy kis rézóra 
áll. Hányszor függöttek szemei az eleven, 
tüzes, nyugtalan lelkű Canningnek ez óra’ mu
tatóján ’s Tiányszor panaszkodott-fel betegsé
ge1 fájdalmai között az idő1 lassú haladása el
len ! Mint kínozták füleit az unalmas mindig

egyforma hangú óra - kocczanások! Canning’ 
betegsége egy hétig tartott. Egy szerdai na
pon minden külső követeket elfogadott ’s meg- 
vendégle még, a’ másik szerdai napon már 
halotti ruhában volt kiterítve. Betegsége alatt 
többször magán kivűl volt ’s gyakorta lehe
tett hallani , hogy e’ szavakat kiáltotta : Spa
nyolország ! Portugália. Nője a’ legszívesb 
gonddal és szorgalommal ápolta a1 beteget. 
Hat napig ruhájából ki nem vetkőzve ágya 
mellett álla szünet nélkül őrt. Hetedik napon 
erőszakkal kellett elhurczolni a’ beteg mellől, 
mert az orvosok azt mondák, hogy ha sírás 
nem enyhít belső fájdalmain , elméje fog meg
háborodni. A’ szegény nő’ szemeibe még az 
elválás’ vég percze sem fakasztott könnyeket, 
csak akkor eredt sírásnak, midőn fia elébe jö tt.

Canning’ vonásai betegsége alatt igen meg
változtak. Political gondjai és testi fájdal
mai felette sokat tettek elrontására: de a’ ko
porsóban ez a' kedves , sokat jelentő és be
szélő arcz ismét visszanyerte azon nyugalmat 
és derűletet, mellyel egészséges korában né
zőit olly szívemelőleg bájolta-el.

Chiswickben még egy más , nagy status
ember is halt-meg. Épen alatta Canning’ szo
bájának egy kis terem van; itt húnyt-el 24 
esztendővel Canning halála előtt a’ britanniaí 
történetekben örök emlékkel tündöklő F o x.

Canningnek kora kimultán mindenek sajnál
koztak. De azok után,  mellyek 1830 óta 
Angol- és Francziaországban történtek, ki mer
hetné bizonyossággal állítani, hogy nagy ne
vére nézve Canning nem a’ legjobb korban 
halt-meg? Fogott volna e ő a’ reform’ pártja 
mellé állani? Felette kétséges. Több ízben 
nyilatkoztatá-ki magát mint nem-barátja ar 
reformnak. Fogott volna e ő az aristokratis-



126
tnusnak gyámkarokat nyújtani ? Az aristokra- 
ták esküdt ellenségei voltak, mióta védel
mét tőlök megvonta. A’ felső házat, melly- 
nek barátsága miatt geniusa’ szárnyait meg- 
szegdelé és szíve’ büszkeségét megalázta volt, 
soha sem fogta volna ő többé megnyerni, vagy 
engesztelhetni. Canning csak egy líj ministe- 
riumnak készíthete helyet. Befolyása egyedül 
és tisztán csak személyes befolyás volt. Hol
ta után semmi sem maradt fenn sys témájából. 
Miért ? Mert ezen sysfema’ nem princípiu
mokon , egyedül elme’ nagyságán alapodott. 
Az elme kihalván a’ systema és pártoló hí
vei is semmivé lőnek.

A’ MEGMÉRGEZETT VÖLGY.

Londonban a’ királyi geographiai társaság’ 
legközelebbi ülésében L o u d o n  S á n d o r t ó l  
egy levél olvastatott-fel, mellyben az Java’ 
szigetének egy kisded völgyéről teszen jelen
tést. Ezen völgy a’ környékbeli lakóktól Gue-  
po U p a s - nak (megmérgezett völgynek) ne
veztetik ; fekszik három mérföldnyire Bathur- 
tól ’s öldöklő levegője miatt nevezetes. Lou
don Julius’ 4dikén ment megtekintésére. Egy 
mellette fekvő hegyen fél negyedmérföldre kö
zelíthetni hozzá veszély nélkül. Innen nézett 
Loudon és vezetője gyakran égő cigarroval 
le a’ völgy’ mélyébe, mellynek lapálya tojás 
formájú ’s mintegy fél mérföldnyi szélességű, 
hajlása pedig 35— 40 lábnyi. Földe sík, igen 
köves, csaknem egészen kopár ’s alig látni ben
ne valahol növényt. Itt ott néhány embercson
tokat vehetni észre elszórtan , hihetőleg azon 
katonák’ maradványait, kik az utósó lázadás
kor , nem tudván e’ völgy’ halálos levegőjéről, 
ide akarták magokat az üldözés elől elrejte
ni. Loudon igen sok döglött állatot is látott 
szerte heverni ’s közöttök néhány medvét, 
tig ris t, szarvast ’s tb. Ide jöttekor két ku
tyát ’s néhány tyúkot hozott magával, hogy 
velők próbát tegyen. Legelőször is egy ku
tyát vetettek-le; 14 másod perez múlva a’

kutya már nem birt lábán megállani, hanem 
öszverogyott; ’s midőn a’ 18dik másod- 
percz elhaladt, egészen megszűnt élni. Ezu
tán a’ másik kutyát vetették-be. Ez midőn 
a’ helyhez ért, hol társa döglötten fekütt, 
egyszerre megállót!, két másod perez múlva 
lefekütt ’s hét perczenet alatt megdöglött, 
minden vonaglás nélkül. A’ tyúkok hasonló 
sorsra jutottak. Ezen phoenomenon a’ nápo
lyi kutyabarlangéhoz hasonlít; de mégis azon 
különséggel, hogy a’ Guepa-Upas egészen illy 
halálos levegővel látszik megtelve lenni, ama’ 
barlang pedig csak egy két Jábnyira a’ föld 
felett, ’s midőn a’ kutya megdöglik benne, a’ 
felegyenesedve lévő ember baj nélkül járhat- 
ja-meg.

RENDKÍVÜLI NAGYSÁGÚ FA.

Egyike a’ világ’ legnagyobb fáinak, melly 
minden átázó’ figyelmét magára vonja, Mexi- 
coban van , a’ szűz Maria de Tesla nevű sír- 
kertben, másfél mérföldre Oaxacától. Ez egy 
ciprus, mellynek kerülete 127,  magassága 
120 angol lábnyi. Nagyságához képest keve
sebb lombja (Laube) van, mint akármellyik- 
nek kisebb társai közül, mellyek körűle virí
tanak. Némelly ágai 30 lábnyi magasságúak. 
Ezen ciprus , mellyet már C o r t e z  Oaxaca 
rneghódoltatása’ történeteiben, mint csudát 
emleget ’s mellynek árnyékában az ő egész 
kis európai tábora elfért, a’ környékbeli in
dusok á lta l, kik félelmes tisztelettel viseltet
nek iránta, S a b i n o n a k  neveztetik.

A’ NEMES SZÍVŰ FEJDELEM’ SZAVAI.

Midőn boldogéit Károly F rid iik , bádeni 
nagyfejdelem 1783ban a’ rabszolgaságot el
törölte, ’s a’ nép diadalommal jö tt vaía, hogy 
emberszeretetét örömkönyek között köszönje, 
a’ nemes szívű fejdelem ez örök emlékű sza
vakat mondotta hozzájok: En néni* kívánok 
azért köszönetét a’ minek teljesítése fejdel- 
mi kötelességem volt. Előttem az egész sta-



127

tus egy nemzetséget teszen , hol minden egyes 
személynek az egész’ javát kell munkálnia. 
A’ fejdelemnek valamint a’ rendeknek egy ’s 
ugyan azon fő kötelességök van. Szabadság 
a’ társasági körben abból áll, hogy sajátjá
val mindenki kénye szerint éljen a’ törvények’ 
korlátja között s védelme alatt. A’ törvényes 
szabadság egyedül jó ember’ tulajdona, a’ go
nosz sérti azt és viszonsértetik általa. Sza
badság szüli a’ gazdagságot és jólétet, melly- 
re lígy kell törekednie a’ fejdelemnek , mint 
a’ legutósó pásztornak. Egyik rendnek a’má
sikat kell gyámoh'tania. A’ gazdag óvakodjék 
a’ magánál szegényebbet nyomni, a’ szegény 
ne irigykedjék a’ gazdagra, mert a’ jámbor 
szegénység tiszteletre méltóbb a bal utakon 
szerzett gazdaglétnél. — Városok lakói ! Ne 
kívánjátok a’ szegény földmívestől verítékkel 
aratott termesztményét csekély áron kizsa
rolni. Sok termesztmény ár nélkül nem tesz 
gazdagságot; szűk termés és drágaság nem 
egyéb Ínség és nyomornál, a’ jólét egyedül 
ott van , hol bő a’ termés és készítmény ’s 
illendő az ár. T i , kik gyárművekkel (fabri- 
catum) és kereskedéssel foglalatoskodtok, ne 
kívánjátok saját kizáró jusokkal polgártársi- 
tok’ szabadságát és jusait korlátozni. Félre 
minden irígykedéssel , vagy önhaszonleséssel, 
mellyek kitagadnak mást abból, a’ mi nekünk 
javunkra szolgál. — Ti minden rendű és ka
rú polgárok , barátim, hazafiak, szabad né
met nép ! Egyesüljetek velem a’ közjóra, le
gyetek erkölcsös szegények inkább , mint vét
kes gazdagok. Kövessétek a’ legnagyobb er
kölcs-oktató’ tanítását: Ha akarjátok, hogy 
veletek jót tegyen más, tegyetek ti is vele 
hasonlóan! —  Szolgái az isten’ szavának ! for
dítsátok tisztségtök’ egész hatalmát arra, hogy 
a’ jó terjedjen. A’ valódi jutalom abban áll, 
ha lélekisméretünk belsőkép mondhatja : hogy 
nemes tetteket nemes okok miatt vittünk vég
hez. A’ köztetszés és taps csak annyiban be
csület, a’ mennyiben lélekisméretünk igazságos

nak vallhatja. Rény, vallás, becsületérzemény 
tegyenek bennünket egy erkölcsös, szabad, 
gazdag néppé, melly örök időkig dicsőségben 
tarthassa fenn magát. Ezek ohajtásim, ez 
buzgó kívánságom!

A’ P 1 Ó C Z Á K.

1820ban Francziaországból 1,137,960 pió- 
cza (nadály) vitetett-ki. A’ kivitel azóta 
minden esztendőben kisebbedéit ’s 1830ban 
a’ kivitt pióczák’ száma 739,250 ment. A 
bevitel ellenben szembetíinőleg nevekedett.
1 830b.például, a’ bevittek’száma 35.5 34,000- 
re m ent, 1829ben pedig épen 44 ,580,754re, 
A’ külföldi pióczákon kivűl a’ belföldiek’ szá
mát, mellyek használtattak, 20,000,000 te
hetni’s e’ szerint mondani lehet, hogy 1830- 
ban mintegy 60,000,000 piócza forgott a’ 
francziáknál, és így minden emberre csaknem 
két piócza jön. E’ szerint a’ francziákról, ha azt 
nem is, hogy IV. Henrik’ óhajtása beteljese
dett ’s minden parasztnak sült csibehűsa van, 
legalább azt , hogy minden francziának pió- 
czája van , méltán mondhatni. —  Nálunk fe
lette nagy számmal van a’ piócza, a’ mint az 
évenkénti kivitel bizonyítja, ’s ha valaki lígy 
számítaná-öszve, mint a’ francziák , meglát
nék , hogy itt egy emberre 7— 8 piócza (!) 
is jön.

BIBLIOGRAPHIAI NEVEZETESSÉG.

Londonban a’ múlt esztendőben 1100 új 
könyv nyomatott, ide nem értve a’ régi mun
kák’ új kiadásit ’s az időszaki és száll-iráso- 
kat (Flugschrift). 1830ban 50 könyvvel több 
nyomatott, mint tavai.

K Ü L Ö N F É L E .

A’ pétervári újság szerintPolotskiban, Lith- 
vania’ szélén, egy 16 8 évű ember él, neve 
G r a b o w  s k i  D e m e t e r .  Ez orosz Mathu- 
salem és két fia (egyik 120,  másik 97 évű) 
pásztori életet élnek ’s az egész környékbeli



123

r

nép áltál igen tisztelteinek. Senki sem hozza 
kétségbe, hogy az egész Oroszbirodalomban 
ez a’ legkorosabbik háznép.

Lord Brougham a’ múlt év’ végén öccsével, 
ki az alsó ház’ tagja Southwark’ részéről, any
ja ’ látogatására ment ’s karácson’ ünnepeit 
nála töltötte. A’ lord rendkívüli szeretet ’s 
tisztelettel viseltetik anyja iránt, ki egy igen 
lelkes asszony. —  A’ múlt évben midőn meg
halld , hogy fia pairi méltóságra emeltetett, 
ezt írta hozzá: „Nem jól tészesz, fiam; te 
mint egyszerű Brougham Henrik igen nagy 
ember voltál, mint pair, ahhoz képest, sem
mi sem léssz“ ! Lord Brougham olvasván a’ 
levelet ezt mondá: „Istenemre! anyám, te 
igazat mondasz.“

Mióta az xíj világ feltaláltatott, az angol 
kertészek 2345 amerikai növényt ismérnek és 
nevelnek Angliában ; a’ Jóremény’ fokától pe
dig 1700 nemet hoztak. Ha ezekhez mind 
azok, mellyek China, Keletindia, Újholland, 
Asia , Afrika ’s Europa’ egyéb részeiről ösz- 
vehordattak, számíttatnak, mintegy 1 20,000- 
re megyen az Angliában azóta termesztett nö
vényeknek száma.

Scott Walter máltai xítjában meglátogató 
a’ földközi tengeren támadt volkán-szigetet ’s 
felőle egy leirást kiilde az edinburgi királyi 
társaságnak. A’ sziget’ legnagyobb kiterjedé
se 500 lépésnyi és ellipticai formájú. Egyik 
oldalán csaknem középig befórta már magát 
a’ tengerhullám. Magassága egy felől csak 
4 0 , a’ többi részeken S0 lábnyi. A’ víz kö
rötte igen meleg. Midőn Scott ide érkezett, 
két delphínnek öszvetépett tagjait látta a’ víz’ 
színén lebegni, mellyeket a’ víz’ forrósága 
őlt-meg. Nagy számmal szedett-öszve volkán- 
hányadékot, melly már xítnak indíttatott a’ 
társaság’ múzeuma’ számára. Scott egyébiránt, 
«aint leveléből látható, igen jó egészségben van.

Egy amerikai újság, Alabama nevű xíj sta
tusból , igen keserűen panaszkodik, hogy ez 
új, népesedni csak most kezdő ország, nagy szű
kében van az asszonyoknak. Ha osztályt kel
lene és lehetne tenni, a’ most ott lévő asszo
nyok közűi csak 100 férfinak jxxtna egy. Az 
xíjság egész' bizonyossággal állítja , hogy ott 
a’ leányok igen hirtelen férhez ragadtatnak :s 
egy sem marad fejkötő nélkül, ha még olly 
rút is. Nem lévén concurrentia a’ választás 
azonnal megesik. —  Be jó aratások volna ott 
az exxropai leányoknak! kivált azoknak, kik 
már egy kissé vénecskék is ! —

Cooker, [éjszakamerikai hajós kapitány a’ 
New-Yorkból Liverpoolba vezető lineán, az 
atlanti tengert ez idén 156szor hajózta ke
resztül.

A’ mexicoi törvények szerint minden, ki 
mást párviadalban megöl, tartozik a’ megölt’ 
adósságiért kezeskedni. E’ törvény a’ pár
viadalt ritkábbá és nehezebbé teszi , mert 
mindenki, mielőtt a’ sértésért karddal venne 
elégtételt , ellenkezője’ pénzbeli állapotját 
szokta kitudakozni.

Két halász, Francziaország’ éjszaki part
járól , az egész xígy nevezett „nagyhét“ alatt 
a’ tengeren halászott, midőn hazatértek, bá
mulva láták, hogy a’ partokon mindenfelé a’ 
h á r o m s z í n  leng. „No látod, mond az e- 
gyik, nem mondtam e neked, hogy ő még é l !“

REJTETTSZÓ.

Félig engem megtalálhatsz 
Az istenek1 sorába1,
Felem nélkül ostobaság 
Kezdeni a1 munkába.
Harczban szükséges véd vagyok 
Egészen , ’s két tagból állok.

A ' n a g y sa llú ip a ro c h iú b tiL  

A1 31 dik számbeli rejlettszó: Szé l .

Szerkezteti H e l m  eczy.  —- Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A5 FÖLD DIMENSIÓI.

Földünk planétái létét vagy is astrononiiai 
tulajdonit, nagyságát, formáját, mozgását 
olly tökéllyel ismerjük , hogy itt alig gon
dolható ismereteink tetemes vagy csak ne
vezetes változása is. Ha földünk részeit, an
nak belsejét, felületét annyira nem ismérjük, 
sem az emberi észt sem ennek szorgalmát nem 
vádolhatni, mert i t t a ’ lény testi alkotmánya, 
azaz gyenge ereje ’s csekély élte állja el 
az xítat. A’ magos hegyeket nem mászhat- 
ja  meg, mert a’ levegő ritkasága nem ad tü
dejének táplálatot: a’ mélységben ellenkező 
hajra talál ; a’ kietlen pusztákon elvész , ’s 
a’ föld sarka hidegét (fagyát) , ha a’ jégen 
előbbre tudna is menni — nem állhatja ki. 
Más , ha fáradozásit tudományos alapra épít
heti ; ha főkép a’ hatalmas mathesist teheti 
talpkövének , csalhatatlan következésre jut. 
Ebből ered minden valódi isméret, ’s úgy föl
dünké is.

Az égvizsgálat, (csillagászat) mind theoreti
cal mind practical úton , ugyanazon meggyőző 
következéseket (resultatumokat) nyújtja, ’s e- 
légséges bizonyossággal adja földünk mérsé- 
geit (d irnensióit). De a’ haladó ész, a’ tö
kélyre annyira vágyó ember , közelebb kéré
sé meggyőződését , ’s lakhelyét megmérte. 
Ezen óriási munka a’ XVIIdik, a’ tudomá
nyok és találmányok csudáival tölt század 
utó feléhez tartozik. E’ gondolat és te tt, a’ 
franczia tudós társaság kebléből származott, 
példátlan szorgalommal ’s értelemmel végez
tetett. Tagjait a’ társaság az ismért föld 
minden részére elosztá. Ezek Olasz- Német- 
Angolországokban , Afrika, India ’s Pensilva- 
niában egyenlő tűzzel ’s üggyel méregeték a’ 
földet; ’s már első tapasztalási is megegyez-

teték őket abban , hogy az egyenlítő (aequa 
tor) felé a' meridian (délvonal) gradja (lép 
csője) kisebbedik, a’ gönczölük (pólusok 
felé pedig nevekedik; azaz , hogy földünk 
nem egész gömbölyeg, hanem a’ sarkoknál be 
van nyomva ’s lapítva.

Bouguer ’s Condamine Peruban , Swanberg 
Lapponiában , Delambre , Mechain ’s több tu
dós egész Francziaországon keresztül, Dun- 
kerquetől ’s Perpignan ’s Formenteráig mér
tek ; éjszak felé a’ greenwichi observatorium- 
mal (csillagász-épülettel) kötötték Francziaor- 
szágot Angliával Össze. Ezen utóbbi temérdek 
ív (1’ arc) egy hetedrésze a’ föld fertályának 
vagy negyedének, (a’ saroktól az egyenlítő
ig) olly szigorúlag van astronomiai és geodesi- 
ai vizsgálatok legtökéletesb módjával megmér
ve , hogy nincs a’ praecisiónak (szabatosság
nak) kivánhatóbb polcza; és szinte mosoly
gásra ind ít, ha olvassuk, hogy 60 három
szeg mintegy 230 mérföldnyi alapja (hasisa), 
öszveleg 10 hüvelyknyit különbözött valódi 
hosszától. A’ mérések következései ezek :

A’ ineridiani (délvona!) grád hossza a’ sze'- 
lességhez (latitude, sarokmagaslét, hauteur 
du pole) képest nő , ’s közép szám szerint 
ezen növekedés az egyenlitőtől fogvást a’ sa
rokig egyegy meridian gradra 23. 167 métert 
(23^) tészen ; a’ megmért egyes grádok pedig :
Bouguer mér. 0° ü' 0" *) szélességre 5G753 toise hosszak 
Condamine ugyanott . . . .  56749 
Lambton 12° 5° O N * * ) .  . . 56761
Lacaille 35 18 0 S . . . . 57037
Mason 39 12 O N  . . . . 56588
Boscovich 43 I O N .  . . . 56790
Delambre 46° 12'0" N  . . . 57021
Mudge 52 2 20 N . . .  57069
Swanberg 66 20 0 N  . . . 57168

*) az e g y e n l í tő n é l  a ’ szélesség =  O ’s ea P e ru .
**) az X. X o r d ,  éjszak,  az S, Süd, délszak.
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Ezen m isek b ő l következik egy közép

grad hossza . . . .  57008 toise
a1 föld féláltniérűje (nagyobb tengelye) 3271844.8 ,,
— — — (kisebb tengelye) 3260852.5 „

lappadása (applatissement). . . ; | 7( 8-ad része
ha ezen toiset geographiai mérföldre vesszük , melly- 
ből 15 egy grad*) — tehát egy mérföld 3802,62 toise 
lesz a’ föld felmérője 859.437 G. M. (a1 pont után ti
zedes részek állnak).

A’ föld kerülete 5400. G. M. =  20534143 toise 
3, j, felseje, négyszeg tartalma 9281916 négysz. mérf. 
,, ,, tömege , koczka (cubic) tartalma 2659073060

koczka mérföld.
e’ szerint földünk 87142 trillió mázsát nyomna, physi- 
kai tapasztalások szerint.

A’ inikrologusok (apró-tudákosak) azt cal- 
culálgatják ezekből : hány porszemből vagy 
vízcsepből áll füldgömbünk, vagy ha arany, 
ezüst volna, mennyi pénzt lehetne belőle té r
ni , ’s több illy szőrű fellengző problémát ol
doztatnak. De a’ szent terme'szet arra intet- 
te é értelmes lénye't, hogy oktalan bámulja 
lakhelyét ’s a’ többi teremtvényt, vagy hogy 
játszva gúnyolja legfelségesb ajándékát az 
észt? milly hasznot — de ha ezt nem is —  
milly lelki emelkedést szerez illy gyermeki 
kérdések ingatása, ’s milly gyáva következ
tetése az emberi tehetség legnagyobb dicsősé
gének ? Épen annyit tenne öszveszámítgatni 
mennyi drága időt pazarlottak embertársink 
Adómtól fogva máig , csupa hiábavalóságokra !

A’ franczia akademisták jól érzették, hogy 
földünk , mellyhez oldozhatlan kötelekkel va
gyunk szorítva, mintegy kinszerít tulajdoni 
haszonvételére, ’s ha mozgása változatlanul 
kiszabta időnket, minden más gondolható mér- 
tékinket is csupán csak tőle vehetjük ész sze- 
rinten. Már a’ régiek is földünk dimensiói- 
hoz egyeztették földmértékjöket, úgy, hogy 
a’ megjárt földdarab mindig bizonyos és kön
nyen kifejezhető része volt az egész föld ke
rületének. A’ tengerjáró épen úgy hasonlítja 
te tt útját az égi mértékhez; ’s igen helyes 
ia, hogy egyik a’ másikat mutassa meg; de
*) F r a n c z i a  mé r f ö l d b ő l  j u t  egy gr adr a  . . . . ®5

—  t enger i  mér f ö l dbő l  . . .  . . fto
Ol asz  , angol  , spanyol  h o l l a n d b ó l  . • . . 6 0
Magyar bó l  . . . . . . .  . 1 0
M a i a k a  W a r s t b ő l  . . -  •  : . 9 o ’*  ä p I,

Szükséges ehhez , hogy azjalapmérték egy
sége (unité fondamentale) bizonyos része le
gyen a’ föld meridiánjának, ’s hogy értéke 
a' számítás könnyebbítésére tizedes rendsze
ren (systemán) épüljön. Az elosztandó men
nyiség a’ földkerületi negyed, *s ez , mint 
Aristoteles említi, már régi időkben 100 ezer 
stadiumúnak volt véve.

A’ franczia mérések földünk meridiánja ne
gyedét 5130740 toisra alapíták meg, (toise 
az eddigi mérték egysége , mellyel még most 
is gyakran élnek.) Ennek egy 10 milliomad 
részét méternek hívták ’s lett belőle 0, 513074 
toise , azaz egy méter valamivel több a’ régi 
toise felinél; ’s ezen új mérték igen alkal
mason pótolja ki az előbbi toiset ’s a’ fran
czia rőföt (singet.)

Méterből származik legegyszerűbb móddal 
minden más mérő, vagy mérték, mert az va
lamennyi, vagy tízszeresei vagy tizedrészei 
ennek. Az üregmérők egysége (unité) egy 
a’ méter tizedrészéből készült koczka, neve: 
litre.

A’ tér vagy a’ földszínmérő egy 10 méter 
oldalú négyszeg neve : are.

A’ famérték egy méter magasságú és annyi 
szélességű (metre eube) neve : stére.

A’ /lyoniatok egysége a’ Gramma. Ez an
nyi , a’ mennyit az ő legnagyobb tömöttsé- 
gében lévő destillált víz nyom, ha vele egy 
üreg koczka telik meg, mellynek oldala a’ 
méter egy milliomadja. Ezer gram tesz egy 
kilogrammot, a’ font helytartóját. Mértékek
hez illesztetett a’ pénz is. Ennek egysége a’ 
franc , tizedes részei az apróbb pénzek, tize
des sokasai az aranyok. Könnyebbítési okból, 
a’ nemes érczekhez szükséges ragaszték (alli- 
age), a’ pénz neheze tizedét teszi. Egy franc 
öt grammot nyom, következőleg nyomat gya
nánt is szolgálhat, a’ mi a’ kereskedésben 
hasznot hajt.

Ez a’ mértékek ’s nyomatok új systemája, 
mellyet a’ tudósok a’ nemzeti Conventio elibe
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terjesztenek, ’s ez azt legnagyobb készséggel 
sanctionálta. Természetes alkotmánya őt min
den nemzet ’s népnek egyenlően ajánlja; Fran- 
cziaországgal pedig nem áll más viszonyban 
mint hogy a’ mért meridián az országon megy 
keresztül, de ha egész föld bölcse öszvejött 
volna is tanácskozni, más választást nem te
hetett volna; olly kedvezően fekszik ezen iv 
a’ föld golyóján vagy gömbjén.

A’ franczia kormány a’ többi hatalmassá
gokat is meghivá e’ fontos és közhasznú tárgy 
’s munka részvételére; több közülök külde is 
jeles tudósokat, kik a’ dolgot együtt vizsgá
lók; ’s végső helyezését a’ systemának úgy 
tekinthetni, mint a’ felvilágosodott népek böl
csei ’s tudósai munkáját.

Megengedhető azon remény , hogy ezen 
gyönyörű, alkotmány behozásában ’s honosí
tásában , utolsó nem kedves hazánk lesz ; ’s 
ha egy illyetén változtatás eleinte nehézsé
geket mutatna is , ezek nem sokára elenyész
nek , mert fentartja őt azon belső erő , melly 
az ésszel összeköttetve az emberi intézetek
nek örökséget ád.

Nagy Károly.

A’ JÖVENDŐHÖZ.

Ne'zz-kí palástodból elrejtett, büszke jövendő!
Hogy megláthassam végzeteden mi lebeg.

Mit tár messze korom rózsás pályámban előmbe , 
Hogy láthassa szivem tükrödet, el ne fedezd.

Ah de te futsz tőlem ’s a’ végzés’ titkos ölébe 
Bétemeted sorsom1 csüggedező sorait.

Futsz ’s mikor én epedőn óhajtok jutni tehozzád , 
Csak múlt éltemnek förgetegét mutatod.

S z a b ó  J ó z s e f  , 
Szatmárban.

NEMZETI NYELV.

Egy magyar előkelő házból származott kis
asszony, kinek szép, ilgy nevezett mostani 
világi nevelése vala, Bécsben szalmakalapot 
vásárlóit. Midőn a’ kereskedőt fizetné , több 
aprólékos beszéd közt kérdi az : hová való le

gyen ? Hihetőleg azon délczeg önbizottság , 
melly a’ szép ’s egyszersmind gazdag magyar 
hölgy’ tulajdona szokott lenni, szemébe tűnt 
a’ kereskedőnek* A’ hölgy azt feleié ,,hogy 
magyar ’s N-di születésű“ mellyre a’ keres
kedő csudálkozva kérdé, mint lehet az, hogy 
olly tisztán ’s tökéletesen beszél németül. A 
kisasszony megbántásnak vévé e’ nyilatkoza
to t, ’s midőn haza jővén elbeszélné a’ törté
netet, beszédéhez e’ szavakat veté: „Azt gon
dolja a’ bohó német, hogy már minálunk 
s e mmi n  i t  s em t u d n a k ! “ —  Jó leány! 
inkább azt mondtad volna, hogy nálunk min
den nevelésnek ’s csinosodásnak foglalnia az 
idegen nyelvek’ tanulása és idegen szokások’ 
majmolása ’s itt csak az szép ’s j ó , a’ mi 
külföldi, ha különben a’ legnevetségesb bo
hózat is. Nevelő intézetinkben, kivált a’ le
ánynevelőiben, semmi nemzeti szellemű okta
tást nem vesznek nevendékeink' A’ magyar 
nyelvre, hogy sok egyebet elhallgassak — 
nincs tek in tet; ez születik az emberrel, úgy
mondják , (’s bár születnék, kivált leányaink
kal!) ’s ezt tanulni nem kell, nem szükség, 
vagy inkább n em  s z oká s *  Némelly felsőbb 
házi magyar dáma, 3 —  4 százados magyar 
nevét hibátlanul le sem tudja írn i; ha kény- 
telenségből magyar levelet kell írnia , benne 
a’ mennyi szó van , annyi a’ hiba , mert a’ 
mit magyarul tu d , —  konyhán és szolgaleá
nyoktól tanulta* Illy mélyen sűlyedtünk a lá ! 
—  — A’ bölcs bécsi kereskedő nem ok nél
kül csodálkozott, hogy a’ magyar kisasszony 
olly tökéletesen beszél németül, mert tudta 
azt, hogy egy nyelvet is jól megtanulni igen 
nehéz, féltévé pedig , hogy ez a’ szép kisas
szony nemzeti nyelvét is szinte illy tökéllyel, 
vagy talán nagyobbal beszéli. Mint bámult 
volna-el, ha magyarul tudván úgy szólította 
volna meg, vagy mint bámulna-el, ha hazán
kat végig utazván látná, hogy itt az ő nem
zetének nyelvén mindenhol igen jól beszélnek, 
sőt a’ mi több, igen jól írnak, ’s az nem hiba,



de az az igen nagy hiba, hogy németül, fran- 
cziáiíl, olaszul, angolul alaposan tamilunk ’s 
tudunk, egyedül m a g y a r u l  n e m! !  Saj
nálatra méltó dolog ’s keserű vád, de így van 
's méltó éreztetni azokkal, kiket erdekel.

M. D.

DEMOCRITISI CSEPPEK.

2o) Vigyázzunk uraim! —  kiálta egy 
ökör hajtó a’ hídfőnél álló sokaságnak —  vi
gyázzunk , ö k r ö k j  ó n e k !’4 a’ sokaság utat 
ny it, ’s ime —  a’ kiáltozó maga ballag ko- 
lomposként l e g e l ő i  a falka előtt.

2 l )  Egy bécsi polgár kellnerbői gazdag úr
rá válván, kis gyermekei mellé franczia ne
velő személyt (gouvernante) kereslete. Azon
nal jelenté magát nála egy, ’s a' növendéke
ket általvevé. —  A’ kis majmok kis idő múl
va szüléik előtt isméretlen i d e g e n  nyelven 
gagyogtak, mellynek a’ szülék fmint nálunk 
is szokás) szerfelett örültek, ’s keresztko- 
májokat meghivák, hogy tanúik lennének 
előmenetelüknek. — Az előszólított apró-szen
tek magok közt beszélni kezdenek; —  a’ ko
mák vigyáznak — fülelnek —  ’s bámulva je 
lentik , hogy keresztgyermekeik nem franczi- 
a ú l. hanem —  c s e h ü l  beszélnek.

22) (Üröm-csepp) „Tud e az xír ma g y a -  
r ú l ? í; így szólíta-meg a’ napokban egy pa
raszt a’ p e s t i  rózsapiaczon ; ’s midőn e’ 
kérdés különösségén almélkodnám ’s a’ kérde
zőt e’beli kétkedésiért dorgálni kezdeném ,,ne 
haragudjék, úgymond, az úr ! már két urat hi
ába szolíték meg, pedig azoknak —  b a j u 
s z o k  is volt. (O te dicső nemzetisedet!)

A’ híres humorista Saphir (honunkbeli iz
raelita , most külföldön irogat) egyik hírlapon 
így tréfál : „Azt mondják, hogy Halley üstö
kös-csillaga 1834ben a’ földet éri-el, ideje 
tehá t, hogy én most nolle veile hazámba vis
szamenjek : mert az én hazám köztudomás

szerint még 100 évvel van hátrább , ’s így 
csak még 100 esztendő múlva ér oda az exe- 
cutiós Cometa.“

24) Egy idegen úr Becs’ egyéb nevezetes
ségei közt az ottani b o l o n d o k  - h á z á t  is 
meg akarván tekinteni, kérd egy bér-kocsist 
odáig mit kivárnia ? Ez, minekelőtte meghatár- 
zottan szólana , előbb ezen szokott feltételes 
kérdést intézi az idegenhez: O t t  marad nagy
ságod , vagy ismét visszajő ?w

25) Szaporodott e az idén a' kend’ f a m í 
l i á j a ?  kérdeze a’ szolgabíró az évi üszve- 
iráskor egy parasztot. „Igen i s , tekintetes 
uram ! — felelt ez elhízott mosolygással —  
az idén egy  t e h e n e m m e l  több van.“

26) Egy házasulandó ifjú zsidó lefesteté 
magát, ’s a' képet jegyesének azonnal pos
tán küldé ; hogy azonban a’ postapénz sokra 
ne üssön, ezt irá a borítékra: ,,egy k é p 
p e l  terhelve, mellynek s e m m i  b e c s e  
n i n e  s.”

Szekrénye»y.

ANGOL PAIREK.

Az angol pairek ’s rokonik közül most 44 
•general, 85 ezredes, 45 alezredes, 29 őr
nagy, 51 kapitány, 2 8 hadnagy, 11 zászló
tartó , 32 admiral, 111 hajós kapitány, 15 
commandeur , 16 hajós hadnagy, 2 érsek, 1 0 
püspök ’s 269 más egyházi hivatalé.

Cs— dór.

REJTETTSZÓ.

Állok négy szóból. Elsőm fő dísze az éjnek;
Másom igen kedves marhádnak, harmadikomra 
Sok pénzt hozz, úgy jó ; minden csak végemen állhat. 
Fekszem az alföldön, népesnek tartanak engem.

S  z ű c  t  l i t v á n , 
Váczi n. pap.

A’ 32dik számbeli rejtettszó: P án  ez  él.

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .



TÁRSALKODÓ.
34. szám Pest, April’ 28Ua 1832.

G Ő T H E.

Martius’ 22dikén húnyt-el Németország’ el
ső rendű csillaga Gőthe, minekutána nagy fé
nyű írói pályáján mintegy hatvan éviglen vi
lágított nem csak hazája’ fiainak, hanem az 
egész művelt világnak. Hatásköre mind a’ 
müvészség’ mind a’ tudományok’ több ágaiban 
szélesebb ’s nagyobb vala, hogysem e’ szűk 
terjedelmű lapokban kimeríteni lehetne , az
ért csak futólag ’s röviden szándékozunk ol
vasóinkat jelesebb munkáira , életére ’s utó
só óráira figyelmesekké tenni.

Gőthe’ szülő helye a’ Maina melléki Frank
furt volt, melly a’ maga régi emlékeivel, vi
dám, eleven népességével ‘s I. Ferencznek 
benne történt koronázati pompájával a’ gyer
mek ’ képzeletére igen korán nagy befolyással 
munkált, mint önéletírásában vallja. Nyolca 
évű korában festői pályára szánta magát, ’s 
ugyan ekkor tanult franczia nyelvet, melly- 
nek segédével a’ franczia literaturát kezdte 
ismerni. Serdülő éveit festés , hang művé
szet , természettudomány, törvény és nyelv
tanulással töltötte. Megtanulván a’ zsidó nyel
vet , a’ Bibliát eredeti textusban olvasd ’s ez 
ébresztette-föl benne legelőször a’ költői ge- 
niust 1, melly annakutána a’ lipcsei (Leipzig) 
tudományos egyetemben elíenállhatlan hata
lommal ragadta-el, annyira, hogy míg az isko
lákban a’ törvénytudományi ’s philosophiai 
leczkék folytak, ő otthon a’ Muza’ oltárá
nak tömjénezgete. Azon időben , hogy Gőthe 
mint költő föllépett, kezdett a’ német litera- 
tura az előbbeni széles, vizenyős évszaka
szokból hosszas harczok után kihatolni. A’ 
milly mértékben tartatott törvénynek addig a’ 
franczia remekeket követni, úgy buzgottak 
most Németország’ írói angol példányok után

indulni. Gőthe vala első, ki ön keblébe 
nyúlva, ön magában támadt és készült képek
kel lépett-föl a’ néző színre. Tudományos 
foglalatosságai mellett nem mulasztotta-el a’ 
művészi gyakorlatokat, ’s a’ rézmetszésben 
nevezetesen nagy szorgalommal haladott elő. 
Lipcséből visszatérvén Frankfurtba, az akkor 
már nagy hírre jutott Herderrel ismérkedett- 
meg. Ezen nevezetes férfiú által tétetett fi
gyelmessé a’ költésnek egy ríj oldalára és 
színére, melly lelkének leginkább látszott meg
felelni , ’s melly benne mind eddig csak boron
gó sejtésekben élt vala. Minekutána atyja’ 
Ösztönzésére — ki maga is a’ művészet’ ’s 
tudományoknak nagy kedvelője volt —  a’ do- 
ctori méltóságot ( l7 7 l )  megnyerte, apró köl
teményeit kezdé névtelenül közrebocsátani. 
Németország’ figyelmét azonban, 1773 von
ta magára ,,Götz von Berlichingenu czímű 
drámája ’s az utána egy évvel később megje
lent „W erther’ gyötrelmei“ által. Az ifjú 
weimari herczeg, megismerkedvén vele Frank
furtban , a’ weimari udvarhoz hívta-meg , ’s 
itt mindenek’ tiszteletét és szeretetét oliy 
mértékben tette magáévá, hogy később az 
uralkodó herczeg status-ministeri hivatalra e- 
melné. Innen néhány átázásokat tőn Schweitz- 
ba és Olaszországba s ezen átázásoknak kö
szönheti a’ publicum néhány remekműveit.

Az újabb német literatura’ történetei Gő- 
thének mint költőnek művelődési történeteivel 
egyenlő lépéssel haladtak ’s az ő mesterművei
nek olly nagy befolyások volt a’ többi írókra, 
hogy dolgozásainak megjelenése szerint lehet
ne az időszakaszokat kijegyezni , mellyek 
csaknem minden munkákban az általa megpen
dített hangokat zengették , kisebb vagy na
gyobb mértékben, vissza. Neki csak intenie



134
kellett, ’s az írok’ nagy serege azonnal nyo
maiba tért. Nem csuda , mert egyike volt azon 
igen keveseknek, kik mindent, a’ minek ké
szítésébe kezdettek, a’ tökélynek ’s szellemi 
felsőségnek világos bélyegeivel jegyzettek-meg. 
Azonban mind a’ mellett, hogy ő theoreticus 
és practicus művész , éles itéletű műbíró, nagy 
természet és nyelvvizsgáid volt, lelkének fő 
ereje még is a’ költői tehetségben állott, ’s 
a’ költés tette őt a’ minden népek’ és korok’ 
legnagyobb emberei közé, a’ költés által fű
zött magának, még ősz fürtéi közé is , soha 
nem hervadható dicsőség-koszorút. Ha Les- 
singet hazája’ fiai az értelem’, Schillert az ész’ 
költőjének nevezték, őt, az ezer alakiít, leg
méltóbban a’ lélekábrázolat’ költőjének lehet 
nevezni. O a’ költésnek elbeszélő, lyrai, és 
drámai nemében egyformán adott remekeket 
’s nehéz volna elhatározni , melly nemben 
volt nagyobb. Azon költői magas fának, 
mellyet lelke nevelt, gyökerei Németország
ban vannak, de ágai kihajlottak Görög- , An
gol- , Francziaország’ ’s a’ régi ’s tíjabb Ró
ma’ égövei alá. Művei gyakorta minden te
kintetben különböznek egymástól. Tegye ösz- 
ve valaki Götz von Berlichingent Iphigeniával, 
Tassót Egmonttal, Werthert a’ Wahlverwand- 
schaften-nel, alig fogja hihetni, hogy min- 
deniket ugyanazon költő alkotta. Románezai 
’s Balládai a’ Bürger, Lhland és Schilleréivel 
a’ legjobbak mind azok közt, mellyek vala
ha e’ nemben írattak , ’s némellyikbcn a’ köl
tői előadás legfényesebb diadalmát üli. Eposzi 
idyllje „Herrmann és Dorothea4' ez a’ bámu
latra méltó characterísticus műv, maga képes 
volt volna őt Németország’ költői között el
ső helyre emelni. Az egész érzelgő (senti
mental) korból nem mutathatni-fel költőt, ki 
magát a’ görögök mellé olly közel tudta volna 
emelni, mint Göthe i t t  és Iphigeniában. 
Apróbb elbeszélései, mellyek Meister Vilhelm’ 
vándoréveiben elszórva vannak , valódi példá
nyai az elbeszélői inüvészségnek. Komikai hős

költeménye „Reineke Fuchsu a’ német publi- 
cumtól hidegséggel fogadtatott, mert ügy lát
szik , a’ hexameter nem jól választott vers
nem vala e’ költeményhez , valamint nem 
az a’ magasabb német nyelv is, mellyben ké
szíttetett. Az eredetinek aljasabb szólás-mód
ja, prózaibb színénél fogva, sokkal jobban si
mul a’ költemény’ hősének csalfasággal bé
lyegzett charakteréhez. ,, Olaszországi útjá
ban 4Í mindenhol a’ mester előadót, nagy stí
listát és mély itéletű tudóst, finom ízlésű mű
bírót bámulhatni. Románjai: „W either’ gyöt
relme , Meister Wilhelm és a’ Kéjrokonsá- 
gokiS (Wahlverwandschaften). Ámbár az el
sőben a’ lobogó lyrai láng, az utósóban pe
dig a’ művészi forma ragadnak csudálatra, még 
is közöttök Meister Wilhelm az , melly a’ 
költőt egész nagyságában festi élőnkbe. Egy 
valódi romanticus tűkör , mellyben az életnek 
mindennemű és alakú képei híven ábrázoltat- 
nak-vissza. Minden rend , kor és nem rapha- 
eli színekkel festve találhatja itt meg saját 
vonásait ’s ez ideal-világban saját tanuló éve
iből találhat jelenéseket. Románjainak elsősé
gei közé tartozik az a’ bájos, kisimult nyelvis, 
melly, mint valameliy csendes folyam, nyugal
mas tisztaságban és keresztül látható fényben 
hullámzik s magát mindig zajtalan csenddel 
önti-ki. Kifejezései egyszerűk szárazság, csi
nosak minden czikornyázat és pipere nélkül, 
valók és igazak mesterkélt keresés, aiacsony- 
ságból kiemelkedettek rethori csapongás nél
kül. De románjai is , valamint nagyobb ter
jedelmű munkái csaknem általában , érettebb 
kordáknak ’s értőknek készültek , ’s a’ so
kaságot művészi nyugalmokban elragadni so
ha sem lesznek alkalmasak; a' mire azon
ban valódi művésznek soha sem is kell nagy 
hévvel vágyódnia.

Drámáiban, mint charakter-festő, a’ nagy 
Shakespearhez legközelebb áll. Gö t z  v o n  
B e r l i c h i n g e n  ben bizonyos boszús makacs
ság latszik a’ drámának szűk ’s a’ genius’



szárnyait szegdelő franczia szabályai (regula) 
ellen. E’ dicsőséges drámai alkotmányban nem 
Shakespear’ kővetőjét lá tjuk , mint sokan ál
lítják, hanem egy a* nagy brittussal rokon szel
lemet teremtői felhevültében. A’ dialógusban 
a’ költő itt a’ száraz prózai természetet lát
szik másolni ’s még a’ könyvnyelvtől is olly 
vakmerőleg távolodik, a’ hogyan előtte egy 
német író sem mert. Elmellőz minden poétái 
körülírást ’s a’ tárgyat magát szólaltatja pró- 
sai pongyolaságában. A’ darabnak minden, 
még olly parányi alakján is a’ kor’ szelleme 
van elöntve , olly valószínűen ’s híven, mint 
csak eddig a’ világ’ legnagyobb historicusai 
ábrázolhatták. Játékszíni hatásra a’ költő nem 
ügyelt; sőt makacsan látszik azt elmellőzni, 
azért olly nehéz ezen darabot sikerrel előad
ni. —  A’ polgári szomorájáték C l a v i g o -  
ban , melly Lessing’ manierjaban van dolgoz
va , egész a’ végső jelenetekig Beaumarchais’ 
története híven van adva, a’ catastroph azon
ban , melly hozzá költetett, Ophelia’ temeté
sét hozza az olvasó’ emlékezetébe, hol a’ sír
nál Hamlet és Laertes egybetalálkoznak, ’s 
ezért a’ végfelvonás nem áll jól a’többi mellett. 
— I p h i g e n i a  egészen a’ görög tragoedia’ 
szellemétől van átlehelve, kivált nyugalom, vilá
gosság ésidealitas’ tekintetében: de a’ darab, 
kifejtését tekintve, az újabb költés’ neméhez is 
számláltathatik , mert önmagából, csupán a’ 
characterek’ viszonyai által fejtőzik-ki. E’ 
tragoedia közelebb á l l , mint felebb is mon
datott , a’ görögökhöz , minden egyéb ríj drá
máknál : de azért szorosan tekintve még sem 
a n t i k ,  hanem csak utóhangja és viszsugár- 
záta annak. —  Hasonló egyszerűségben, tisz
taságban , ’s magas szépségben van T a s s o  
költve , mellyben az udvari és költői életnek 
ellentétele ábrázoltatik-le. Ha e’ költeményt 
szorosabb értelemben drámának a’ német kri
tika nem mondja i s , mint charakterrajzolat 
örökre bámulatra méltó mű fog maradni, ’s 
a’ poezis’ értésére egy mindig tanulságos ’s

mély jelentésű könyv leszen. K ár, hogy Tas
so’ elenyészténél a’ költői halhatatlan lét nem 
emeltetett-ki jobban, így játékszíni hatása 
a’ műnek nagyobb lehetett vala, mintsem 
most. E g m o n t  egy valódi romános histó
riai nézőjáték, mellynek stylusa a’ G ö t z ’ és 
Shakespeare’ formái között közép pontot tart. 
Patheticus , megrázó helyei vannak: de vé
ge , mint Schiller jól jegyezte-meg , nem a’ 
való életből van merítve, miként a’ többi fel
vonások , hanem egy ideális ábránd világból, 
’s így, bár máshol talán jól állhatna, itt bántja 
az olvasót. Remekül vannak, egyébiránt, a’ 
nép-scenák gondolva és kivive , ’s ezek mind 
annyi szép históriai emlékei és hív másolatai 
azon kornak ’s mutatják, mi mélyen fogta- 
fel a’ költő , mind az akkori idő’ , mind pe
dig Németalföld’ népeinek szellemét.

(Befejezése következik.)

A’ NEW-YORKI GYÁM.

April’ elején 182 8. New-Yorkban a’ követ
kező történet leve közbeszéd’ tárgyává. Egy 
itt lakó törvénytudós megholt testvérének két 
leányát, mint végintézet áltál rendelt gyám, 
nevelte. Az öregebbik, Anna, 17, azifjabbik, 
Fanni, lő  észt. volt. A’ boldogiíltnak testa- 
mentomában az vala intézve , hogy azon eset
re , ha a’ két leány férhez nem vétetnék, az 
egész hátra hagyott vagyon, (más fél millió 
dollár értékű) a’ gyám-testvérnek maradjon 
örökül, ’s addig is míg férhez mennek, en
nek felügyelete és kormánya alatt álljon. A’ 
gyám e’ szerint mindent elkövete , hogy ser
dülő szép gyámítványai (Mündel) férfiakkal 
ismeretséget ne köthessenek. S i n g s i n g  ne
vűfaluban, nem messze New-Yorktól, különös 
tanítók által neveltette őket monostori magány
ban elzártan. Egy meghitt asszonyt tarta mel- 
lettök, kinek nevezetes, kaláliglan húzandó bér 
vala ígérve, ha hágait a’ házasság’ rémítő ve
szedelmétől megőrzi. Yalahová a’ leányok 
mentek, mindenütt ezen asszony őrszemeinek
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kelle őket kise'rni ’s velők ugyanazon szobá
ban hálni. Csak ne'ha ’s egyedül ez őr-sár- 
kánytől kisérve , engedtetett-meg nekik New'- 
Yorkban lakó rokonaikat látogatni. Azonban 
a’ legnagyobb vigyázat e's óvakodás mellett is, 
a’ veszedelemtől őket megőrzeni nem lehetett. 
Egy látogatáskor a’ szép foglyok két ifjú, egy 
kalmár ’s egy hajóstiszt, által megsejdittettek. 
Pillantataik szerelmi vággyal találkoztak egy
be , bár szóváltásra egymás közt nem jöhet
tek , mert az öreg sárkány varázskört háza 
közöttök, m&llyet áthágni nehéz volt. Illy 
szorult helyezetben a’ két ifjú egy öreg für
ge francziához folyamodók, ki a’ leányok
nak hárfán leczkóket adott. A’ leczkeken meg 
szokott volt ugyan jelenni az őrasszony: de 
szerencsétlenségére, mind a’ leányok , mind 
a’ franczia értették az olasz nyelvet, ő pedig 
nem. A’ mesternek, nem lóvén szabad beszél
nie egyébként, mint olly nyelven, mellyet 
az asszony is érte , nehéz vala boldogulnia. 
Azonban fortélyon fortéllyal lehet győzni ’s 
a’ franczia is ehhez folyamodott. A' hangje
gyek’ olasz textusa alá a’ két ifjú’ szerelmes 
leveleit irta-le ’s mert a’ leányoknak is köte- 
lességök vala tanulás közben hangjegyeket má
solni , a’ másolat’ alkalmával levélválaszokat 
írtak a’ hangjegyek’ közé. E’ szerint egy le
vélváltás eszközöltetett-ki a’ szeretők között, 
mely et senki távolról sem tuda gyanítani. ’S 
így a’ párok között az alkuvások megtör
téntek a’ nélkül , hogy csak egyszer is szól
ták volna egymással. Az egyetlenegy szabad
ság, melly a’ két leánynak engedtetett, abban 
állo tt, hogy estve thee után a’ kertbe me
hettek sétálni. A’ kertnek magas falai vol
tak ’s hátulsó ajtaja erősen bezárva; de a’ 
szerelmi fortély talált módot ezeken is keresz- 
tűlhatni. Egy tavaszi szép est-szürkűletkor, 
meghatározott órában, a’ két paladin tolvaj- 
kulcs által megnyitó az ajtót ’s a’ fogoly ga

lambokat egész csendben kiröpi'tette a’ kert
ből. A’ sötétség kedvezett szándékoknak. Egy 
kocsi sebesen vágtató 'paripákkal Tarrytonba 
vitte őket a’ hajóstiszt’ szüléihez , hol a’ me- 
nyekzőre már minden készületek meg voltak 
téve. A’ csi'ny olly vigyázattal vala végrehajt
va, hogy a’ leányok’ gyámja csak akkor ju t
hatott a’ szökevények’ nyomába, midőn a’ 
házasság már megtörtént. E’ szerint a’ bohó, 
ki a’ szerelem’ fortélyain akart győzedelmet ven
n i, rútiíl kijátszatta ön magát’s a’ nagy tőke
pénzt, mellynek méltatlanul tulajdonosává vá
gyott lenni, ki kellett fizetnie, ’s örvendhetett, 
hagy az ifjú sógorok gyámi-számadását nem 
vették szoros vizsgálat alá.

APHORIZMÁK.
Ha a’ kevély előtted hajlong ’s hízelke

dik,  a’ fösvény pénzt a ján l, az erkölcstelen 
törvény ’s kötelesség’ szentségeiről beszél, 
bizonyos lehetsz, hogy rád szükségök van.

Az elme csak magányba vonultán képezhe
ti magát, a’ character csak az élet’ hullámai 
közt.

Semmi sincs tökéletes az ég a la tt: de ad
dig minden jó , míg jobbat nem tudunk. „Az 
nem jó a’ mi jobb is lehet*4 mond egykor 
Napoleon Briinnek.

A’ valódi férfiú nem szeret sokat beszélni 
arró l, mit fog tenni: hanem kezd és végez, 
úgy mintha utósó munkáját teljesítené.

REJTETTSZÓ.
A’ fejem e's derekam lábommal szüntelenül fut,

A’ fontot három főbb betűimre vetik.
Lábam ne'lkűl a’ borde'lyházakba szokásom 

Járni-, hasam szomorú gondolatokra vezet.
Ve'gy-el előírói e's hátulról hármat, az a1 mi 

Közte marad, vagy lop , vagy pedig állati rész;
Es ha utána teszed lábát az egésznek ’s özönlő 

Csókokat öntesz rá hajnali színre derűi.
O r o sz  P á l.

A’ 33d. számbeli rejtettszó! H o l d m e z ő r á s á r h e l y .

Szerkezteti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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G ó  t  H E.
(Folytatás.)

F a u s t ,  e’ csudálatos ábrázolata a’ ne
met Jiép’ csudálatos regejenek, mindenoldal
ról azt mutatja, hogy a’ költő itt túl akart 
menni a’ játékszíni korlátokon. Sok jelené- 
sek Faust’ lélek-allapotjának álló festeményei 
’s gondolatinak fejtegetései az emberi tudo
mány’ korlátolt létéről , ‘s az ész’ ki nem elé
gíthető bizonyítványairól. Más helyek ellen
ben , bár milly jelesek ’s rendkívüli elmét 
bizonyítanak, nincsenek a’ drama’ folyamával 
öszvekapcsolva, sok ismét igen drámai, de 
csak futólag van érintve kifejtés nélkül, szó
val, rhapsodiai töredékek kezdet és vég nélkül, 
hol a’ költő gyakorta rendkívüli jelenettel 
lep-meg, ’s a’ kárpitot hirtelen ismét lebo- 
csátja , holott a’ játékszínre készült tökéle
tes dráma azt kívánná, hogy minden egyes 
részek az egésznek alkotó és öszvefüggő ré
szei legyenek, ’s mondani lehessen, hogy 
minden felvonásnak saját expositiója , bonyo- 
lodása , kifejlése van. Néhány helyei teljesek 
pathossal és drastieus erővel, mint például 
Valentin’ megöletése ’s a’ tömlöczi jelenés 
Margaretha és Faust között, *s csalhatlanúl iga
zolják azt , hogy a’ költőnek hatalmában ál
lott vclna, ha akará, olly nemben dolgozni, 
melly a’ sokaságot megrázza ’s magával ragad
ja : de ő ezen tehetségeket más nagyobb, ‘s 
a’ miivészségre nézve becsesb czéloknak áldoz
ta-fel. A’ darabot játékszínen előadni felette 
nehéz ’s különben is nem sok olvasó találta- 
l ik,  ki a’ költőt ezen müvében érteni ’s ér
deme szerint méltatni tudná.

Egyéb drámai dolgozásai felől, mellyek 
mind saját Lélyegűek ’s a’ költő rendkívüli 
tehetségeit bizonyítják, a’ hely’ szűke miatt

hallgatunk , megelégedvén általányosan an
nak gyónásával , hogy bár mi sok drámai 
talentummal birt legyen Gőthe , játékszíni 
hatásra munkálni nem bírt , vagy legalább 
ezen tökély’ megszerzésére nem fordított szor
galmat. Sokkal inkább ügyelt a’ csendes és 
gyöngéd kifejtésekre, mint a’ meglepő és rá
zó hatásra. Talán lelkének szelíd gratiája, 
melly mindenütt harmóniai csendet ’s derűit 
nyugalmat keresett ’s kívánt eszközleni, tar- 
tóztatá erős , szembeszökő, szívrázó jelenése
ket hozni-fel.

Valamint életét és munkáit művészi nyu
galom ’s harmónia bélyegzi, olly nyugalom
mal teljes volt elköltözése is a‘ földi pályá
ról ’s lehet mondani, hogy csendesen nltal- 
szunnyadott az öröklétbe.  ̂égórájában leánya 
volt ágya mellett. Midőn a’ halálperczenet 
elérkezett, megfogá a’ mellette ülő’ kezét, 
felnyitá félig zárt szemeit ’s kimondhatatlan 
édes pillanattal tekintett reá utószor. Halálos 
harcza egyetlenegy erősebb sóhajtásból állott. 
—  Temetési pompáját Müller cancellarius. a ’ 
boldogűltnak sok évek óta barátja, rendelte- 
el. Teste saját háza’ udvarán kitétett nézés 
végett a’ népnek. Az udvar symbolicus képek
kel ’s czifrázatokkal vala felékesítve ’s a’ test 
m ellett, melly egy csinos koporsóban fekiitt, 
a’ megholt’ czímere ‘s egyéb érdemjelei voltak 
felfüggesztve, homlokára pedig, e’ titokkal 
teljes műhelyére annyi számtalan szép és nagy 
gondolatoknak, borostyán-koszorú tétetett. A’ 
nézők olly számmal voltak, hogy bár a' test 
öt egész óráig vala kitéve , sokan nem fér
hetvén hozzá, visszamentek. A’ koporso dél
utáni 4 ólakor (Mart. 20.) négy fekete lovií 
herczegi kocsira tétetett. A’ halotti kísére
tet fő udvari marschal, Spiegel, vezette . kit a"
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weimári nagyherczeg e’ gyászpompánál saját
képviselőjévé nevezett. — (A’ herczegre igen 
nagy fájdalommal Iiatott a' boldogult5 halála, 
rs hogy ne kelljen e' gyászlátványt, szemlélnie, 
Eisenachba utazott). — A herczegi képvise
lőt követték: a’ status-ministerium a* titkos 
referendáriusokkal , kik a5 megholt’ czimerét 
és érdemjeleit vitték. Utana jöttek a’ jénai 
academia’ követei 's curatora , az udvari 
játékszín és udvari kápolna’ tagjai, polgárok 
minden rend és karbői nagy számmal ’s végűi 
mintegy 200 jénai tanuló, 10 követe a’ há
lái főiskola’ tanulóinak, több idegenek Gotha- 
ból, Eisenachból, sőt még Frankfurtból is 
’s egész nagy sereg aljasabb rendű nép a’ 
szomszéd helységekből. A’ herczegi sírbolt’ 
kápolnájában fő superintendens Dr. R ö h r  
egy szép halotti beszédet monda, mellynek 
vége lévén a’ test letétetett a’ vveirnar-hercze- 
gi sírboltba Schiller’ ’s a’ boldogult nagyher- 
0 7.eg August Károly’ koporsói közé. A’ ko
porsón ezen egyszerű felírás fog allnni : „Gő- 
the , született augnstus’ 2 Sdikán 1749, meg
holt martins’ 22dikén 1 832.'4

Weimarban halála’ órájától temetéséig 
négy nap egymás után a’ játékszín be vala 
zárva, ’s midőn megnyittatott, Tasso’ előadá
sával ünnepiette a’ nép halhatatlan költője’ 
emlékezetét. A’ darab után Durand színját
szó egy epilógot monda-el, (Müller cancellar’ 
költeményét). Az első szavaknál a’ h e r  ez ég
né ’s L e o n o r e ’s A l p h o n s o  (Tasséban 
előforduló személyek) hátravetett gyászfátyol
lal lépték-föl^ hátul pedig a* játékszínhez 
tartozó minden tagok régi olasz ízlésű gyász
ruhákban jelentek-meg. Az epilógban emlé
kezet vala azon szép baráti szövetségről, melly- 
ben a’ megholt egykor Schillerrel á llo tt, s 
arról . mint tért ő Schiller’ kora halála után 
mind inkább a’ költői pályáról tudományosra. 
A’ nézők többnyire gyászruhákban jelentek- 
meg , a’ nélkül. hogy reá felszólítás vagy in
tés történt volna. Németország első rendű

theatrumain csaknem mindenütt megünnepel
tetett a’ költő’ emléke. Berlinben pénz vere
tett emlékezetére, mellynek egyik oldalán jól 
talalt képe van a’ születési hely és idő’ fel
jegyzésével , a’ másikon egy lebbenő hattyú 
mint viszi-fel a’ költőt egek felé, ezen alá
írással: ,,Rediit ad astra.“ — Németország 
büszkélkedhetik Weimai jában , hol Herderre 
és Wielandra fejedelmi kegyelmek áradoztak, 
hol Schiller és Gőthe’ tetemei fejedelmi sír
boltban nyugszanak! —  *)

Az olvasót itt azon szavakkal bocsátjuk-el, 
mellyeket Dr. Röhr a’ boldogult felett mon
da : „ Valamint azon lelkeknek , kik szö
vetségéből te utósó mentél-el, egyike sem 
hunyt-ki a’ világból, mellynek született’s élt; 
valamint mindnyája sírján tűi is ének és szó 
által bájolja az élőket, képzi a’ lelket, eme
li a’ szívet ’s fogja, meddig ember leszen: 
úgy te is örökké élők’ sorába tartozandol ’s 
lelkednek gazdagsága , melly által két ember
koron keresztül rokonaid’ szellemi képzője, 
a’ tudományok’ mélyen buvárló előmozdítója, 
’s a’ mindennapi valóságot égive' varázsló vi
lágok’ alkotója levél, örök , kiapadhatlan for
rás marad , mellyből még a’ legkésőbb kor’ 
fia is meríteni fogja lelke’ és szellemi léte’ 
táplálékát. -

TÁNCZMULATSÁG A’ TUILERIÁKBAN.

Régóta folyt a’ beszéd Párisban ez évi far
sangon , hogy egy a’ Tuileriákban tartandó 
pompás tánczinulatsághoz nagy készületek té
tetnek. Az óhajtott nap megjelent végre. A’ 
Tuileriák’ udvara tömve volt czifra kocsik
kal 's a’ tagas termekben (Saale) felvirágoz
va ’s gyöngyökkel ékesen tündöklőit az asszo
nyok’ szép koszorúja. Vegyülve lehetett lát-

Te gazdag, de hazafiságotjjemlegető magyar nem
zet! Emlékezzél-meg azokra, kiknek köszönheted 
paránji literaturád'! Emlékezzél-meg azon szent he
lyekre, hol a1 budai, pesti ’s széphalmi temetőkben 
koszorús íróid’ tetemei jel nélkül nyugosznak!
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ni mindenfele rendű és rangú polgárokat,
paireket, tartományok' követeit, hadi tiszte
ket mind az állandó- mind pedig a’ nemzeti 
őr-seregekból, sőt —  a’ nemzeti őrseregből 
meg k ö z e m b e r e k e t  is. Lehetett idege
neket is látni, mint például a1 tunisi követet 
komoly szép arczulatával , napkeleti öltözet
ben, "s mellette gróf Appony’ fiát, ki ékes 
magyarhuszár köntösében szinte szemkápráz- 
talólag tündöklőit. Kilencz őrakor jelent-meg 
a’ királyi család (família}: a’ királyné, A- 
delaid asszonyság, a’ herczeg-kisasszonyok, 
brazíliai császárné és Donna Maria által ki
sérve. Később a’ király is megjelent ’s ve
le Don Pedro — ki minden ünnepieteknél 
oldala mellett áll a’ polgárkirálynak, mint 
egy m e m e n t o  m ó r i  —  ’s a’ királyi her- 
czegek. A’ táncz a’ marschalok’ teremében 
nyittatott-meg. Sokan azt várták, hogy ez 
alkalommal marschal Ney’ képe ismét itt fog 
függni : de hihetőbb , hogy nincs meg , ’s új
ra kell festetni. Az orleani herczeg a’ brazí
liai császárnéval, a’ nemoursi Donna Mariá- 
val, Don Pedro Louise herczeg-kisasszonnyal, 
Lar ouch efoucault Julius Maria herczegkisas- 
szonnyal, ’s egy tiszt a’ nemzeti őrseregbőí 
— nevét nem mondják a’ kaján franczia hír
levelek —  Klementine herczeg-kisasszonnyal, 
tánczoltak. Szembetűnő vo lt, hogy a’ brazí
liai császár egy táncz 4 sem hagyott-ki, ’s 
közönségesen csudáltatott nemes módja ’s vi
seleté.

SCOTT WALTER’ ÍRÓI JÖVEDELME.

Mit a hírlevelek Scott Walter’ írói jöve
delméről mondanak , bámulatra ragadja az 
olvasót, ’s felül halad talán minden más írói 
jövedelmeket, mellyek felől a’ régi ’s újabb 
korban valamit hallottunk. Románjaiból rend
szerint első kiadáskor 20,000, másodikkor 
10,000 példány nyomatik. Ha egy három kö
tetből álló románt készít, mellynek minden 
kötete 1 5 ívnyi, a’ könyvárossal kötött szer

ződésben következő árjegyzékeket láthatni :
A nyomuláshoz kivántató papirosnak ára 23 40 
font; 45 ív’ nyomatása 945 font; a’ jelen
tések 100 font ’s így az egész költség 3985 
font sterling. Ha egy példány’ ára 1 font ’s 
egy shillingre tétetik (többnyire 1 font 1 1 
shilling szokott lenni} , lígy az egész bevétel 
21,000 fontra megyen. Tiszta jövedelem te
hát az első kiadásból 17,015 font sterling, 
vagy 150,941 pengő forint. A’ második kia
dások közép számolással ismét 8000 fontot 
hoznak, és így minden három kötető román, 
mellyet a’ szerző egy év alatt szokott készí
teni, 50,000 font sterlingnyi jövedelmet hajt. 
1S01 tői 1819ig apróbb költeményiért 70,000 
fontot vett-be. —  IVéhány esztendő előtt mun
káinak kiadója bankerottá lett ’s ekkor Scott 
is elveszte mindenét: de a’ ki illy reudkivűli 
jövedelmeket várhat írásaiból, azt,  meddig 
egészsége ’s ép keze van, nem kell félteni 
éhhel hálástól.

SHAKESPEARE’ EPERFÁJA.

Shakespeare Stratfordban egy eperfát ülte
te tt kertébe, melly holta után a’ lakosoknál 
köz tisztelet’ tárgyává lön. Később a’ kertet 
egy pap vette-meg, ki láíván, hogy a’ fa a’ 
kilátást akadályozza ’s az egész környéket, 
hová árnyékait veti , parlaggá teszi ’s nem 
tudván azt is , hogy illy különös tiszteleg tár
gya ’s valaki balul vehetné neki , ha vele, 
mint sajátjával tetszése szerint teend , kivá
gatta azt. Mihelyt a’ lakosok ezen istentelen 
tettet megtudák, nagy zajgást támasztottak, 
a’ pap’ lakja előtt öszvecsoportozának ’s azt 
mondák, hogy házát le kell rontani. A’ sze
gény pap nem segíthetvén magán egyébként, 
futásban keresett menedéket ’s többé Strat- 
fortban magát megmutatni nem is bátorkodott, 
mert a’ lakosok úgy egyeztek-meg egymás 
között, hogy sem őt, sem háznépéből vala
k it, sem hasonló nevűt, magok között meg
szenvedni nem fognak. A’ levágott fát egy
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ács vette-meg ’s többfele szereket készítvén 
belőle, azokat három annyi áron adta-el, 
mint a’ mit különben értek , csupán azért, 
mivel Shakespeare’ tisztelt eperfájaból voltak. 
Gyökerének egy részét az ács a’ városnak ad
ta-el , melly belőle szelenczéket, késnyele
ket , tokokat ’stb. készíttete, ’s a’ polgárok 
között érdemjelűl ajándékozá-el. Ugyan ezen 
fából készült az a’ szelencze i s , mellyet a’ 
város a? híres G a r  r ik  D a v i d  színjátszó
nak ajándékul adott, midőn polgári jussal 
tisztelte-meg.

VIII. HENRIK ’S AZ ANGOL-ALSÓ HÁZ’ 
SZÓNOKA

llégi időkben az angol kormány foganatosb 
eszközöket tudott valainelly kérelem’ (Bili) 
keresztülvitelére , mint ma. Londonban nem 
régiben egy könyv jelent-meg (czíine ez : Ex
tinct, dormand and suspended Peerage), melly 
VIII. Henrikről, egy mind a’ királyt, mind 
pedig az alsó ház’ engedelmi készséget bélyeg
ző történetet közöl. Egy kérelem , mellyben 
a’ parliamenttől a’ király’ számára nevezetes 
segédpénz kivántatott, az alsó házban vissza
vettetett. A’ király magához hívatta a’ ház’ 
szónokát (Sprecher). Ez szokás szerint, mi
dőn a’ király elébe lépett, letérdelt , a’ király 
pedig közelebb lépvén hozzá kérdé: „No, ’s 
hát nem akarjátok , hogy kérelmem keresztül 
menjen?*4 ’s kezét a’ szónok’ fejére tévén 
folytató: „Csináljátók-ki, hogy a’ kérelem 
hónap ez ’s ez óráig elfogadtassák , külöu- 
ben ezen fejnek j a j ! ! 4* E’ királyi beszéd 
rövid volt, de igen értelmes , azért olvashat
ni továbbá a’ nevezett könyvben: „Sir Mon
tague Edvard (a’ szónok) oily férfiasán dol
gozott , hogy a’ kérelem a’ meghatározott idő 
előtt keresztűl-ment és pedig a’ király’ teljes 
megelégedésére.4*

DEMOCRITUSI CSEPPEK.

27) Egy ifj ú ember egy pipázó társaság előtt 
olvasván falun az oda érkezett ,,Jelenkort4*, 
egy czikkelyt így olvasa: ,,**vármegye e’ f. 
hónap 4-kén tartá t i s z t u l á s á t ’*4 Micsoda 
tisztulását?! közbe szólt egy öreg táblabiró, 
mintegy megdöbbenve rántván-ki szájából pam- 
pogtatott szipókáját. Az olvasó kiegyenget
vén a’ gyűrt hírlapot, merőbben nézé a’ kér
déses szót, ’s azonnal így igazító azt meg: 
„vagy is —  t i s z t i  ú j í t á s á t . 4*

28) Hol lakik a’ mi uradalmi fiscalis urunk? 
kérdezé tőlem minap egy paraszt, hozzá té
vén , hogy igazságos panaszát óhajtaná neki 
előadni. —  Mennyiben lehete igazsága , nem 
tudom, én csak annyit láték, hogy d o c u 
m e n t  u ra o k helyett egy — s ü l d ő  n y á 
l a t  lógata szűre alól.

2 9) Hogy nálunk „W  e c h s e 1 - G e r i c h t4* 
(váltó törvény) nélkül is sebesen mehetne a’ 
perfolyamat, megmutató ezen közmondásunk: 
a dós  f i z e s s ,  ’s meg nyomosabban még azon 
alispán, ki az adóssági perekben illyes ítéle
te t szokott hozni: „Liquidum est debitum, 
s o l v a s ,  — adta — punctum!4*

30) Egy gyermek a’ mest ernek egy palaczk 
bort hoza ajándékba. — Mondd meg szülé
idnek, hogy szíves ajándékjokat igen nagyon 
köszönöm, —  mo n d  a’ t a n í t  ó. Nincs mi
ért mester uram , viszonzá őszintén a’ gyer
mek , hisz édes atyám is úgy kapta mástól 
ajándékba, de neki —  s a v a n y ú  volt.

S ze k ré iiye sy .

REJTETTSZÓ.
Szent kötelék az egész ; de hajó,  az öt elseje is szent. 
Egy ’s minden rendtag’ neve; végső hárma temérdek 
Szót ’s helyeket czi'mez lombzik végpárja tavaszkor.

A’ csongrádi plébániából.
A* 34d. számbeli rejtettszó; L a t o r c z a .

Szerkezted H e l m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .



TÁRSALKODÓ.
36. szám Pest, Május’ 5tea 1832.

HÜSZÁRDAL.

Ha engem is , mint sorsoknak 
Hír baj társát egykor a’

Szittya vitéz bajnokoknak 
Be'fogad de'lczeg sora , — ’

Szírem eskiiszi, vallja szám :
, , Érted e'lek h a l o k ,  hazam!44

Ha Hunniát merészelvén 
Egy más nemzet bántani ,

Ezredeink mind felkelvén ,
Boszút mennek állani 

*S hós ezredünk is ez okon 
Siet-át a1 rárasokon •,

’S a’ sok ne’pet a’ házakból 
Kicsalváu szép muzsikánk ,

A’ virágos ablakokból 
Szép szüzek néznek-le ránk, 

Örömrészegen zengi szám:
„Érted é l e k  h a l o k ,  hazám!44 —

Ezredünk a’ csatasíkon 
Óriásként állrán-ki,

A’ szent ’s az egyetlenegy hon5 
Védelmeért harczolni, —

Vivők — küzdők , mint oroszlán ,
Érted dicső, büszke hazám !

’S ha tán egy nekem czélzott ón’
Vagy egy mord érez’ élibe’

Rejtett halál, a5 harezsíkon 
Lesújt holtak’ közibe,

Ha lehet még — sóhajtsa szám:
„Érted h a l o k ,  édes hazám!4t

S zekrén yest/.

NÉHÁNY VONÁS BENKŐ JÓZSEF’ 
ÉLETÉBŐL.

Midőn a’ külföld’ jeles embereit szóval ’s 
tollal hirdetjük , hazánk’ munkás , fáradhat
om szorgalmú fiairól hallgassunk e ? Hallgas

sunk e azokról, kik napjaikat tudományos 
művelődésünknek áldozták? hallgassunk a’ 
sok e'rdemű Benkőről , kivált akkor, midőn 
na^y szánni nála kisebbek hírlapjaink áltál 
hirdettetnek ? Sok jeles férfiak tűntek-fel a’ 
két magyar haza’ láttérén: de kik a’ honis
meret’ tárába nagyobb becsű kincseket rak
tak volna le Benkónel, nem nagy számmal vágy
nak. Méltó azért , hogy emlékét hazánk’ fiai 
előtt megiíjítván éltessük; az ő érdemeit a’ 
külföld is elismérte.

Életét maga irta volt le ; de az hová jutott 
legyen, nem tudatik. Több csonka jegyze
tek vannak róla, mellyeket kiegészítve roko
na, Benkő Ferencz úr, ez előtt mintegy tíz esz
tendővel kiadott. Én röviden ’s mintegy dió
héjba szorítva —  néhol azonban saját jegy- 
zetimmel pótolva —  adom itt azokat.

Közép-Ajtai mint Nemes-Arkosi Benkő Jó
zsef Bardoczon született 1740 Dec. 2 0dikán 
mint maga írja : Trans. T. I. praefat. ad lect. 
A tyja, Benkő Mihály, bardoczi ref. pap ’s 
esperes, anyja Diénes Judith, hermányi ref. 
pap ’s esperes’ leánya volt. Iskoláit Bardo
czon kezdte , Székely-Udvarhelyen folytatta, 
Xagy-Enycden végezte. Xagy-Enyedről azon
nal K. Ajtára vitetett papi segédül atyja mel
lé ’s itt valóságos pappá is lett. Nem soká
ra ezután Csőőg Máriával , az ottani iskola- 
mester’ leányával házassági életre lépett, inelly- 
ből öszvesen nyolez gyermeke született. Mun
káson ’s köztiszteletben élvén, erdővidéki jegy
zővé , később pedig esperessé lön. Dicső em
lékű Maria Therezia által a’ kolozsvári római 
hitű főegyetembe nyilványos tanító székre hi- 
vatott-ineg. Oda nem, hanem a’ helyett Szé
kely-Udvarhelyre a’ ref. egyetembe , theolo- 
giai tanítónak ment sok nagyok’ kívánságára;
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de egyszersmind maga romlására is. Irígykedés 
’s egyéb kedvetlen körülmények elkeserítek 
életét ’s az elkedvetlenedett, Horátznak ezen 
gondolatjában: v i n o  d i s p e l l i t e  c u r a s ,  
kereste vigasztalását. Két esztendei tanítás 
után 200 ft. fizetéssel nyugalomra tétetett. 
Megtért ekkor K. Ajtára szűk körű gazdasá
ga mellé. Azonban nem sokára ismét pappá 
lett Köpeczen , hol némellyek által elmezavaró 
szeszekkel elcsábittatván több rendű párt tör
vénytelenül esketett-öszve. Papi hivatalának 
felfüggesztése ’s intések sem használván az 
ollykor kábultnak , végtére por’ xítján Alsó- 
széken, Szamos-TJjvárban töltendő négy évi 
rabságra Ítéltetett. A’ m. t- k. táblán pőre’ 
védelme felett több fő ügyvédek kapkodva 
vetekedtek. Pőre végtére kedvezőleg dönte- 
tett-el ’s a’ pénz-büntetés alól is feloldozta
tott. Felesége meghalálozván pusztult álla- 
potjában József fiához . ki székely határőr 
vala , vonta-meg magát, ’s a’ halál itt lepé- 
meg örök munkálódásai’ közepette 1814ben 
Dec. 2Sdikán, 7J= évű korában. Tetemein’ k. 
ajtai temetőben nyugszanak. Egyszerű sírfá
ján e’ szavakat olvashatni: ,.ltt fekszik nagy 
emlékezetű prof. Benkő József.4

Munkái , mint annyi emlékei tudománya, 
elméje és szorgalmának, következők:

1) Bononiai mese. Fordítás. X. Enyeden 
1764.

2) Filius Posthumns* Erdővidéki ref. szent- 
egyház’ vidéke’ ismertetése. Kézirat . a‘ vi
déki levéltárban.

3) Székelyudvarhelyinovitius deák. A’ Szé
kelyudvarhelyi iskola’ ismertetése. Kézirat.

4 ) Imago specuum M. Principatus Tran- 
silvaniae admirandorum. Nyomt. Harlemben 
1774. E’ munkáért a’ harlemi tudós társaság 
tagjává nevezte.

5) Transsylvania. Öt darabban. Két első da
rabja nvomatott Becsben 1778 , a három utó
só kéziratban áll a’ n. enyedi ref. főiskola’ 
könyvtárában. Kár hogy ezen fő munkája

egészen ki nincs adva. Ennek eredetéről csak 
en n yit: Enyedi tanuló korában Hermányi Dé
nes JózseF Írásait árverés’ útján megszerez
vén Transsylvaniájának kidolgozásához fogott, 
mellyre a’ nevezett’ Írások nagy segédül szol
gáltak. A’ munkát k. ajtai papsága alatt vég- 
zette-be. E’ munkája miatt Erdély’ nagyobb 
részét beutazta s nagy számú kéziratokat, 
okleveleket, ism ereteket, nagy költséggel 
gyűjtögetett egybe. Hitelesen tudom , (a’ mi
ről életirója nem emlékezik) hogy B. Sz. Mik
lóson néhai gróf Bethlen (ha jól emlékezem) 
Sámuelnél udvari pap, vagy iskolai küldött, lé
vén , ’s a’ família’ levelei között a’ történet
író Bethlen Farkas, erdélyi cancellarnak több 
nevezetes írományira akadván, azokat maga 
részére —  mint nem familiai leveleket —  
kinyerte. Ezen irományokban a’ leggazda
gabb kútfejre ta lá lt, ’s munkája nagy részét 
belőle merítette , a’ mi semmit sem vonhat- 
le saját munkája’ becséből , mert históriát fe
jéből senki sem írhat, toll és szájhagyomá
nyokból kell és lehet azt csak meríteni. —  
Benkő Transsylvaniája külföldön talán ismére- 
tesebb mint két magyar hazánkban. Egy er
délyi tanúló iskolái’ folytatása végett egyik 
külföldi egyetembe menvén , midőn ott egyik 
tanítónál első látogatását tenné , azt épen Ben
kő’ Transsylvaniája’ olvasása mellett találta. A’ 
tanító e’ szerint Önkényt jőve e’ kérdésre: 
„Yivitne adhuc ille Benkő?” Yivit séd sem
per b ib it, felele az ifjú. ,.Ergo qui non sem
per bibit, quare tales libros non seribit?44 vi- 
szonzá ottani nyelvszólás szerint a’ tanitó ’s 
a’ gondtalan tanúíót elnémította. E’ szavak 
az említett életirásban máskép állnak: de én 
hitelesen így hallottam. —  A’ legutóbbi er- 
dély - országgyűlési napok előtt Erdélynek 
egy nagy hírű ítélő mestere’ asztalán , vala
hányszor nála voltam , mindig Benkő’ Trans
sylvaniáját találtain kitárva. Kérdésemre ..mit 
akar olly húzamosan v e le? 4* azt fe le ié : hogy 
diaetára készül. Kisebb ‘s nagyobb közgyülé-
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sínkben, felsőbb ‘s alsóbb tábláinknál több
ször tapasztaltam , hogy a’ Transsylvaniából 
felolvasások történték ’s többeket hallottam 
rá-hivatkozni. Kévés példány leven már be
lőle . közelebbről Kolosvárott Török István, 
később Pethe Ferencz urak akarák újra nyo
matni: de részvétlenség ‘s egyéb körulme'nyek 
miatt a’ derék czél füstbe ment. *) Kár újra 
nem kezdeni ’s még nagyobb kár, hogy vala
ki nem vállalkozik a5 jeles munkát magyarra 
fordítani!

6) M il ko via.  Moldvai székely és szász
földi püspökségről. 2 darab. Nyom. Szeben- 
ben 17S1.

7) Bethlen Farkas* História de rebus Trans- 
srlvanieis czi’mű 6 kötetből álló munkáját rend
be szedvén, élőbeszéddel, tartalmi - lajstro
mokkal megtoldotta. Nyom. Szebenben 1782 
— 1793.

8) Téli bokréta. Halotti beszéd Tornya 
Borbára felett. Szebenben 1782.

9) Olcsó érczeket arannyá változtató erdé
lyi magyar Alchimista. Prof. Fogarasi Pap 
József’ elete. Xyomt. Kolosvárott 1785.

10) Székely lakodalom. Székely raenyek- 
zói szokásokról. Kézirat.

11) Politiea trinitas transsylvanica, seu unió 
trium in Transsylvania receptarum Xationum, 
triaque earum sigilla ut et insignia.

12) Imago nationis siculicae. Szeben l791 . 
L. S. K. által magyarítva. Kolosv. 1806.

13) Diaetaeseu Comitia Transsylvanica eo- 
rumque decreta. Szeben, Kolosv, 1791. El
ső rész.

14) K. ajtai készítésű spanyolviasz. Tol
dalékkal, jelentéssel 1790. Kézirat. Eletiró- 
jánál meg van.

*) így hevernek a’ nagy emlékezetű Révai’ nyelrtaní- 
tó munkái is nagyobb részint kéziratban, az olva
sók’ részrétlensrge miatt, nyelvünk’ és literaturánk’ 
kárára, míg ho’mi apró csecsebecsék és bábok, mel- 
lyeknek gyakran csak napi beesők van, a’ boltokból 
hirtelen eíragadoztatnak. Ez nem igen kedvező álla
got hazánkban a’ komolyabb tudományokra nézve.

15) K. ajtai dohány. Termesztési utasítás.
16) K. ajtai szkumpia, vagy rhus conar- 

sa’ termesztése módja, haszna. 1796. Ezért 
ő fenségétől arany érdempénzzel jutalmaztn- 
tott-meg.

17) Xomenclatura botanica. Irta 1780. 
Molnár János Magyar Könyvházában. Veszelsz- 
ky Antal Fafűszerében 1783 és 1798 kiadták.

18) Flora Transsylvanica. Kézirat.
19) A’ székely nemességről.
20) Az erdélyi nemesek’ eatalogusa. —  

Ezeken kivűl újságlevelekben több közlései 
állottak.

Könyveit, kéziratait a’ nagy-enyedi ref. 
fő iskola vásárolta-meg , követei (kik között 
a’ nagy emlekű Herepei Adáin k. r. oktató, 
tanításaiban Benkőt mindig i m m o r t a l i s -  
n a k  nevezé) által, 700 forinton, ’s ma is 
bírja. De későbbi dolgozásai , mellyek közűi 
néhányat magam is láttam , hová lettek P nem 
tudom. Vésztők mindeu esetre kár a’ hazának.

Benkó beszélt magyar, diák, oláh, czi- 
gány nyelveken; értette a’ zsidó , görög, o- 
lasz , franczia, német , örmény , török nyel
veket. Jegymondása ez volt: Sis omnibus sva- 
v is, nemini gravis, paueis familiáris.

18 lüben háromszéki jószágomba utazván 
K. Ajtán ebédlék. Ebéd után első gondom 
vala az előttem isméretlen Benkőt látni. Má
sod magammal házához menék. Tán ez le
hetett az életirása’ 23dik lapján említett 
„történet a’ külföldivel.“ Plántái között talr- 
lám kis kerteben. Köszöntem ’s ismérkedési 
vágyómat jelentettem. Ezen szavakkal felelt, 
mellyek életirásaban is felhozatnak: „Aspc- 
ctus minuit fámám —  nem azt találják , kit 
látni kívánnának.“ A’ tisztes öreg fejet nyírt 
ősz haj fejérítette, kopaszság nélkül. Te
kintete vidám, arezvonásai vonzok valának. El
viselt szederjes köpönyeg felöltve borítá szá
raz kőzéptermetét. Laban avatég csizma va
la. Belruháit akkor nem látók. Több ismé
retlen plantaneraet mutata ’s mindenikre tudó-
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mányos jegyzeteket tőn. Egy s á t é nemű 
plántát leszakasztván , általadé nekem, hogy 
gyökér-nedvét szíva kóstoljam. Igen fűszeres 
ízű volt. Nevét elfelejtettem. Tudván kuty- 
falvi lakásomat, meliy falu Radnottal határos, 
mondá , hogy a’ radnoti sátés , füzes kaszá
lókban e’ plánta bőven található ’s hogy az 
Bethlen Gáborné, Brandenburgi Katalin által 
szaporíttatott-el ottan ; hozatott pedig az orosz 
földről, hol háborús időkben a’ katonaság- 
nakposhadt, büdös étel ’s ital következése’ meg- 
előzetére osztatott-ki, óvó-szerűi, ’s gyöke
reit rágcsálva használtatott. Rövid beszélje- 
tés után bévezete kisded szobájába. Diogen’ 
hordójának képmásába léptünk. Egyszerű, ke
vés minden közt középeit az asztalka kitárt 
könyvekkel, író-eszközökkel és papírossal va- 
la beterítve. Botanicáján dolgozott. Helybeli 
székely határőr-ezredi seborvos barátjával 
szokta volt akkor is a’ nagy vadast (hegyes 
erdőséget) összejárni, plántákkal isinérkedni, 
munkája’ tökéletesítése végett. Sok ívnyikre 
telt volt már dolgozása. Valljon hová lett ez is? 
— Egy kis égettboros üveg álla asztalán. 
Régi magyar szokás szerint rám köszönt vele 
eme’ szomorú szavakkal: „Nincs egyebem!" 
Csak azért, mert Benkő Józsefé volt, ittam egy 
kortyot e’ k. ajtai kasztali szeszből, ’s íze ö- 
rökre nyelvemen maradt. Tudakozódván álla
potáról széttáró köpönyegét, csak inget ’s 
lábravalót látónk, az öreg sóhajtva mondá: 
„Nincs nadrágom.1" Eletirójaitt lábfájást em
lít, lehet; de nekem ezt mondotta. Mély só
hajtással szorítám-ineg kezét az öregnek: „Tisz- 
telendőséged forgatta a’ szent könyvet; ritka 
idő, ritka haza becsüli eléggé nagy fiát.44 Nyo
mosabban megelőzve találtam magamat, mint
hogy valamivel segíthettem volna, e’ szavai
ban: „Egyszerű élelmem’ fiamtól napszeresen 
kapom. Pálinkám tőle , ki maga főzi, ’s a 
mi bennem az életet ta rtja , van. Többre nincs 
szükségem.4* Siető lítain csak rövid fél órát

engedő vele tölthetnem, a’ bölcs öreggel. Bu- 
csúzásomkor könnyes szemekkel fogók-meg 
mindketten egymás’ kezét. Köszöné látogatá
somat ’s végszavai ezek valónak : „Emlékez
zék reáin! Mi tán nem fogjuk látni többé egy
mást ez életben —  én felső országba sie
tek. " Tár. csak nem,  illy agg korban? kér
dőm hirtelen. O az égre inutata: „Vaj igen, 
a’ felső országba mengyek nem sokára.44 —  
Az elválás’ sóhajtása a’ vadas’ árnyai alatt is 
szakadozott még keblemből. Mindig fáj a’ 
nyomorult nagy ember’ látása ; de vele volt is
merkedésem éltem’nagy órái közé van számlálva.

Látván, hogy a’ Közhasznú Isméretek’ Tá
rában Benkő csak röviden ’s futólagos sza
vakkal van említve , és inkább sötét oldalá
ról , felbuzdult bennem a’ tisztelet’ érzelme a’ 
nagy ember’ hamvai iránt ’s halhatatlan em
lékét homályos festéseiből kitisztogatva akar
tam a’ két magyar haza’ igazságos ’s érde
meket tisztelni tudó fiai előtt ezennel meg
eleveníteni. Zeykfalci idősb Ztyk János.

ESZ M ÉLTETÉS A’ MARVÁNYHORDÓK IRÁNT.

Folyó év’ első heteiben Mádon D. urnák 
pinczéjében a’ M. csinálta márvány hordóban , 
melly sok szakaszokra vala osztva, a’ több
féle csinált bor az osztályok’ falai ragaszát 
(K itt) megemésztvén , összefolyt ; ’s nagy mo
rajé mozgásba jővén tán a’ márványhordót is 
szét rúgandó, ha a’ pincze’ nézésére ment 
tiszt a’kifejlett légnek utat nem nyit rajta.— 
A’ bor nehezen lesz használható, mert ko
romfeketévé változók. Tetemes a’ k á r , mi
vel a’ bor kövéren készült ’s a’ hordó nagy 
tartalmú vala. Tarczal, Apr. 4dikén 1832.

F.
REJTETTSZÓ.

Barna gyümölcs vagyok, és némelly madaraknak igen jó 
Etele, csak füstöm kedves az ember előtt.

Minden tette ravasz négy végbetüimnek, előírói 
Háromtól a1 szív vigadozásra hévül.

Orosz Fái.
A’ 35dik számbeli rejtettszó: B a r á t s á g .

Szerkezteti H e l m e c z y .  —— Nyomtatja K an d er er.



TÁRSALKODÓ.
37. szám Pest, Május’ 9k” 1832.

GYÖTRŐDÉS.
Légyen mennyem’ sírutáni 

Boldogsága könny és bú ,
Csak leányt tudjak találni,

Ki egyhez hű ’s nem hiú;
Egyet, a’ ki földi létünk’

Legvarázsabb édenét,
A’ szerelmet, e’ fő kincset,

Többek közt nem osztja szét.
Hajh 1 de merész kiránatom’
Végét soha sem láthatom!

Mert a’ lyány csak akkor hír,
Ha nincs több kéz ’s nincs több szír.

Sz.
AZ ASSZONYOK’ SORSA ANGLIÁBAN.

Angliában a’ házasság igen hasonlít az öz
vegységhez. — Milly unalmas magányban 
telnek-el élte’ napjai a’ nőnek , kinek férje 
parliament’ tag ja! Négy érakor megy-el a’ 
háztól, ’s kimarad éjfélig ; sőt gyakran haj
nali 3 vagy 4 órakor vetődik haza: mert hi
vatala tartja lekötve.

A’ bírók, ügyvédek, ügyészek ’s mind 
azon uraknak serege, kik fekete ruhát’s nagy 
parókát viselnek ; kiknek száma Angliában 
sokkal nagyobb mint hazánkban, hű párjokat 
majd egész éven által magokra hagyni kény
telenek : mert közönséges munkájoktól meg
szabadulván. szűn-idejöket, nemiévén a’ tar
tományokban törvényhítóságok , többnyire e- 
gyik grófságból a’ másikba utazva töltik-el az el
lenséges felek’összebékíttetése miatt. A’ban
kírok , kereskedők, tőzsérkedők (Negotiant), 
kézművesek, nem sokat gondolnak feleikkel: 
a pénzfolyamat’ állapotja külső országokban, 
annak esése ’s hágása, szóval, a’ pénznye
rés' módja minden idejöket ’s kedvüket elfog
lalja. Angolt a’ világon egy asszony sem ér
dekel annyira , mint egy gőzerőmű.

De nem minden lord tagja a’ parliamentnek 
nem minden gazdag ember ül a’ község’ ka
marájában , nem lehetnek mindnyájan bírók 
’s kereskedők; van még egy vagyonos és igen 
számos osztálya a’ népnek, meliynek egyedü
li foglalatossága semmit sen» tenni. A’ szegény 
asszonyok ezekkel sem mennek sokkal többre. 
A’ férj Londonban csak úgy é l , mint nőtelen 
korában: ebéd előttBondstreetbe megy sétál
n i, vagy Hyde-parkba lovaglani; ebedét is
merőseivel költi-el a’ kávéházban ; mindegyik 
tagja többnyire két vagy három clubbnak, hol 
naponként majd az egész estvét, később pe
dig hátra lévő részét az éjnek játékasztalnál 
tölti-el.

Junius’ elmúltával a’ gazdagok, kiket a’ 
fényűzés már Februarius’ elején Londonba 
csalt, hét hónapra ismét jószágjokra vonul
nak; mert vége lévén a’ parliamenti ülések
nek , szégyen volna magát a’ fővárosban mu
tatni is. Különben azt mondanák felőle , hogy 
nincs ismerőse, kinél a’ nyarat tölthetné; vagy 
pénze nincs, hogy fürdőbe útazhassék. Holott 
Angliában senki felől sem mondhatni roszab- 
bat annál: „minthogy nem g a z d a g .’S így min
denki jószágára vagy valamelly ismerőséhez 
rándul-ki a’ zajos élet’ köréből. A’ gazdagab
bak kastélyaikban nagy költséggel akarják 
utánazni a’ londoni életet; a’ többiek, hová 
a’ nagyobb rész tartozik, igen mérsékelve ’s 
bevonulva élnek , hogy a’ fővárosba visszatér
vén, ismét tündökölhessenek. — De térjünk vis
sza szegény elhagyatott asszonyainkhoz. Azt 
vélitek ta lán , hogy legalább ezen hét peni- 
tentia hónap alatt bírják férjeiket ? — Épen 
nem. Ezek ismét reggeltől estvig a’ szom
széd nemesekkel vadásznak; fáradtan ’s ké
sőn érkeznek haza vadásztársaikkal, kik e-
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gvébi ől beszelni nem tudnak, mint á’ csa
lárd rókának, mellyet űztek, verméről, az ár
kok ‘s bokrokról, mellvvken általugrottak; a’ 
vadról, mellyet lőttek ’s több e’ félékről, mik 
a* vadászaton történtek. E’ tárgyak nem igen 
kötik-le az asszony’ figyelmét; csak hamar 
megunván azokat, búsan kél-fel az asztaltól,

férjét olly derék poharazó, mint vadászó 
vendégei’ társaságában hagyván , itt is csak 
magányosan kénytelenittetik az éjét tölteni.

Hogy az angol asszony k áltáljában így el
hagyatnak, valóban szembetűnő ; mert minden 
tulajdonságokkal bírnak, meliyek szüksége
sek egy férj’ lekötelezésére. Nem sajátjok 
ugyan a’ franczia nők’ szabad ’s kedvelte!ő 
viseletje; arczvonásaik mindazáltal kelleme
sek, társaságuk mulattató. Tökéletes szépség 
itt ritka ugyan , de a’ rútság is csaknem is
meretlen. Nem csak szépek ők , hanem mi- 
veltek is: tánczban, énekben, muzsikákban, 
rajzolásban, többé kevésbbé já rtasak ; több 
nyelven beszélnek; férjeik a* franczia nyel
vet csak törik ’s rontják, ők pedig tökélete
sen ejtik azt. Történettudományban, föld- 
irásban nem járatlanok; sót némellyek tudo
mányos ismeretekkel is bírnak, ’s tudós as
szonyokat is találhatni köztök: de bár sze
retnek beszélni, tudnak hallgatni is. A’ mér
tékletességnek eleven képei; ritkán isznaktöb- 
bet az asztalnál két pohárka bornál; ’s azok 
csak rágalmazók, kik őket mértékletlenség- 
ről vádolják. Ki ezt meré mondani, csak a’ 
köznépi asszonyokat ismerő, kik a’ korcsmá
ban egy pohár genevei mellett bújokat egy
két pillanatra el akarják felejteni.

Az alacsonyabb rendű angol férjek sem igen 
több figyelemmel viseltetnek nőjeik iránt. A’ 
kiskereskedők, szatócskodók (Krümmer) , e- 
gész nap árulással, estve számadásaikkal fog
lalatoskodnak. A’ művészeknek ’s mesterem
bereknek nap’ lemente után kedvesebb a’ csap- 
széki levegő, mint hitveseiknek társasága. 
Ha nem egészen, legalább felig , részegen j&-

nek haza ; a’ mi sok czivódásra ’s veszeke
désre nyújt alkalmat: gyakran az ittas meg is 
veri , sőt törvényesen veri-meg szeretett pár
já t ;  mert az angol törvények szerint a’ férj 
hitvesét megverheti, ha a’ pálcza , mellyel 
ez tö rtén t, nem vastagabb hüvelykújánál.

Egy asszony, ki a’ minden napesti ütleket 
már megúnta , férjét elhagyá. Ez kifürkész
vén tartózkodása’ helyét, törvény elibe idéz
te, hogy visszajövetelre kényszeríttetnék. Mi
dőn az asszony a’ biró előtt is azt vallaná, 
hogy ő a’ világért sem él többé olly ember
rel , ki naponként részegen jő haza, ’s őt 
mindenkor megveri: azt feleié a ’ férj, egy 
izmos Hercules, hogy ő soha sem fenyítelte- 
meg vastagabb pálczával mint a’ hüvelyk úja. 
„Igen“ mondd az asszony a’ biró felé fordul
ván „de me'ltóztassék az úr megtekinteni hü
velykét , olly vastag mint a’ karom.“ ’S még 
is arra Ítéltetett a’ szegény asszony, hogy 
durva férjéhez visszamenjen.

Ne vágyjatok tehát, hazám’ kedves szépei! 
a’ férjfiaktól annyira magasztalt Angliába; ’s 
ha jövendőbeli férjetek nem bir is száz eze- 
rekkel, ha nem leng is terhelt hajója Óceán
nak kétes habjain, ha nincs is befolyása Eu
ropa’ ügyébe ; bírjátok hű szivét , ezen min
deneket felülmúló kincset : mellynek becsét 
szükségtelen volna magyarázgatnoni előttetek, 
mivel jól tudjátok ti nélkülem is , milly

kellemes érzés
A ' szerelem-, 's édes, ha epeszt is, hordani lánczát.

H d g  r.

CSALÁN-BOKRÉTA.

A’ csalánnnak különös jó tulajdonai vágynak: 
táplál, gyógyít, ’s ingerel. Az első ugyan 
csekély ; de a’ mennyire a’ másodikkal együtt 
jár, vastagvérűeknek ajánlhatom; mert a’ vért 
foganattal hígítja ’s ez által a’ renyhe testet 
könnyíti, tagjait frisíti, ’s a’ lelket is ébresz
ti. Második tulajdona főkép a’ körömméreg 
ellen j ó , ha arra reszelt gyökét párolva il-
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Ieszted ; pedig oh be kínos gyötrelem az a’ 
köröm-méreg! Miatta nem lehet karczolni, 
’s ott, hol viszket, vakarni. Harmadik tulaj
donára ne'zve ezen áldott növény tavaszi viru- 
lásakor nyersen, aszalva pedig télén nyáron 
mindenkinek ajánlatos, ki csak elfogultság
ban szenved. line itt ne'hány fris szállal ked
veskedem.

1) Minap Pesten Y** grófne'nál valék thé- 
körben; a’ házi kisasszony azt kérdé tőlem : 
hogyan tetszik * * külföldi vendég szine'sz’ já 
téka? Hidegen válaszol\án: Úgy, mint hitté
rítő hatalmas szánok, ha kedves tárgyamról 
hallhatnám ajka1 zengzetét. O ! —  felele —— 
mióta őt láttam , elesett kedvem minden más 
iránt , ’s meg előre félek , mikor majd itt ha- 
gyand —  de hiszen jő ismét más vendég-— 
o bárcsak Párisből jőne egy! Parisból? kér
őéin, de kérem hogyan játszanék az köztünk 
n é m e t e k  között? francziául? Francziául— 
felele —  ’s a’ többiek is úgy. De hiszen 
mindnyájan nem értünk francziául? Mi úgy
mond, mind értünk, kik most jelen vagyunk, 
’s a’ többieknek is úgy megtetszenék, hogy 
azonnal tanulni kezdenének. Milly gyönyörű 
kiömlése a1 hazafiui érzelmeknek, gondolám 
magamban, ’s ott hagytam a1 fél magyar, fél 
német, fél franczia leányt magasztalva a’ len
gyel asszonyokat, ’s átkozva módi nevelésünket. 
Ha többen is így éreznek Pesten —  gondo
lám —  akkor még jó ideig fog a’ magyar 
színjátszó oláhczigányként vándorlóm a’ nagy 
magyar hazában , sokáig fogja ruha és pony
va-darabokból összeaggatott kárpitok közt a’ 
kerepesi úton Zrínyit dicsőitgetni, és az erős 
Szigetvárat negyed magával bevenni, az é l
j e n t  ‘s h a l l j u k  ot  kiáltozni tudó hősuno- 
kák1 bámulása közt.

2) Egy öreg úr tüzesen kikelvén az újítás 
ellen, főkép a nyelv' ’s törvény’ határiban, 
többi közt ezt mondá : Minek az az ügyvéd 
prókátor helyett, szerződés contractus, jog 
jus, rény virtus helyett? ’s mit akartok az

zal a’ veszedelmes váltó törvényszékkel ’s bé- 
kebirákkal, mikor a’ liquidum debitumot, ha 
jó a’ prókátor , a’ nélkül is lehet exequáltat- 
n i , a’ radicalis jusnak elucubratióját pedig 
úgy sem lehet egy két perez alatt felfúni? 
Öcsém, öcsém ! —  sohajta —  mikor ti an
nyira feszegetitek, quod saeculoruni usu fir- 
inatum est! —  Kedves uram bátyám, fele
lék, ha rajtam állana, én mindent megmagya
rosítanék lassanként Magyarországban: csak 
az o r d a l i á t ,  a’ j u d i c i u m  f e r r i  c a n  
d e n t i s t ,  a’ con j u r a t u s o k a t  ’s több ha
sonlót hagynék-meg latinál azoknak számára, 
kik annyira ragaszkodnak a’ régihez.

3 ) E’ télen P * * városában egy állatmuta
tó (menageur) különösen magára vonta figyel
memet. Tudniillik majomkalitkákból körül 
épített circusának térén medvét tánczolni, 
majmot dobolni, kutyákat ugrálni, papagájt be
szélni ’s több illyeseket láttam, hallottam. Egy 
részben sajnáltam csigáztatni e’ nyomoré állato
kat, de más részben tetszett, mert csakugyan em
ber-ész tünt-ki kormányoztukból. Nekem főkép 
ama’ jelenet volt nevezetes , hol egy kutya- 
csalad (família) ki frakban , nadrágban, ki 
szoknyában ’s tollas kalappal öltözve lépett
fel. Egy kocsiba két kurta kutya volt fogva, 
a’ hintóbán egy kutya úr és egy kutya dáma 
ü lt; hátul két kutya-inas á llo tt, elől egy ku
tyakocsis veres nadrágban , ’s így kocsikáztak 
körűi* Végre egy helyen megálltak — már 
itt nem tudom látogatóba akavtak-e menni, 
vagy hová, a’ két szolga a’ bakról leszökött, a’ 
kocsiajtót kinyitó, ’s a’ kutyauraságot belő
le kiemelte. Illyés valamit még életemben 
nem láttam ; ha majmok lettek volna, mel- 
lyek különféle tarka köntösbe öltözve minden 
emberi mozdulatot ügyesen tudnak utánazni, 
nem csudálnám : de kutyáktól illy mestersé
get! — Szünet nélkül az forga eszemben, ho
gyan tudható az a’ furfáng olasz a’ nyomo
rultakat arra megtanítani, a’ mi közöttünk 
sokak’ miveltségének culminatiója, a’ min ki-
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Tül sokan nem tudnak —  akaróm mondani
restéinek —  egyebet gyakorolni! —

4) Barátom! így szála falusi vende'gem — 
ma egy gazdag urat láttam esőben gyalog sé
tálni az úriutczán, be derek lír lehet az, nem 
fél a’ zivatartól, pedig hallom , 24 angol kur- 
tafarku áll Pesten szolgálatára az istáidban. Te 
holló! azokat kíméli — ’s volt e esernyője 
(parapluie)? kérdém. Nem. Ládd ez most 
Pesten módi, csak a’ szegények hordják ezen
tú l, kik nem vehetnek ántalan líj kalapot.—

5) Ej be kivan világítva az a’ nagy palota! 
alkalmasint nagy ozsonnát tart a’ gróf; mert 
vacsorára még nincs idő. Mi ju t eszedbe, va
c s o r á r a ?  csak most kezd ebédelni. Tudódé, 
hogy nem sokára délutáni 3 órakor fognak 
délre harangozni , ’s akkor is csak a’ kéz 
művesek kezdenek ebédelni, a’ gazdagok 4 , 
5-kor, ’s a’ ki valaha Párist vagy Londont 
látta 5 , 6 -kor; a’ vacsora este felé 12 óra
kor lesz, ’s éjféli 6 órakor fogják mezőre 
hajtani a’ teheneket. Századok múlva nappal 
alunni fognak, ’s éjjel pápa-szemet visel min
denki , mellynek két üvegén egy egy tükör 
lámpa világítaná.

6) Nálunk az iró’ sorsa hasonló egy kita
nult szajkóéhoz, mellyet ifjú korában fészkéből 
kiszednek, tanítanak beszédre, énekre, fütyü
lésre, ’s midőn ezeket megtanúlta, úgy a’ mint 
a’ mester akará, megengedtetik neki tudo
mányait gyakorlani, de csak kalitkába zárva. 
Sőt hasonló az iskolás gyermekéhez is , ki ha 
feladott leczkéje helyett elvétve mást mond- 
fel bár, ’s néha többet és jobbat is, kacsójára üt 
praeceptor uram , ’s mester uram előtt még 
csak panaszkodnia sem szabad.

G - f y -

K Ü L Ö N F É L E .

A’ párisi hírlapok egy közönséges tengeri 
gőzhajózási társaság keletkezéséről beszélget

nek. Szerintök ezután Párisból Marseillebe 4 , 
Pétervárra 9 , Hamburgba 4 , Koppenhágába 
6 , Rotterdámba 2 ,  Stockholmba 5 ^ , Köln
be 3 \  nap alatt érkezhetni majd.

Altonában olly hajónemet találtak-fel, mel
lyet csupán a’ hullámok hajtanak , de a’ kor
mányos irányzataként minden evező vagy szél 
nélkül, sőt szél ellen is, melly részben a’ gőz
hajókon túltesz. Több próba után helyesnek 
találtatott ’s már társaság vállalkozik Alto
nában ’s Hamburgban divatosítására.

Bajorországban a’tűz ellen bátorságosító in
tézetek tőkepénzei 458,347,045 ftra terjednek 
’s az 18ff-ben pótolt károsodások 690,128 
ftra. Minden százhoz 10 kr. toldalék kíván
tatik a’ biztosító tőkealap fentarthatására. 
510 gyuladás történt ’s 1089 épület égett 
miatta porrá, csak 74nél volt a’ gyuladási ok 
megtudható. Illy tetemes summát teremte ’s 
folyaszta össze a’ nagy térfi Bajorország ön
keblében tűzkármentésül; a’ sokkal nagyobb 
terjedékii Magyarország ellenben bír e mind
eddig illyes nemben valamit, ’s nem kényte
len e biztosításul tűz , jég ’s t. ezekkel rokon 
kár ellen pénzestül idegenhez járulni , holott 
önmagától függne az itthoni orvoslás , pénze 
kíméltével együtt? —

Cí —dór.

REJTETTSZÓ.

A’ két egész férfi’ neve;
Első tagja ijeszti 
Az oktalan állatokat,
Egy betűjét ha veszti.
Végső része terhet is hord ,
De ha visszafordítod 
Lakást ’s menedéket talál 
Benne sokféle barmod.

A' nagysallói parochiúhúl.

A' 36dik számbeli rejtettszó: B o r ó k a .

Szerkezted H e l m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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PEEL ROBERT.

Azon velemenyi különbözés, melly az an
gol követkamara’ tagjai iránt benn az alsó 
házban , és kinn a’ ne'p közt uralkodik , kü
lönös tünemény. Nemelly tagok’ beszedet a’ 
kamara figyelemmel, sőt tisztelettel hallgat
ja, a’ nélkül, hogy a’ hallgató közönség leg
kisebb tekintettel e's véleménnyel is viseltet
nék irántok. Egy új tag , ki nem lég óta já r
ja az üléseket, ‘elbámul azon bókolgatáson, 
melly egy Baringra pazaroltatik, azon tekin
teten, mellyel Yynne mindenki előtt b ir , a- 
zon tiszteleten, mellyel Attwood iránt min
den társai olly szembetűnő mértékben visel
tetnek; ’s még inkább bámul, midőn ezeknek 
valamellyikét először hallja beszélni, mielőtt 
az alsó ház’ szellemétől keresztül hatva vol
na. „Tartsa az ű r, mond egy régibb tagja 
az alsó háznak, egy ifjúhoz, ki tehetségei 
felől szép reményeket gerjeszte, tartsa az xír 
mindenkor a’ gyülekezet’ characterét szemei 
e lő tt, melly olly férfiakból van öszvealkotva, 
kik sokat lá ttak , de keveset olvastak. Ne 
beszéljen hozzájok úgy, mint mély gondolko
dókhoz, mint leleményes elméjű szemlélők
höz, ne mint lángeszű theoreticusokhoz, mint 
meleg politicusokhoz , hanem mint világ’ em
bereihez , — ’s íme, ebben van egyike a’ fő 
okoknak, miért a’ parliament hatás csak a’ 
jelen idő’ gyümölcse. Akarunk világ’ embe
rei előtt tetszést nyerni? Szükség, hogy 
magunk is világ’ emberei legyünk , ’s ahhoz, 
hogy egy ifjú, ki iskoláiból űjonnan köszö
rülve csak most lépett-ki, vagy utazásaiból 
most tért-meg , világ’ emberévé lehessen , idő 
kell. A’ tudományokba - merülés másféle is
meretekkel gazdagít, világ’ emberévé egye
dül tapasztalás tehet bennünket. Leginkább

kedveli a’ parliament azon előadást, melly 
magán a’ társalkodási színt viseli. Rendkívül 
szereti a’ környiilményekből egyszerre kelet
kezett beszédeket, az előre készültek iránt 
ellenben nagy idegenséggel van. A’ felebb em
lített három tagnak nem egyes beszédek 
szerzettek tekintetet, hanem többszöri besze
dőknek , mellyek egyszer ’s másszor mondat
tak populáris charactere , a’ dolgok’ ismere
te , az ügyesen használt viszontorlások’ met
sző éle ’s a’ ny ilt, őszinte indulatnak bizo
nyos saját színe. Ezek azon eszközök mellyek 
ismétletten használva az alsó házban észrevét
lenül tekintetet szerzenek, ’s mellyeket az 
űjságlevelek után Ítélő publicum, hol a’ be
szédek ritkán vannak jól adva, nem ismerés 
nem érthet. E’ különböző véleménynek, a’ 
parliament és a’ külső hallgatók között, a' 
tagok’ megítélésében P e e l  Kob é r t  ben (a ’ 
követkamara’ tagjában) van szembetűnő pél
dája. A’ követek közt alig van csak egyet
lenegy tag is , kinek az alsó ház ágy hata 1- 
mában volna mint Peelnek. O felemelkedik 
helyéből —  ’s minden hallgat. Szólani kezd , 
szokása szerint ezen szavakkal a’ szónokhoz : 
„M. Speaker!“  ’s mindjárt első szavainál 
érzi a’ hallgató, hogy egy mester’ beszédét 
fogja hallani. ’S valóban, olly kimívelt, olly 
tökéletes dialecticust képzelni sem lehet, mint 
ő. Előadása másatlanűl tiszta és határzott. 
Hangjai, midőn hallgatóit valamire indítani 
akarja , midőn őszinte gyónást teszen , mi
dőn valamit komolyan megtámad , még játék
színen is elragadó hatásúak volnának. Azon 
mesterség, melly által magát az ellenokosko
dás’ gyönge oldalaiba befűrja , a’ részes kör- 
nyülményeket az elvek (princípiumok) , és 
viszont, az elveket a’ környűlmények ellen
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harczba állítja, azon ügyesség, mellynél fog
va igazságokat állít elő olly színnel, mintha 
előadását rájok akarná építeni , holott csak 
azért hordja-fel , hogy belőlük sophismákat
állíthasson , sophismákat , mellyek csudálatra 
méltó finomsággal ’s mély értelemmel van
nak szőve —  ezek azon tökéletes szónoki sa
játságok , mellyek parliamenten kivííl meg 
nem szerezhetők , ’s Peel egyike azon keve
seknek, kik felette sokat fáradtak megszer
zésükben. Ha nem mind is : de nagyobb ré
sze annak , a’ mi rajta csudáltatik, fáradhat- 
ían gyakorlat’ és komoly tanulás’ következé
se. Actiója , hangváltoztatása, mosolygása , 
kézmozdulaté áitalányosan a’ nagy készület’ 
gyümölcsei , szinte úgy mint a színjátszónál, 
kinek az actio tudomány és művészet is egy
szersmind. Előadása soha sem theatrum i, de 
mindig drámai. Peel Robert a’ parliamentben 
az , mi a’ játékszínen \oung.

TERMÉSZETI RITKASÁG.
A’ ,,the Lancet” nevű angol orvosi idó- 

szakirásban Dr. Hoare a' következő ritka ter
mészet-tüneményt beszéli: Egy Baltons-Bo- 
roughban (Sommersetshirében) lakozó Higgins 
nevezetű haszonbérlő’ (árendás) felesége egy
más után három leányt szült, a’ mi férjét olly 
igen boszontá, hogy az asszony’ négyedszeri 
terhességekor megesküvék, hogy ha ismét le
ánya születik , ő azzal beszélni soha nem fog. 
Közelgetvén a’ szülés’ ideje esküjét ismétel
ve megújítá ’s íme , bámulására — fia szüle
tett. De melly igen elszomorodék, midőn ta
pasztalná , hogy a’ gyermek felnövekedvén bár 
könnyen tamíla beszélni ’s nénjeivel s anyjá
val ’s általában minden asszonnyal, beszél , de 
arra . hogy atyjával vagy valamelly férfival 
szóljon , semmi eszközök által sem lehet rá ven
ni. E’ különös idiosynkrasis addig tarta, mig 
atyja életben volt: h a r m i n c z  évi g l en.  
Sem fenyíték, sem kérelem ’s ígéret nem hasz
náltak, ’s gyakran lehetett a’ szerencsétlen 
atyát, ki fiának ajkáról soha egy hangot

sem hallott, lá tn i, mint panaszlá könnyes 
szemekkel fontolatlan esküvését. Atyja’ halá
la után az ifjú Higgin, ki most mintegy 30 
évű, mindenek’ bámultára elkezde beszélni a’ 
férfiakkal is , mit az előtt senki sem halla tő
le. Higginnek ezen egynél több fia nem volt. 
Ez ifjú ember jó egészségben van ’s mind ma
ga , mind anyja és nénjei készek akár hol ’s 
kik előtt e’ különös tüneményt esküvel bi
zonyítani.

PÁR.IS VAGY A’ SZÁZ EGY íftó' KÖNYVE.
A’ nagy tekintetű ladvocati könyvkereske

dés Párisban egész a’ júliusi revolutióig nagy 
szolgálatokat teve a’ franczia íróknak , ’s mun
káikat gazdagon jutalmazván soknak hírét és 
szerencséjét alapította-me *. Az utósó revolu- 
tio által ezen kereskedés felette sok kárt szen
vedett, mellyet elviselnie nehéz , sőt lehetet
len volt volna. Hála’ érzései által buzdítva 
a’ nagy hírű kereskedői ház irán t, fran
czia legjelesb írók közűi száz egyen öszveál- 
lottak ’s mindenik kötelező magát, hogy mun
káinak legjelesbikét a’ Ladvocat-háznak aján
dékul adandja. E’ munka egyetlenegy gyűjte
ményt fog tenni, mellynek czínie: ,.Páris, 
vagy a‘ száz egy’ könyve.“ Német folyóírá
sok’ bizonyítása szerint e’ munka valami igen 
nevezetes tünemény leszen a’ tudományos vi
lágban, részint mert tárgyai és tartalma rend
kívül sok érdekkel bír, részint mert nagy vál
tozatosság van benne ’s a’ tudomány’ csaknem 
minden ágaira kiterjeszkedik, ’s minthogy 
Francziaország’ első rendű íróinak műveiből 
áll, korunknak egy maradandó szép emléke 
leszen a’ késő időkre ’s bizonyítani fogja a’ 
franczia - közszellemet, bizonyítani azon buz
galmat, melly e’ népben minden szép és nagy 
nemű tettek iránt olly fényes jelek által mu
tatkozik. A’ gyűjtemény’ első kötetei már 
megjelentek ’s ámbár igen sok példányban vol
tak nyomatva, csaknem egészen elragadtat
tak a’ vevők áltál ’s ríj kiadásokat kellett ren-
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delni. E’ szerint e‘ munka egyedül elégséges 
lesz arra , hogy a’ Ladvocat-háznak régi fé
nye , hire és hitele visszaállíttassák. Német 
nyelvre már fordittatnak ezen munkák, de hi
hetőleg csak gyármüvek (Fabrikarbeit) , ’s 
kontár-mázolások lesznek, mert a’ német fél- 
tudóskáknál ezen fordítói gyártás most felet
te nagy divatban van.

A’ MESTER ÉS TANÍTVÁNY.

Egy ifjú festő gyönyörű képet készite , a’ 
legszebbikét azoknak , mellyek valaha kezei
ből kerültek ; még mestere sem talált rajta 
gáncsolhatót. Az ifjú annyira el volt önnön 
műve által ragadtatva, hogy szünet nélkül 
csak rajta függtek szemei ’s miatta félbe ha- 
gvá tanulmányait, azt hívén, hogy magát töb
bé felül nem haladhatja. Egy reggel, midőn 
a‘ képhez jő ne , hogy szemeit rajta gyönyör
ködtesse, rémítő ijedelemmel Iátá, hogy mes
tere egészen letörölte azt a’ vászonról. Sírva 
’s boszankodva futott hozzá , megtudni, ke
gyetlen cselekedte’ okát. A’ mester ezt vá
laszold : ,.£n azt komoly megfontolás után 
tettem. A kép csalhatatlan tanújele volt ha
ladásodnak , de egyszersmind veszély is rád 
nézve.45 —  Hogyan? kérdé az ifjú. „Fiam, 
felelt a mester, te ezen képben nem a’ mü- 
vészséget szeretted többé , hanem ön magadat. 
Hidd nekem , a’ kép nem vala bevégzett műv, 
hanem csak stúdium. — ím e, vedd ez ecse
tet ’s próbáld-meg újonnan , mi telhetik erőd
től. Ne búsiílj ez áldozaton, a’ n a g y n a k  
benned kell élnie, mielőtt vászonra hoz
nád." Bátran s teljes bizodalommal meste
re iránt kezeibe ragadd ecsetét az ifjú láng
ész ’s bevégzette legfelségesebb munkáját: 
I p h i g e n i a  á l d o z á s á t .  Az ifjú genie’ ne
ve T h i m a n t h e s  volt.

Hazámnak író i, művészei, kivált ti ifjak, 
szeressétek jobban a’ miivészséget magatoknál; 
egyedül ez a’ haladásnak útja. Ki csak ked
ves e n j e '  nagyságáról álmodozik, az önkényt

elzárja maga előtt a’ inüvészség’ sanctuariumá- 
nak kapuit.

Ml KÍVÁNTATIK e g y  s z e r e l e m l e v é l h e z ?

Otven font szolgálati készség, kétszáz font 
dicséret-koholmány ’s esküvés (másként ha
zugság), negyven font csalás, panasz, hizel- 
kedés, kilonczven font Ígéret és hitegetés, 
fél lat szív, három lat őszinteség, két font 
por ezen szavakból összetörve : grátia , tün
dér , angyal, mennyei, istenné, galamb, fáj
dalom , ja j ,  kecs, láng, méz, rózsa, bal- 
zarn ’stb. Ha mind ezt együvé hordtad , ve
gyítsd öszve ’s olvaszd-fel oliy patak’ vizével, 
melly egy regényes (romantisch) völgyben il
latos szellők, susogása, gerliczék’ nyögése, vi
rágos partok közt csörgedez; végy ezután a- 
ranyszélű postapapirost, ’s mártsd fejér ga
lamb, szárnyaiból húllott író tolladat a’ felebb 
készített vegyitekbe. Álidőn a’ levelet meg
írtad , hajtsd egybe hosszúkásán , csöppents 
rá égszinű spanyolviaszt ’s üsd reá sóhajtások 
között a’ pecsétet. N o t a b e n e :  a’ pecsét
nyomón nyíllal keresztűlszúrt lángoló szív le
gyen metszve. Ha e’ praescriptiót tökéletesen 
követted, küldd-el leveledet ’s esküszöm a’ 
leányok’ szivére, tündér pásztornád’ szépsé- 
gi thronusa előtt kegyelmet és meghallgat- 
tatást nyerendesz.

K Ü L Ö N F É L E .

A’ Francziaországba kivándorlóit lengyelek 
Lelevel Joachim’ előlülése alatt egy tudomá
nyom társaságot alkottak , mellynek czélja a’ 
lengyel literatura’ érdemét és becsesb mun
kait, Lengyelország’ régi és újabb története
it , szóval minden tudományos és művészi tár
gyakat, mellyek ez országgal egybefíiggésben 
vannak, idegen nyelvű népekkel megismertet
ni. A’ társaságnak neve : ,,A’ kivándorlott 
lengyelek’ tudományos társasága.55 Tagjai kö
zött Lelevel Joachimon kivűl több jeles nevű 
emberek vannak, mint Chodzko Leonard,
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Czinsky János, Gurowsky Ádám, Mochnacki 
Móricz , Podczaszynski Mihály , Soltyk Ro
mán ’stb.

Talleyrandnak, a’ franczia revolutio’ kez
dete . sőt még autuni püspöksége őta szo
kása minden politicai történet vagy Cha
rakter felől, mellyel ő érintésbe jőve , észre
vételeit saját kezével leírni vagy titoknoka 
által leíratni. Ez a’ naplő, inellyben az újabb 
történetekhez nevezetes felvilágosítások van
nak , több kötetekből áll. A’ herczeg e’ „Sá
tán’ emlékkönyvéből“ gyakorta olvasgat ba
rátinak.

St. Denisben nem rég a’ szegények’ házá
nál két 80 évű ember, asszony és férfi je 
lentették magokat. Fejtől talpig rongyba vol
tak burkolva ’s rajtok minden a’ legnagyobb 
szükséget mutatta. Midőn le akarnák őket 
vetkeztetni, hogy a’ szegények’ házának ru
hájába öltöztessenek , nem akartak megválni 
rongyaiktól. Közelebbi vizsgálás után kitet
szett, hogy benne 17,000 frank vala elrejt
ve , arany és banknotákban. Midőn kérdez- 
tetnének, mi vihette őket reá, hogy illy nagy 
mennyiségű pénz’ birtokában szegények’ házába 
vágyódjanak azt felelék , hogy gazdálkodni 
akarnak, mert most nem tudhatni, mint fog 
fordulni a’ világ’ állapotja.

Paganini azt vallja , hogy Londonban léte 
5 50,000 frankot hozott-be neki, Párisban 
léte pedig csak 150,000. A’ Corsaire azt 
mondja, hogy ha még 8 concertet adand, 
Rambouillet megveheti.

A P R Ó S Á G .

Hippel egy társaságban azt monda , hogy 
az asszonyok nem tudnak levelet írni utánirás 
nélkül: „Az én legközelebbi levelem fogja 
megczáfolni az urat“ mond S* asszonyság. 
Nem sokára levelet vön tőle Hippel. Az alá
n t  név után ez álla: U. I. Ügy e hogy ezen

levél utánirás nélkül van ? ’s alább ismét ez : 
U. I. Ki most a’ nyertes, én e vagy az úr ?

Egy asszonyság leányának , ki nála ifjabb 
öccsével szünet nélkül viszálkodott, ezt mon
da: „Emmike, légy te okosabb, ’s engedj!“ 
Emma engedett. Azonban ez több ízben tör
tént ’s a’ leány végtére elvesztvén béketüré- 
sét boszankodva kiálta-fel: Hát már mindig 
én legyek okosabb ?

Egy olasz enthusiasta tizenötször vítt-meg 
annak bebizonyítására, hogy D a n t e  nagyobb 
költő mint A r i o s t o ,  A’ tizenhatodik pár
viadalban halálra sebesíttetett “s haldoklása 
közben vallotta-meg , hogy sem Dantet sem 
Ariostot soha nem olvasta.

Egy ifjú őrültségig volt szerelmes egy szép, 
de rósz erkölcsű asszonyba. Hah! mond egy
kor barátjának , midőn épen szerelme’ hevét 
festegetné , csak magaménak mondhatnám őt! 
E’ birtokért örömmel oda adnám életem" bol
dogságát. Kívánságod minden bizonnyal meg
lesz , válaszold emez , csak vedd őt feleségűi.

A’ város’ piaczán sétált egy úr kutyájával, 
hol egy asszony galambokat árul!. A’ kutya a’ 
galambokat észrevévén, közéjük szökött ’s e- 
gyet agyon harapott. Az asszony szörnyű zajt 
ütött. Az úr egy tízest ajánla a’ kárért, de az 
asszony azt felelte, hogy a’ galamb három tí
zesnél is többet ért, mert v i r g i n i a i  f a j z á s  
vo l t .  Az úr tovább akart menni, de az as
szony megfogd ruháját ’s azt kívánta, hogy 
vele a’ város’ birájához menjen. Egy «zabó inas, 
ki az egész történetet távolról nézte, közelebb 
jővén, mondd: Csak menjen az úr vele a’ bí
róhoz, én is el fogok menni, ’s tanúbizonysá
got teszek, hogy nem a’ kutya, hanem a’ ga
lamb kezdte a’ veszekedést.

REJTETTSZÓ.
Két tag ’s nem vala meg egyenes; fordítva az elsőt 

Fogd, ettől visszán mása riadva szalad.
Szűcs Is tv á n '

A’ 37dik számbeli rejtettszó: L á s z l ó .

Szerkezteti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A' KÖNYVSZERZŐ ORVOS.

Mióta Charon’ pajtása
Egy rósz könyvet irdogál,

Szűnt a’ halál’ pusztítása,
Mert ó ki nem járdogál.

Recensensek ! dicsérjetek 
E’ közhasznú munkáját,

És hogy folytassa, kérje'tek*.
Mert gyógyászi csudáját 

Azóta félbeszakasztá,
És a’ fogasra akasztá 

Kíméletlen kaszáját.

MOLIERE’ EMBERE.

Tárcsái olly fukar, hogy mióta csak él 
Ajándékban semmit nem adottá ha felkél 
így szól keresztényi üdvözlés helyében:
Jó reggelt kívánok: de kö 1 cső n fe j éb en.

PÍRON’ KRÍZISE.

Felszólítál nem rég, barátom! engemet:
Kfcgy keresztecskékkel tenném jegyzetemet 

Ottan, hol versedet látom kivetőnek;
De bocsáss-meg! tenni azt nem merészléttem , 
Mert igy lenne munkád — a’ mint észre vettem — 

Szakasztott mása egy tágas temetőnek.

r .  j .

A’ MAGYAR NYELV’ ÁLLAPOTJA TEMESBEN.

Azon intézetek, mellyek nemzeti nyelvünk’ 
divatba hozására czélzanak, nem csak azért 
érdemlik a’ nyilványossá te te it, hogy az igaz 
buzgalma honfi legforróbb ohajtásinak telje
sülését nyugtatásiíl mintegy biztosítva láthas
sa, hanem, hogy egyszersmind azon köz öröm, 
köszönet es hála által , mellyekkel azokat fo
gadjuk ’s hireszteljük, a’ nemes lelkű mun
kálkodók’ fáradozásikért azon felséges e'rzel- 
men kivűl, mellyben már maga a’ tett által 
részesülnek , rae^jutalmaztatván, mások előtt

példává , ösztönné váljanak, 's végre olly hi
deg keblüek is , kiket még eddig ezen hat
hatós szól/tás : ,.a’ haza boldogsága kívánja,“ 
fel nem melegíthete, igyekezetre buzdíttassa- 
nak. De valóban mi is lehet feljegyzésre, tu
domásra ’s hálára érdemesb , mint a’ haza’ 
javára czélzó tettek , mellyek habár minde
nütt kedves jelenetűek is, de főkép, hol a’ re
ményfok még olly igen távol van, özönnel 
szükségesek. Ürömmel érti tehát minden ha
zafi , ki helyes szemlélettel a’ honi nyelvet 
a’ nemzetiség’ megtartása ’s feninarndása leg- 
biztosb őralapjának tartja, mind azon híreket, 
mellyek annak terjesztését ’s gyarapodását tu
datják vele, a’ nemes eszközlőknek halát 
mond ’s keblében azokéihoz hason ügyekeze- 
tekre ingert ’s ösztönt támadozni sejdít. Illy 
érzetektől lesz meglepetve bizonnyal minden, 
ki hazaszerető, midőn Temes vármegye múlt 
October’ 3d. 1829 szám alatt költ közgyű
lési határozatánál fogva keblezete’ helységei
nek pecsét-körűl-irási most már csaknem ál- 
talányosan mind magyar nyelvre áttéve lévén, 
kedvelt honjának díszes és még is olly soká
ig elhagyatott nyelvét így napról napra mind 
inkább éledezni ’s lépcsőnként törvény és igaz
gatási nyelvvé válni láthatja ’s azon szebb jö
vendőt, hol az közössé ’s egyedül uralkodó
vá gyökeredvén, hazánkra saját tündökletu 
fényt ’s társasági kapcsolatink összébb szorí
tásával hathatósb nemzeti erőt adand, már 
mintegy közelebbről valósulva szemléli. Di
cső gondolat ez annak, ki megfontolja, hogy 
Hellas, Roma ’s minden saját nyelvű hajdan 
’s mostankori lelkes nemzet pénzét ’s minden 
emlékét ön nemzeti nyelvű felírással czímerez 
vén, ez által magát ’s nyelvét örökíti-meg. — 
Ez alkalommal említésre méltó eset az is, hogy
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Csernegyház’ (kamarai Temesvártól \ \  m. eső 
helység) pecsétének czúneHorvát Endre’ „Ma
gyar Amazon4*' nevű költeme'nye’ből (az 182 5- 
diki Aurora’ 2 3diki lapjáról) vétetett. A’ pe
csét’ felső mezején egy asszonyi alakot lóhá
ton vágtatva lá thatn i, ez a’ hős es hív keb
lű Borbély Ilona azon pillanatban, midőn a’ 
török’ fogságából hívei által Csernegyház’ tá
jékán megszabadittatván, férjének a* kedves 
nőt ölelni vágyakodó karjai közé siet.

V . K .

A’ V Á N D O R .
Egy naponként utazó’ jegyzetiből.

Hosszasan vitatva fejébe tölcsérezik az if
júnak; „hogy az egész nagyobb önrészénél4, 
(totum est május sua parte) „hogy az egyes- 
szám sem nem sokszoroz, sem nem oszt,4, 
(unitas nec multiplicat, nec dividit) ’s mikor 
a’ serdülő ember, mint tagja a’ köztársasági 
örök mozgásnak, vándorolni kezd, ha nem 
feledé magyarul a’ mit diákul tanult, csak 
akkor lá tja , hogy a’ r é s z  nagyobb az e- 
g é s z n é l ,  hogy az e g y e s s z á m  tehető
sebben s o k s z o r o z ,  és o s z t ,  mint a’ 9, 
akár magán, akár ö t h a t  z é r u s s a l  áll
jon; ’s igy a’ serdülő vándor —  ha csak jó 
szemei vannak megkiilünöztetni a’ n u l l á 
k a t  —  nem tudja, annak higyen e a’ mit 
l á t , vagy annak a’ mit tanult ? —

Midőn az ember utazik , —  főkép ha bi
zonyos helyre vágy vergődni —  hagyja ott
hon a’ philosophiát, hagyja otthon a’ mit ta
nu lt, ’s így vígelinűleg, ’s botlás nélkül lép
delhet keresztül az útczákon , ’s az életen. 
— ,Igaz ,4 ’s ezért boldog, ki lóháton utaz- 
hatik, mert annak csak lova botlik; boldog, 
ki vágyhelyére csúszik, nekie botlani nem le
het, ’s ha észrevétlen csúszkál; csak mást 
ver-le lábáról, ki alig tudja magát összeszed
ni ; míg a’ gyalog vándor, a’ legújabblag kira
kott útczákon is néha gödörbe bukkan , ’s ha 
botlata után sántítani kezd , csak ki kell húz
nia zsebéből a’ poiitia’ philosophiáját, 's el

olvasni belőle a’ szakaszt, melly azt tanítja: 
„hogy a’ köztársaságban a’ népségnek munkát, 
’s ez által eledelt kell adni;44 ha illykor a’ 
status’ philosophiája otthon penészednék, mi
vel vigasztalná magát a’ vándor? holott eb
ből világosan lá thatja, hahogy az illy köve
zet (Pilaster) huzamosb időre készülne, a’ 
kövezők (Pflasterer) talán 360 napig is do- 
logtalan hevernének, ’s mit mivelne a’ haszon
bérlő, ha esztendeig kő ’s hóm -k nem kelle
ne ? —  Csak így já r a’ gyalog vándor’ dolga, 
ha jó remény’ fejében az utcza’ kövezete 
közé veti pénzét, azt bizonyosan nem a’ 
bölcselkedő , hanem vagy a’ haszonbérlő , 
vagy a’ kövező leli-meg; ’s míg a’ bölcs ta
lán száraz kenyeret eszik, ez, ki a’ diák jus 
patriuin mellett soha sem tanulta „quid est 
poiitia ?’4 magvarúl vagy németül, pénzt ke
resni, szerezni tanult.

Sok tudatlan vándor van a’ világon, kö
zöttük legbohóbb az, ki feje' kiczifrázásaért 
mindenét elpazarolja, ’s utána annyi hasznot 
sem húz, hogy egész testét rongy, vagy folto
zott ru ia ne fedezné. Vándorlatomban a’ világi 
sokszínűség’ mindenféle árnyazatit (Schattirun- 
gen) láttam. Van lovagutas, ki többnyire csak 
a’ napot kergeti, melly az élettel együtt külön
ben is hamar elnyugodván , mikor vándorolni 
megszűnt, emléke'rokkant (strupirt) lovával, 
taligás’ kezeire kerül. Van egy két ollyan — 
bajos tudni, bohó e, vagy egészen bőszűlt utas 
is , kit ha vak szerencséje kocsiba ültete , so
ha sem jár az igaz utón, hanem a’ tömeg 
(mássá) közé hajtat, véli, hol ember nincs, 
ott csak bogarat tiporhatni össze, ’s ha ked- 
vencz vígjátékából egyszerre szomorú jelenés 
lesz, mivel a’ bémenet’ ára ingyen volt, a’ 
kijövetért 40 forintot fizet. —

Gyakran elandalodik a’ vándor , ’s ha fel- 
rezzenti szunnyalmából ollykor egy kocsizör- 
renet, mellyben a’ szelíd nem’ tündérei suhan- 
tak-el, csak ekkor érzi , hogy az élet tövis 
pályáján egy virágos ösvény is van ; mellette,



155

utján a’ bölcseségnek, egy messze kéklő távol
ban a’ jövendő’ gyönyörű csillaga rémlik , ’s 
e’ kisded ösvény, melly a’ jelen’ varázskert- 
jébevezet. Ide is konkolyt vetett a’ kaján 
keltesz, anyaföldben virít a’ gyönyörű liliom, 
’s idegen életet szí; nem hangzik e’ tündérek’ 
varázskörében a’ rokon nyelv, s a’ hazafi 
keblet, ha tiszta szerelemben ömledez is, ide
gen százat üdvözli; ’s mint a’ mély horpadá
sokat rejtő hegyek’ bús kongása , olly tom
pán , és szomorún hangzik vissza a’ százat, 
az elhagyatott hazáért égő kebelben. —

Ki eltövisezve az élet’ szebb reményitől, 
talán száraz kenyérrel indult utazni: vagy fa
vágó, vagy bölcs legyen; amaz, lehet, nem 
is tudja, hogy fekete levest is főznek a’ vi
lágon , ez látja miből készítik , tudja mire 
való, de nem vet irigy szemet azokra, kik 
mohón nyelik; mart hiszi, hogy mohón le- 
endnek majd betegek tőle. A’ bölcs, ha út
nak indűl, soha sincs egyedül; előtte a’ múlt 
idő, mellette a’ jelen, utána a’ jövendő jár: 
neki a’ múlt idő szolgál, a’ jelen titkos ta
nácsosa, ’s a’ jövendő , még akkor is, ha vi
lági vándorságát végzé , sírja felett áll. Ki 
ez igen titkos útját az életnek eltalálta, raj
ta vándorolt, rajta nyugodt-el, az volt ba
rátja az időnek, az volt barátja a’ jelen- ’a 
jövendő kor’ fiainak.

Hercules bejárá a’ poklokat, ’s győzelem
mel tért vissza ; könnyű volt ő istenségének 
a’ legtitkosb utakat is feltalálni , ’s mióta 
megszerető benne a’ sötétséget, — minthogy
véghez vitt, de senkitől nem látott tetteiről, 
csak önmaga tön tanúságot, — üldözi a’ ván
dorúnkat, kik magasbra törekszenek, ’s e’ 
földön a’ világosságot keresik. Orpheus ke- 
gyesb vala ; ’s mivel igen sok vándor látoga- 
tá , ’s Írásokban künyörgött előtte, hogy hár
fáját pendítné-ineg, a’ hárfa megzendűlt ’s 
a’ kövek ismét tánczolni kezdőnek ; egy ván
dor, ki nem régiben jőve tőle, beszéli, hogy 
istensége nagyon jóízűen nevető.

Midőn az ember útnak ered, csak bajos 
otthon hagyni a’ philosophiát ’s a’ mese-iste
nek’ történetét (mythologia); ha az ember a' 
bölcseség ’s régi mesésvilág’ utait nem tud
ja  , könnyen oda tévedhet, hol felzavarja vi
zét a’ farkasnak, ’s ha nem győzhet is az ár
tatlan utason egy, összecsődülnek a’ többi far
kasok, ’s legfeljebb csak egy csuda mentheti 
meg a’ vándorfit vigyorgó fogaiktól. Három 
farkas egy vitézre , ha csak körmeik közűi, 
mint árva madár Ölyvéiből, nem repűlhet-ki, 
szeretném látni, ha nem eszik e meg.

Nincs vándorfi, ki, ha lítnak indűl annyi ne
vetségest találjon a’ földön, mint önhazájában 
a’ magyar; ő ha utazik, a’ világ’ minden bül- 
csesége mellett is Speisezettel-tudományát ott
hon ne hagyja, különben meg nem foghatom , 
mikép emészti-meg magyarul, a’ mit néme
tül lenyelt? Ha csukát akarna enni, ügy 
hiszem, csokoládét, még azt is pedig a’ ro- 
szát kapná helyette. Pestbudán ha Speisezet- 
tel-tudoinánya nincs a’ tótul született, diákul 
nevelt, görögül, zsidóul tanult magyarnak, 
minden bölcsesége mellett éhen maradhat, ha 
csak egy dicsőbb fővárosba , Kolosvárra nem 
utazik, hogy magyarul ehessék.

„Keresztények sírjatok!“ így tanít a’ vi
gasztaló h it , ’s ha vele párosul a’ remény és 
szeretet, összeolvasztja érzelmeit a’ tévelygő 
utasoknak, ’s bár milly távol legyenek is egy
mástól , a’ „szeretet“ ismét összevezetheti 
őket. Találkoztam nem régiben a’ hazájá
ból számkivetett „lángszeretettel“ , kérdőm 
tőle , mivel kötözi vérző sebeit ? balzamot a: 
hit önt reá , mondá, ’s a remény teszi íiir- 
hetővé hasító fájdalinit; testét számtalan seb 
fedező , ’s ágy beszélte a’ hontalan vándorfi, 
hogy egy egérerdőben viaskodott, hol har- 
minez zsivány jutott egy vitézre. — Megígér
tem barátom, hogy úti jegyzetimet küzlendem 
veled, de ha valamikép a’ moly beléjök esik, 
’s egész lapokat kirág belőlök, bocsásd-meg,
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ha szavamnak ura nem lehetek.. —— Múltkor 
a’ zugligetben (Auwinkel) valók , ’s egész e- 
rőrnből nevetőm a’ fülbemászót*, ki azon pa
naszkodott, hogy ő a’ világon minden boga
rak közt, a’ dongót legerősebben gyűlöli, a’ 
növények közt pedig a’ napraforgót.

37. J .
UTAZÁS ÉJSZAKAMERIKÁBAN.

Ejszakamerikáról igy ir egy franczia utazó: 
Fjszakamerikai kalandozásrmban többet össze
utaztam 110 mértföldnél , víz’ mentében, víz- 
ellen , csatornákon, vagy, mint Francziaor- 
szágban jobbadán , sáros- utakon is vegyest, 
mindén nem, kor ’s rang’ társaságában, a’ mint 
t. i. velük kocsin vagy gőzhajón jutottam ös
sze; mennydörgő robaj közt villám sebességgel 
haladtam gőzhajói utamon , mivel az ameri
kaiak egy két perez alatt szeretnek rendelt 
vagy feltett helyökre jutni. Láttam Fludsont, 
T róját, Utikát,. láttam Rómát, Syrakusát, 
Mexikót , Washingtont, Polawszkit, Wilnát, 
Carthagot, Turint ’s a’ t. noha túl nem léptem 
New-York status határszélein ,, mivel az itte
ni lakosok a’ legdicsőbb neveket a’ legcseké
lyebb környülményekre fecsérlik: igy p. o. egy 
nyomorult falut, mellyhez inocsáros vidéke ’s 
posványos lítezái miatt alig hathatni, Rómá
nak neveznek; egy vén lovat Rliichernek ; a’ 
bikát Constantinnak; egy vastag csaplárosnét 
Corneliának a’ Gracchusok anyjának ’s a’ t. 
’s hány politikai eszméltetés jelenik újságok
ban meg Tacitus vagy Machiáveü név alatt ! 
—  New-Yorktól Aibani 1 50-mérföldnyi tova-.. 
ság , ’s még is 10 óra alatt egyik helyről a’ 
másikon teremhetni, de már ez legnagyobb 
sebesség is ám, mellyel gőzhajón haladhatni; 
tömérdek fát emészt ezek gőzkatlana fe l; fő
kép könnyű lángzatűt fordítnak e’ végre, mivel 
a’ láng szaporábban fejti ki a’ gőzt m inta’ pa
rázs ; gőzkatlan-repedési durranások ritkán tör
ténnek a’ keleti részeken, de annál gyakrab

ban a’ Missisippin , több ezernél veszté már 
itt ’s így éltét el ezen uj hajózás-mód diva
tozása óta. A’ legszebb gőzhajó az egyesült 
statusokban, következőleg az egész világon 
„John Bull'4 Montrealban; ereje 260 lányi, 
belső építése csudálatos , minden nemzetség
nek külön lakása van benne. Tudom , ti szá
razföldi lakosok bámultok illyesek olvastára; 
pedig még ezek semmik a’ vasutakhoz képest; 
úgy tetszik itt, mintha egész Amerika ezek ál
lításánál egyebet nem forgatna eszében. Csa
tornái lóhuzta-hajón egy óra alatt 4 — 5 mér
földet haladhatni, gőzhajón 15tö t, de vas
úton harminczkettőt; ez ugyan uj epochát ké
pezhet a’ civilisatio történetiben. Tömérdek 
itt az erdőség, vég ’s hossznélküli, de az 
amerikaiak szorgalmi dühe kiirtja ezt egy év 
tized a la tt, ’s helyettük majd csak muszka 
csuszamhegyeket (Rutschberge) szemlélhetni, 
muszkának mondám mennyiben azok hamar- 
ságra nézve hasonlíthatók ugyan, de szellem
re ’s szabadságra épen nem !

C s—dór.

DEMOCRITUSI CSEPP.

31) Hej öcséin , öcsém! —  szól egy öreg 
rokon egy ifjúhoz, ki bizonyos köztehertől 
pénzen váltakozott-meg — te bizony jól kez
ded, hogy így bánói örökült értékeddel, még 
megérhetem az időt, hogy k o l d u l v a  jösz 
pitvarom elibe! —  „Meglehet biz az — fe
lel a’ tüzes eszű ifjú — csakhogy az is meg
lehet, nem  l e s z  m i t  a d j o n  nekem u r a m  
b á t y á m . 44

S ze k ré n y e sy .
REJTETTSZÓ.

Föld’ neme ’s csak két tag, fej nélkül férfi nevet tesz.
Fordítván, tőlünk kergeti a’ komor éjt.

Messd végét ’s ismét fordítsd ékezve , óhajtóm 
Néked tetszőleg tartsa, ki adta, soká.

S z ű c s  I s t v á n , V. k. p.
A’ 38dik számbeli rejtettszó: Gö r b e .

Szerkezteti H e l m e e z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .



TÁRSALKODÓ.
40. szám Pest, Május’ 19ién 1832.

SOMODORI NEVELŐ INTÉZŐT.

A.’ közjó előmozdítására emelt intézetek 
hazánkban több helyen sikeres előinenettel 
állanak a’ nélkül, hogy a’ jeles példát ha
sonló szép cselekvésre gyulható tehetősb ha
zánkfiaival tudatnák. Hlyen inte'zet van So- 
mogy egy kies , de egészen elrejtett helyén, 
Somodorban. Ezen puszta Kaposvártól nem 
épen két óra járás, gróf Batthyány nemzet
ség birtoka. Az urasági tisztlakásokon kí
vül több csinos ház , templom ’s csapszék di- 
szesíti. Lakosi uradalmi tisztek ’s cselédek. 
A’ helység egy kies dombon van telepítve, 
mellynek völgyében nyálnak el rendesen az 
osztálykertek , magok a’ házak is egyirányú 
renden lígy vannak elintézve, hogy egyenes 
négyszöget formálván a’ körülvett domb-bér- 
czek pázsitos üredéke egy térés nagy piaczot 
képez. A’ kilátás gyönyörködtető, levegője 
tiszta ’s egészséges, földe termékeny, erde
je  szép és hasznos. Az egész puszta áltáljá
ban marha- ’s juhtenyésztésre alkalmas. Mint
hogy helyben jobbágy nincsen, a’ mezei mun
kát béresek végzik , kik, mint közönségesen, 
sivatag nevelésűek. Ezt tapasztalván néhai 
Német-Újvári gr. Batthyány A ntal, hogy it
teni embereit mind polgári, mind erkölcsi 
tekintetben szelídítse: e’ pusztán olly iskolát 
állított, mellyben igen számos cselédinek gyer
mekeit a’ kívántakban oktatni lehessen. A’ 
tanítónak olly tisztes fizetést és lakást ren
delt , hogy élelmi megszerzése iránt támad
ható aggódása tanítói tisztjétől el ne vonja; 
minden cselédnek pedig béralkulag nyilványos 
kötelességül tétetik gyermekét iskolába já 
ratni , ellenkező esetre megszűnik szolgálat- 
ja . Taníttatik ez$n intézetben a’ helyesírás

és olvasáson kívül több külön osztályban a’ 
vallás tudománya, ó és uj testamentomi tör
ténetek , a’ számvetés , a’ tört számokra, az 
úgynevezett arany és társaság reguláira , ka
mat-számolásra ’s t. i. terjesztve. Minden is
kolai félesztendő végével nyilványos próbaté
tel tartatik a’ kaposvári gymnasium igazgató
ja  , ’s a’ plebánus előtt. Az idei első félé
vi próbatét örömtanúja volt mind az uradal
mi felügyelő tisztség nemes aggodalrninak az 
iutézet virágzására, mind a’ tanító fáradhat- 
lan munkásságának, mind végre a’ tanulók 
igen dicséretes előmentének az erkölcsiségben 
is. Világosan kitűnik az intézetnek gyümöl
cse abból, hogy már egy agg hajdún kívül 
cseléd sincs Somodorban , kin a’ pallérozódás 
jele szembetűnően nem látszanék, ’s ne bír
na annyi ismeretekkel, hogy mindenikéből haj
dú, számoló gazda, sőt ispán is ne válhatnék, 
hat. i. fáradozásikat az uraság becsesb ésnyu- 
galmasb hivatallal kívánja jutalmazni , holott 
egyébiránt illy sorsú embertársink holtokiglan 
tán csak egyedül ökreik mellett lettek volna 
kénytelenek butaságban tengeni. Hány gyar
matosított, népesített pusztája van hazánknak 
kivált a’ síkföldön, mellyekben hasonló nevel
tetési intézkedés mellőzhetlenűl kivántatnék 
a’ közrendűekre nézve, mind hasznos ismeret- 
szerzési mind erkölcsiségi szempontból , ’s 
mindeddig jobbadán semmi sem történt birto- 
kosiktól szükséges emberiknek rendeltetésűk
hez kivántató testi és lelki műveltségűkre; 
pedig ebből közvetetlenül legtöbb jó háramla- 
nék az illy intézet-alkotó, gyarapító ’s fen- 
tartó földesurakra! A’ szunyátaság vagy zsu
goriság tehát e’ tekintetben végeden kár, mi-* 
vei az e’ szent czélra fordítandó kisded tőke 
józan rendelkezéssel minden képzelhető ka—
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matnál többszeres kamattal jutalmazná meg 
unokástul alapítóját.

H . E .

A1 C Z Í I K O R .

Már Plinius’ idejében Indiában, és Ará
biában ismerték a’ czukrot. Plinius azt nád
csövekben termő méznek mondja, e’ szerint 
a’ magyar igen jól nevezné nádméznek. 1148- 
ban jö tt az első plánta Siciliába , aztán Spa
nyolországba, 1508ban a’ Spanyolok Antil
lákba hozák által, és a’ 17dik században 
már Európaiak is , kik ott letelepedének , több 
ültetvényeket tenyésztettek , mellyek annyira 
szaporodtak , hogy már fél század előtt ma
ga Jamaika esztendőnként 300,000 mázsa 
czukrot termesztett. —  Most hazánk felsőbb 
megyéiben nagyon kezdik a’ czukor főzést, 
répából ’s tengeriből; ha minden készületek 
kívánt sikerrel fognak előmenni, nem sokára 
hazánkban tán a’ s ó n á l  is olcsóbb czukrunk 
leend.

X y i t r a  Z e rd a h e ly  L o r in c z .

MINDIG CSAK KARCZÖLJÜNK?
(Levél-töredék Pest, Máj. 12dik 1832) 

Csak az volt még hátra , hogy te is meg
támadd Szépeinket, jó Károlyom ! mintha nem 
eléggé , volnának már azzal is megbántva, a’ 
mit a’ Társalkodó eddig elkövetett rajtok. 
Epigramma, napraforgó, futó - gondolat, fo
nákság , democritusi csepp , apróság, anekdo
ta , aphörizma ’s csalány-bokréta vetélkedve 
erőködik kitüntetni szánandó asszonyink’ gyon- 
geségit , mintha (köztünk maradván a’ szó) 
szinte számtalan hibát nem lehetne találni a’ 
férfi nemben i s , legfentebb kezdve — egy 
washingtoni polgáron —  egész a’ majmokkal 
atyafias Pescheréig. De bezzeg elhallgatunk 
saját fogyatkozásokkal, melly már maga ket
tős fonákság: dicsők- ’s nagyoknak akarunk 
láttatni, azonban kicsinységekkel babráló tör
jé k  , ’s igazságtalanok vagyunk. Az vagy te 
is Károly , hozzám küldött asszony-gyűlölő

É r t e k e z é s e d b e n ,  ’s ugyanazért még csak 
meg sem mutatom azt a’ Társalkodó’ szerkez- 
tetőjének, nem hogy megkérném —  kívánsá
god szerint —  annak a’ Társalkodóba leendő 
iktatására. Neheztelsz hi'rszomjas szerző ? 
sajnállak, de most az egyszer még sem lát
tatom a1 világgal értekezésed’ , mellyből még 
a’ győzedelem’ esetére sem hárámlanék rád 
egyéb az éjszaki diadalmasként —  kárhoza- 
tos gyalázatnál. Lennének — hihető — pár
todon ne'melly rideg agglegények , ’s epés ér
tekezésed’ pipázás vagy tobákolás közben jó
váhagynák ; de a’ nagyobb rész megvetve pil- 
lantna nevedre, mielőtt elmélkedésed’ végig ol
vasná , ’s ollyas valamit gondolna mint a" fran- 
czia , midőn az élni sietett éltét— unóra il 
a vécu-t említ mosolyogva. ’S az asszonyok ?—  
minden értekezésed mellett is azok maradnak, 
a’ mik most, (bonae mixtae malis), azon kis 
különbséggel, hogy neved’ nem amuletuin gya
nánt hordanák , mint egykori szeretőid , ha
nem a’ fekete könyvbe írnák azt be , épen a’ 
csalány-bokrél ás hős G— fy után. Komolyab
ban véve a’ dolgot, valóban nincs is mit sze
mükre vetnünk asszonyinknak, ’s ha mi volna 
is, valljuk meg ama nagy gyónóval —  — — : 
m i n d e n n e k  m a g u n k  v a g y u n k  oka;  — 
’s míg e’ nagy vallomáson túl nem esünk, nem 
is lesz belőlünk semmi soha. Idegen nyelvű 
anya , ’s még is magyar leánya ?! — Fran- 
czia (vagy nem tudni mi) nevelő-asszony, ’s 
még is mint meg annyi Rozgonyi Caecilia ’s 
Szilágyi Ersébet nevendékek P —  Minden nyel
ven csak hazain nem beszélő szerelmes urfi, 
’s még is valami magyar Tündér Ilona? —  ’s 
hogy többet ne mondjak: tót játékszín , még 
is oláh dal, ’s török társalkodási nyelv? — 
Uram bocsásd-meg nékünk! Siberiától ana
nászt , Eskimó vinczellértől tokait, geríiczé- 
től banka 's kukuk iránti szerelmet, olasz, 
énekű sip-ládán tanult fülemülétől chinai da
lokat, gólyától barázdabillegetői hajlongást’s 
több e’ féléket kívánunk. — Lásd melly igaz-
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ságtalan vagy Károly! jobb lett volna , míg 
asszony-gyűlölő értekezésed írtad, azon járat
ni gondolatid’ ; hol kezdték a’ mai nagy nem
zetek líjjászületésöket ? nem leányaik’ nevelé
sén e? vagy talán ott legfentebb: hogy csak 
hazai nyelven írt törvény, Ítélet ’s parancso
lat vált köztök kötelező erejűvé ? -----------

De hogy meg ne ütközzél illy szigorú dor
gálásomon , sőt arról győződjél-meg, hogy va
lamint a’ te egész értekezésed helytelen, úgy 
különösen a’ tegnapi postával elment bokré
ták' elsője méltatlanul van annyi ven (és így 
nagyon csípős) csalánnyal tűzdelve ; halljad mi 
történt nem régiben, magát fővárosunkról el
nevezett nemzeti színjátszóinkkal? ’s itéld-meg: 
illy nyomorUlt álláspontokon, nem kínos ne
vetésre fakasztó, valóságos komédiások-e ők 
inkább, mint csinosabb társalkodás’ tanítói? 
Kicsiny lévén a’ nemzeti játékszín’ publicuma 
télen által is , a" múlt esztendőkben, szokás 
szerint fölkerekedett egy tavaszi reggel fővá
rosi nemzeti színjátszóinknak egy része , ’s dél
utánra egy ollyan faluba ért útjában, hol 
közbirtokosok lakva1',  csinos házakon kívül paj
ták is voltak itt-ott a’ szérüs-kertekben. Mű
vészink először körül , azután egymás szemé
be néznek, ’s csak hamar elhatározzák, hogy 
e’ faluban, még pedig a’ korcsmától jobbra 
látszó pajtában ütik fel Thália’ sátorát. Ki
kérvén a’ pajtát birtokosátul, tüstént megi- 
rák ’s széthordák magok a’ jelentő ’s meghí
vó czédulákat is. Belgrad bevétele volt az a- 
dandó darab. A’ pajta Angi as istállójával ve
télkedett: de Thaliánk’ papjai elég erősek ’s 
gyorsak voltak azt Herkuleskint kitisztítani, 
sőt czéiirányosan zöld ágakkal is decorálni. 
A’ játék’ kezdete vacsora utánra volt jelent
ve , a' mikorra egy kis publicum meg is je
lent a’ pajtában. A’ darabot egész erűvel já t
szották az ízlést terjesztők, szinte a’ máso
dik felvonásig; de midőn i t t ,  a’ táborszeműl 
kiállított czigány kémlő a zsíros nyárson czi- 
vakodnék fijával, e’ valóságos komédia’ látá

sára betódult az eddig csak a’ pajta - ajtónál 
ácsorgó gyermek-csoport ’s publicuinmá tévé 
magát fizetés nélkül, minthogy a’ pénztárnok 
a’ belgrádi basa lévén , a’ szoros értelembeli 
c a s s a t  számba vévé, ’s a’ színpadra lépett 
mint súgó. —  Nyaggatja fiiját a’ czigány kém
lő , ’s a’ halgatók, (kik közt némellyek a’ sú
gó gyertyájánál gyújtván rá, pipáztak is), egész 
megelégedéssel nevettek; de eljött a’ végve
szély órája! Az ég beborúlt, ’s a’ színház? 
birtokosának juhásza féltvén nyáját a’ szabad
ég alatti hidegtől szokása ellen haza hajt éj
jelre, — ’s nem tudván de nem is gyanítván 
semmit azon nagy változásról, melly a’ juhok 
tanyáján a’ pajtán történt, egyenesen annak 
hajtott most is mint máskor. Elől a’ kolom- 
pos ; melly meglátván, hogy a’ színház-pajta 
nyitva van, futni kezd, utánna a’ falka, — 
’s mintegy két’ezer birka b e ; --------a’ publi
cum pedig a játszókkal együtt kitakarodik az 
akollá átváltozott színház pajtából! —  Tal
ma, a’ párisi tónust adó , játszott-e birka- 
akolban ?

— a— r .

DEMOCRITUSI CSEPP.

32) A’ budai és pesti két játékszín-czédu- 
lák e’ f. hónap 3dikán a’ pesti színház csar
nokán történetből é p e n  e g y m á s  m e l l é  
ragasztatván, — a’ b u d a i n  ez állo tt: ..Kunst 
úr beteges” ; — a p e s t i n  pedig nyomban 
mellette olvasható volt ez: ,,Kunst úrnak sze
rencséje lesz vendégül felléphetni.“ (Kénytelen 
is eszébe ötlött itt az embernek a* kormos ló
csiszár, k i, ha akarja v e m h e s ,  ha akarja 
nem  v e m h e  s).

33) Egy, Párisban tartózkodó, angol köze
lebb heves hasrágása miatt éjjeli álmából fel
rettenvén , azt hivé, cholerában van , — te
hát azonnal orvosért küíde, ’s mig ez eljőne, 
magát szolgája által erősen dorzsölteté. Az 
orvos elérkezik ’s megtekintvén a’ beteg ha-

. s á t . azt feketének talalá egészen ; ,,paroxis-
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must“ ! kiált, ’s a’ beteget újra flanellal sú- 
roltatja. —  A’ feketeség lassanként eltűnik, 
’s utóbb kisül, bogy egyik inas első zavarban 
a’ c z i s  m a k e  n ő c s - k e f e t  kapta kezébe, 
’s azzal dörzsölte holló feketére ura’ hasát.

34) Ezen képet gyermekkoromban is lát* 
tam ugyan már , de perse! akkor még nem 
értettem ; most azonban meg tudom fejteni. 
— Két ember pöröl egymással, a’ por’ sub- 
stratuma egy tehén; ezt a’ f e l p ö r ö s  a’ 
szarvánál előre húzza, az a l p ö r ö s  ellenben 
nagy erőködve farkánál fogva vissza felé von
ja  ; bátran oda férvén e’ szerint tölgyéhez az 
ü g y v é d ,  (a’juste milieu), azt nagy szaporán 
fejni látszik ; de a’ fejő’ homloka’ ránczából 
látom, hogy az elapadt tölgy nem sok tejet 
adhat: —  mert, mint a’ festés mutatja, a’ 
fejő legeslegelőször is az ott álló b i r ó  elei
be egy nagy teli sajtárt (dézsát) volt kényte
len odatenni —  t a x a ’ f e j é b e n .

[S zekrén y  csy .

VÉGRENDELETEK.

Egy gazdag földesűr, ki ismeretes volt el
més ötletiről, ’s éltében mindég gyomrábul 
utálta a’ pörlekedést, Öt gyermekei közt ezen 
rövid végrendelést tévé dús szerzeinényiről: 
„Mind az t, a’ min osztálykor nem fogtok 
megegyezhetni, a’ nemes vármegye legott zár 
alá foglaltassa, ’s bölcs Ítélete szerint fordít
sa közjóra. Ez megváltozhatlan végső akara
tom.41 —  Az osztály jól ütött-ki köztök, ’s 
így a’ vármegye mit sem kapott. —  Sok vi- 
szálkodó osztályos testvérek hasznát vennék 
az e’féie végrendeletnek.

Egy fiatal féltékeny nő , halálakor szép va
gyonát egészen urára hagyta, olly hozzáté
tellel , hogy ez meg ne házasodjék, külön
ben az egész hagyomány a’ városi szegények’ 
házára fordíttassék. Rendelésének végrehaj

tója ’s felügyelője a’ város tanácsa volt. Az 
özvegy-férj örült a’ gazdag birtoknak , de a’ 
nehéz feltétel nagyon fúrta oldalát. Bujában, 
vagy tán csak pajzánságból szerfelett kezd köl
te n i; marháját eladja, ré tjé t, földjét egyen
ként zálogosítja; szóval, mindenét, a’ mi fe
lesége után reá maradt, elköltötte. Végre már 
tetemes adósságot is csinál egy kellemes fia
tal özvegynél, ’s nem fizethetés’ esetére sze
mélyét is leköti a’ szerződésben. A’ vidor 
hölgy , kinek úgy is örömest mulatott szeme 
a’ deli tékozlón ’s egyébként is majd minden 
elzálogosított birtokát maga kezébe tudta ke
ríteni — csakhamar pörbe idézi az özvegy
férfit, ’s egyezés szerint hátralévő csekély va
gyonkáját az első bíróval elfoglaltatja, a’ mi 
követelésének negyedrészét sem elégítheté-ki, 
azért személyét is általadja magának , ’s nem 
sokára az oltárhoz megyen vele ’s —-• a’ pazér- 
lás’ ördöge nem kisértette többé férjét.

Erdélyi T. grófi virágzó famíliának első 
gazdagítója azt tévé végrendeletei ; hogy sen
ki az ő famíliájából szőnyegen ne eskesse ma
gát hymen oltára előtt, se bársonyba ne te- 
mettessék, hanem sikált gyolcsba (Bagasie- 
leinwand). Ha ezt valaki megszegni bátor
kodnék , iszonyú átkot hagyott reá. Erre fe
lette is vigyáznak örökösei.

M. D.

R E J T E T T S Z Ó .

K é t  t a g b ó l  n é g y  e l s ő m  ig e n  h ír e s  b ö l c s  v o l t ,

É l  m o s t  i s  ’s  é ln i  f o g ,  n o h a  r é g e n  m e g h o l t ,

K é t  u t ó s ó  b e tű m  e g y  t a g o d ’ j e l e n t i - ,

E g é s z e n  a z  i s t e n t  é n e k é b e n  z e n g i .

A' nagytallói parochiából.

A ’ 3 9 d ik  s z á m b e l i  r e j t e t t s z ó : T e l e k .

I g a z í t á s :  A ’ 3 9 d ik  s z á m b e l i  1 5 » .  la p o n  e g é r *  

e r d ő  h e l y e t t  o lv a s d  é g e r e r d ő .

Szerkezteti H e 1 ra e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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V E S T A  P L A N É T A .

Legkisebbike azon phoenix módra, egy bol
dogtalan üstökösből származott négyesnek, ki 
három testvérével együtt nem re'g állott be 
katonának a’ nap ezredébe. Mind a’ négy 
szegényt olly árnyékba tévé csekély termete, 
hogy csak pápaszemmel vehetni őket a’ gra- 
natérosok háta megett észre. Egy nyugtalan 
vándor zsebkönyvében következő jegyzéket lé
ié barátja ezen aprólék Testéről: — Meg
járván az Ekliptikát, ettől valami 7 grádnyi 
szögben egy gyalog útra akadtam , mellynek 
annál inkább örültem, mivel földünk tekervé- 
nyes és zökögtető országutján ugy öszverázód- 
tak tagjaim, hogy nyugalom lön egyetlenki- 
vánatom. Nem mentem messze, a’ mint Yes- 
tával, ki 49 millió mérföldnyire áll őrt a’ 
naptól, találkoztam; csinos és uj ruhájá
ból mindjárt reá ismértem , ’s noha nem so
kat várhattam egy illy parányi csárdától , az
ért az éhség, szükség ’s megvall m gyönge- 
ségemet , azon hiú vágy is reá v e tt, hogy 
embertársimnak e’ kis Yestáról , kiről majd 
hogy semmit sem tudnak, valami hasznos tu
dósítást adhatok, ’s betértem. Testemnek 
eleget tévén, Testét körűi nézém. Atmos- 
phaerája könnyű, s noha ő a’ naptól egy ki
csit távol van , massája tomötsége ’s lassú já 
rása által a’ meleg rajta igen kellemes. Alt- 
mérője 59 , ’s í'gy kerülete 134 geogr. mér
föld; formája majd nem ollyan sok szegleti! 
mint a’ gránát gyöngyé , de egyfelől csorba, 
ott t. i. hol Ceres testvérétől vált el , midőn 
annyok szétpattant. Londoni időmérőm sze
rint 51 óráig tart egy vestai nap ’s ugyan ad
dig az éj , melly tökéletes sötét, de a’ mi la- 
kosinak jól esik. ^Esztendeje, mellyben útját

járja meg 1328 földi napot teszen. Legelső 
gondom volt Testét körül-kasul bejárnom, 
’s noha imitt amott az igen éles hegyek ’s 
mély vizek nagy kerülésekre kényszerftettek, 
azt néhány hónap alatt tökéletesen megtevőm'. 
A’ száraz földet mindenütt gombok (Testa la
kosi) lepték e l , ’s köztök nagy mozgást ve
hetni észre. Csak hamar megismerkedtem né
hány előkelő gombbal, ’s velek többféle érte
kezésekbe bocsátkoztam, lakhelyűk tulajdon
ságiról, lakosi uj ’s régibb históriájáról, ’s 
azok erkölcsi állapotjáról. A’ mit a’ gombok 
lakhelyük természetéről’s létéről tudnak, csu
pa nevetség, de nem is igen bajlódnak azzal, 
hogy miért van minden épén úgy, ’s nem más
kép , ’s ezt is successoriknak hagyták fejté
sül, mint azon kérdést is: hogy m i, és mi
re való egy gomb? A’ mint Yestájok felse- 
jé t ,  külsejét lassan lassan meg kezdők ismer
ni, ennek pedig nagy idő kelle, mert lusta 
tésztából készültek a’ gombok, ollyan oldalá
ra tódultak lakni , mellyen a’ clima kedves 
változási miatt inkább sserettek lenni ; oda 
hagyván tehát régibb lakjokat seregesen cső
dültek Testa egy kis részére ’s ott teleped
tek csoportosan le. Természetére nézve a’ 
gomb igen furcsa teremtmény; egymás nél
kül el nem élhet ’s még is gáncsot keres 
mindenben , és szereti az íitleket , valami tö
kéletes valóságnak tartja magát, ’s az áza- 
lékféreg (infusorium), a’ csúszó mászó, a’ vad 
gyakorta felette van, ha a’ gomb némelly 
tetteit tekintjük. De nyomoréit alkotmánya 
’s hibás anyaga is eléggé bizonyítják, hogy 
szót sem érdemelnek gyáva tulajdonsági, hit
vány tehetségi. Ezen Testa kies részét lakó 
sokféle csoport, p. o. sokáig meg nem férhe
tett egymással, és szünetlen czivódott, ’s va-
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lainint az líton állok egy külön nyelven beszel
nek egymás közt, úgy van szinte minden cso
portnak is tulajdon nyelve, mintha egymást 
akarnák meglopni. Mindenik csoport nagy gőg
gel besze'l nyelve elsőségéről, ’s annak dicső
ségéből , ’s azt állítja, ha más nyelven beszél- 
n e , csoport sem , de gomb sem lenne többe'. 
Meg más csoporti büszkeség is lakik bennük. 
Egyike azt állítja, hogy ő találta fel a ’ na
pot, másika úszni tud,  harmadika jő disznő 
pásztor, a’ negyedik csupa lelek, az ötödik 
csupa korbács ’s a’ t. — ’s mind tökéletesen 
meg van győződve , hogy ő a’ legderekabb 
gomb-csoport. — Noha értelmükre s tudo
mányokra nézve hihetetlen különbség van kö
zöttük, még is mind egyenlő tökéletességre 
vitték az ülés mesterségéi:, ’s elmés találmá
nyaik, mi módon küldhetni egyszerre legtöbb 
gombot a’ más világra, dicséretet érdemlenek. 
Mivel gyönge alkotásu szemeik a’ világot nem 
tűrhetik , egy igen bizonyos expedienst talál
tak ennek eltávoztatására, közülük t. i. egy 
rakás gombot holló színben öltöztetnek, 
’s ezek úton útfélen úgy eleibe állanak a1 
világnak, hogy még árnyékát sem látják 
többi gombtársai. Innen van nálok egy 
időtől fogva azon szokás, hogy ha egy más cso
port több lámpást talál egyszerre meggyujta
ni, mint szokás, a’ többi csoport azt gondol
ja, hogy az emésztő tűz, ’s fecskendőkkel si
etnek azokat eloltani. Nevezetes az, hogy 
ezen apró vestai gomb, komor tekintete s 
ránezos arcza mellett is örökké iskolagyermek 
marad , s praefectusokra elmulhatlan szüksé
ge van , kik arra ügyelnek, hogy a’ parányi 
gombok éhen ne haljanak , ’s meg ne fagyja
nak ; ’s minthogy szegénykék nem tudják mi 
nekik a’ j ó , mi hasznos , csak tőlök várhat
ják boldog létüket. Játszani rendkívül sze
retnek ’s a’ játék nemében jeles találmányo
kat tettek ; igen szeretnek szappan-buboréko
k a t, kártyaházakat csinálni, a’ levegőben 
kastélyokat építeni. A’ fényes érczeket, a’

színes kavicsokat örömmel szedik, de ezeken 
össze is kapnak. Egy rakás nevet adnak egy
másnak , ’s ebben meg a’ czifra rongyokban, 
mellyeket szüntelen változtatnak, nagy kedv
vel forognak. Ha komédiát játszanak szinte 
bizonyos, hogy az erősb mindig leveti az okost. 
De bezzeg úgy is megszokták már a’ játékot 
hogy nem is álmodják, rnilly részt vesznek 
az úgy nevezett kizseblésben ; de ha sejdítné 
is azt, sokkal inkább fél a’ curatoroktól mint 
sem azt vitatná. Formájok, külső ’s belső tes
ti alkotmányok — ha ebből lehetne valamit 
következtetni —  csakugyan egyenlő , de an
nál különbözőbb ám agyvelejűk , ’s noha egy 
iskolába járnak , mindegyik más valamit ta
nult. Sok azt állítja, hogy Vestájok ’s a’ 
többi planéta egy neki készült jó zsíros pecse
nye ; sok meg , hogy V esta csak vessző, meg 
bot, vagy korbács ’s valahol másutt majd mé
zes báb. Több illyféle bölcs idea miatt minap 
úgy egymás hajába kaptak a" Vesta purgyék, 
hogy közulök néhány száz ezret a’ deszkára 
terítettek , ’s még ma is készen állnak ugyan
azon occupatiót újra kezdeni. Kevéssel előbb 
hogy Vestáról elutaztam, irtott ki egy kisebb 
de jobb féle csoportot a’ többi , mint valami 
bogáncsos szántóföldet, ez t. i. egy nagyobb 
csoport példájára praeceptorát űzte el, de meg 
is lakolt ám érette. A’ többi csoport szokás 
szerint amannak temetésénél tormát tartott 
orra alá , ’s láttam nagy fájdalmát i egy szom
széd csoport kivált, melly igen szeretne ta
nulni valamit, de nen» nyelvén írják az ABCét 
résztvenni látszott eleinte sorsán , de végre ő 
is farba rúgta, mint valaha az állatok király- 
já t a’ füles. Most a’ praeceptorok (kik sok 
familiást tartanak) fenyegetik egymást, 's 
fejét töri az aprólék vestngomb : mi lehet an
nak oka P tán a’ tanítás módján vesztek ősz
re?  mert noha egy kettőnek csintalan tanít- 
ványi íixumot adtak, ’s ezek azért bosszon- 
kodnak, hogy mások annyit vesznek , a’ men
nyit csak lehet, mind a’ mellett éhen egyik
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sem hal meg, s köpönyege is van, igy te
hát e’ sem lehet oka; annyit még is tudnak már 
a 1 gombok , hogy akármint legyen a’ dolog, 
a’ főben praeceptorai tökéleteseu megegyez
nek , ’s mindig a’ szegény ficzkók fizetik meg 
az áldomást, ’s noha a’ praeceptorok sziinet- 
len azt prédikálják nekik, hogy minden az 
ő javokra van, ’s ugy van legjobban , még is 
meglepte már őket a’ hihetetlenség daemona, 
’s kételkedni mernek a’ sző szentségén- —— 
Képzelt és reális bajok ezen páráknak , ’s ma- 
jomi enyelgő magok viselete eleinte mulatta
tott ’s nevettem is rajtok , tovább gyáva ’s 
kába létöket szánni kezdettem, azután fejes- 
ségök ’s durva oktalanságok gerjesztő epémet, 
mig végre látván, hogy gyógyíthatlan tehetet
lenségük ’s vakságok valami jobb helyezés ide
áját örökre kizárta koponyájokból a’ bosszú
ság ’s unalom ugy elfogott, hogy nyakra főre 
ott hagyám vestát gombjaival együtt.

iY. K.

GONDOLAT-TÖREDÉKEK.

Midőn a’ történetírás egy nemes ifjat Ma
rathon’ síkjára ’s a’ Capitoliuinba vezet; ol
dalához egy barátot, egy baj társát (Waffen
bruder) kiván, —  de nem egyebet, semmi 
bajtársnét (Waffenschwestcr) sem ; mert hős
nek hősnő igen árt. Az erős ifjúban előbbb kél a’ 
barátság a’ szerelemnél; amaz úgy jelenik-meg 
mint a’ pacsirta az élet’ előtavaszában, ’s 
csak késő ősszel távozik ; emez jő ’s elröpűl, 
mint meleg idővel a’ fűr.

Embert ’s téli retket ritkára kell vetni, 
hogy nagyra nőjenek. A’ sűrűn állő ember és 
fa nyúlánk termetű, de nincs fergeteg elleni 
ereje, olly gazdag koronája’s lombjai, mint a’ 
szabad állásúnak.

A’ nagyratürekedő ifjú, agyában írt élet-ter
ve (plan) szerint, nem vágy nagyobb lenni, 
mint m i n d e n ,  ’s nagyobbat tenni, mint 
m i n d e n t ;  magát t. i. ’s egy országot bol
dogítani, dicsőíteni, világítani; — egy Ildik

Fridiik thronuson, azaz fergeteges felhő, akar 
t> lenni, mellynek átoksugári vágynak a’ vé
tekre, gyántás (electrisch) világa a’ süketek, 
vakok , ’s gyávák’ számára, záporai a’ boga
rak ellen , langy csepjei a’ szomjazó virágok
nak , jég esője az ellenségekre, vonzó ereje 
mindenhez, levélhez és porhoz , mellynek vé
ge szivárvány.

A’ világon senki sem csalódik olly gyakran, 
még az asszonyok ’s uralkodók sem , mint a’ 
lélekisméret.

A’ nagy fájdalom paizsul szolgál az ember
szívnek , hogy az apróbbak elől azt takarja.

Barátoknak , szerető- és házás - feleknek 
mindenük közös legyen , csak —  szobájok ne; 
a ’ durva kivánatok ’s apró eseti a’ testi je- 
lenlétnek , úgy gyiíilnek-öszve , mint lámpa
füst a’ szerelem’ tiszta fejér lángja körül. Va
lamint a’ visszhang annál szaporább, minél 
távolabb a’ szózat; úgy a’ lélek is , meílytől 
szebb valót kérünk, ne legyen közel hozzánk; 
’s innen nő a’ szerelem’ távolával a’ lelkek’ 
közelsége.

Könnyebben esik az embernek hízelkedni, 
mint dicsérni.

Az öregség nem azért komor, mert benne 
örömink, hanem mert reményink sziinnek-meg.

Midőn két ember sebes fordultában fejét 
öszveüti, mindegyik teli aggodalommal men
tegetőzik , vélvén , hogy csak a' másiknak 
fáj , ’s maga egyedül a’ vétkes. Adná isten , 
hogy ezt a’ morális ütközetekben ne fordíta
nák-meg !

Gyermeknek nincs szükségesb iskola a’ tü
releménél , mert vagy ifjúságunkban kell az 
akaratnak törődnie, vagy öregségünkben a’ szív
nek törnie.

O , hogy annyi enyészetet lát az ember, 
mielőtt maga enyészik !

Ki egykor gúnyverset ír t ,  minden satyrát 
enged maga ellen, néha a’ legcsipősbeí is; 
csak ostobát nem tűr.
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Nem csak a" szeretet, hanem a’ gyűlölet is 
változékony az emberben, mind a’ kettő ki
hal, hanem nevekszik.

Legtöbben azon vétkekről beszélnek , mel- 
lyektől magok sem tiszták. Minél nagyobb az 
ész, minél szebb a’ te s t, annál könnyebbirán- 
tok a’ bocsánat. Minél nagyobb az erény; an
nál kevesebbet bocsát a1 világ.

Soha se mentsd magad ; mert nem esze más
nak, hanem indulatja haragszik reánk; ’s ezek 
ellen nincs egyéb ok az időnél.

Az ember jobban szereti örömét mint sze
rencséjét; a’ jó társalkodót jobban, mint a’ 
jóltevőt, papagájt, kis kutyát, majmot job
ban , mint hasznos állatokat.

Az , a’ miért az ember vérét ’s javait ál- 
dozza-fel, valami magasb mind e’ kettőnél. — 
Önélete ’s java védelmére nincsen a’ jónak 
annyi bátorsága , mint midőn idegenért har
czol ; —  semmit sem mer az anya magáért, 
’s mindent szülöttjéért; szóval, csak azért a’ 
mi magában nemes , csak az erényért nyitja 
meg erét ’s áldozza-fel lelkét az ember ; azon 
különbséggel, hogy ezen erényt a’ keresztény 
martyr h i t n e k ,  a’ bárdolatlan b e c s ü 
l e t n e k ,  a’ republicanus s z a b a d s á g n a k  
hívja,

Gy —fy -

K Ü L Ö  N Ft,É L E.

A’ cs. kir. felség parancsára múlt hónap 
folytán mindenkinek tárva állott Bécsben a’ 
birodalmi cancellaria’ tereme az ottan, újon ké- 
szített három nagy falkép szemlélhetéseül. Áb
rázoló tárgyakat ó felsége a’ császár- ’s ki
rályné maga szemelt uralkodó fejedelmünk 
élle három legnevezetesb pontiból : az első t. 
i. bemenetelnél jobbra, monarchánk szerencsés 
visszatértét 1809kor a’ fővárosba ’s hiv lako
si közé ábrázolja; másik áltellenben ugyan
annak ünnepi bejövetelét a’ városba 1814ben

Szerkezteti H e 1 ni e c z y.

francziaországi győzedelmes táborozás után ’s 
a’ harmadik első kikocsizását 1826ban 6 
felsége szerencsés felgyógyulta után. A’ kö
zönség meleg részvéttel fogadta.

Gieszenben , (főhelye felső Hessen’ tarto
mányának) „Mérsékleti egyesület45 név alatt 
társaság szövetkezett olly czéllal, hogy a’ ti- 
vornyázók, pazarlók "s fényűzők mértéklet- 
lenségét adó által zabolázza. Társkezet fog 
az egyesületben számos tartományi elöljáró, e- 
gyetemi előkelő, a’ polgárság java, ’s min
den józan hazafi.

C i—r.

DEMOCRITLSI CSEPPEK.

35) Nézd, ott jő feleséged — mondá va
laki vele menő barátjának. Hol ? kérdé ez, 
öszvelnizván élesebben szempilláit. —  Ott 
la! —  En nem látom. — Nézd csak, ott la!
— En barátom most sem látom, ’s ez az e l
ső j ó ,  mellyet r ö v i d  l á t á s o m n a k  kö
szönhetek.

36) Egy közhasznú muzsikai academiában 
egyik éneklő kisasszony bátortalanságból nem 
eléggé nyitván-rneg ajakit, az ének’ hangjai 
nem valónak eléggé teljesek ’s tiszták. —  
Egy xír, kinek inkább szemeit gyönyörködteté 
a’ széparczú énekesnő, igy szóla szomszédjá
hoz : ..nézze csak az tír azt a’ szép teremtményt, 
milly bájolón c s ó k o l j a  a z o n  h a n g o k a t ,  
mellyeket piczi szép száján ereget !*‘ —  -He 
vigyázzon is ám —  viszonzá ez nyersen —  hogy 
el ne csunyítsa piczi száját, mert e’ hangok
—  ne m t i s z t á k !'4

T A L Á N Y .

János gazda1 rétjén 9 ember kaszált, egy arra menő 
i'itas azt kérdezé, ha a1 kaszások cselédei e vágj' nap
számba fogadottak. Sem cselédeim , sem napszámosak, 
monda János gazda-, három vóm, három mostohám, 
három tulajdon fiam. ’s mind a' 9 e g y  anja1 gyerme
ke. Kérdés, miként lehetett ez?

Hdgr.
A 1 40dik számbeli rejtettszó: Ká n t o r .

—  Nyomtatja L ä n d e r e r .

»

—
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NAPOLEON-’ EMLÉKIRÁS A1RÓ-L.

Napoleon , elbúcsúzván’ Fonta in ebleaubair 
testőreitől, ezen emlékezetre méltó szavakat 
monda r  „Most, minekutána semmi nagy nines' 
többe” hátra, hogy megtegyük, el fogom be
szélni azon nagy te tteke t, mellyeket együtt 
végbevittünk.44" Be ezen igeretet teljesíteni 
Elbában nem volt ideje r mert még hátra va- 
la , hogy egy nem nagy ugyan, de rendkívül 
11 cselekedetet hajtson ve'gre. Még mélyeb
ben kellett esnie, rémítőbb-véget érnie; még* 
egy országot kellett 600 emberrel meghódol- 
tatni , egy nagy üikőzetet nyerni ’s egy még' 
nagyobbat, az utósót elveszteni, Anglia nagy
lelkűségéhez hiúban fo lyam odn ia’s elhagyat
va mindentől, egyedül lelke’ nagyságától nem, 
messze a’ világtengeren útnak indúlnia, hogy 
egy magányos szigethonban tengjen bánattól 
levert, szomorú baráti kőzett, kik körűié, az 
élő körűi, legyenek halottvirasztók. Ott tel
jesíthető ő végtére ígéretét, ott nézhete vis
sza , hat hosszú éviglen , lefolyt pályájára ’s 
Manzoni szerint, szemeit ott függeszthető saját 
emlékezetére, mint erdők’ pásztora az előtte 
eltünedező patakhullámokra.

E’ tüzes, cselekvéshez szokott, szenvedé
lyes (leidenschaftlich) férfiú, ki vállain egy 
világ’ sorsát hordozd, arra vala kárhoztatva, 
ljogy tett nélkül, léleksorvadólag tengődjék 
egyedül és Örökre. Azon embernek, ki leg
inkább érzette az élet’ szépségét, dicsőségeit 
élő testtel kellett halottnak lennie. Henyé
lésre büntette a’ sors azon lelket, melly fá- 
raiyiatatlan munkálatban é l t ; eleven halálra, 
kinek az élet olly becses volt.

A’ lelánczolt őriásnak ezen helyezete szüle 
aízon beszéleteket, mellyeket Las Gases egy- 
begyüjte, V  az emlékiratokat, mellyeket a’

császár 5n maga szerkeztetett.- Las Cases5 
munkája az olvasó5 érdekeit tökéletesen kié-- 
légíti; az ember Europa’ hódítóját élve látja' 
maga előtt ’s világosam érzi, hogy a’ felho
zottak valóban’ tőle veszik eredetüket: azon
ban mind ez még nem olly emlék, mintázom 
nevezetességek, mellyeket Napoleon önmaga 
diétáit. Itt a’ rendkívüli ember5 gondolatai 
elhatározottan ’s a’ beszédnek minden törté-- 
netes árnyazatitól szabadon jelennek-meg előt
tünk. ’S még is , azalatt, hogy sok közép-- 
szerű ember’ emlékirásai , mellyek olly ke
véssé bizonyosak a’ milly kevés talentum
mal vannak készítve, nagy szerencsét te
vének , Napoleon’ emlékirásj igen egykedvűleg 
fogadtattak a’ publicum által még magában 
Francziaországban is , ’s kevesebb példány ter- 
jedt-el belőlük mint Bourienne’ emlékirásiból.

Kétséget nem szenved, hogy a’ császár’ 
saját munkáiban nem találni azon érdekre, 
melly minden máséban meg van, ki felőle ír. 
Itt nincs ön személyének festése, nincs e’ 
vagy ama titok’ megfejtése, szóval, semmi 
érdekes jelenet —  ámbár az egészben felvi
lágosítás , ámbár a’ történteknek csodálatra 
méltó előterjesztése , ’s festések vannak benne, 
mellyeket semmi más írásban nem találhatni.

A’ sok merő hadi észrevételek’ egybehal- 
mozása mellett azon lígy nevezett érdekes ki
csinységek’ hijánya eszközlé azon parányi rész
vételt , mellyel Napoleon’ emlékirási ar pub- 
licumban fogadtattak. A’ magas szellem előtt 
azon apró föltételek, mellyeket mint saját
képen munkáló okokat szeretne az ember elő
hordva lá tn i, semmiknek tetszettek , mert aT 
következeteket soha sem ezek szülik. Napo
leon mindig csak a’ nagy, egyetemes okokat" 
látja, egyedül ezekben hiszen.’s ezeket hord*--
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ja-fel. A’ sokaság is ismeri ezen okokat, de 
bennök nem hiszen , ’s nem tartja azokat em
lékezetre méltóknak. Ezen utóbbiak például, 
igyekeznek fejtegetni milly cselszövény volt 
az tulajdonképen, melly Napoleon’ fejére ko
ronát tőn , holott ezt nem cselszövény, ha
nem azon nagy egyetemes ok: a’ rendnek szük
sége, eszközlé. így később ügyekszik a’ soka
sáig kitalálni, milly titkos Párisban szőtt fon
dorlat vette-el tőle ismét a’ koronát, holott 
ez nem fondorlat volt, hanem ama’ nagy egye
temi ok, t. i. a’ jusnak újsága, melly Na
póleonnál olly kevéssé lehetett’ tartósság esz
köze mint Cromwellnél. Napoleon a’ törté
neteket erővel, egyszerűen , a’ legnagyobb 
praecisióval írja-le, a’ nélkül, hogy azon e- 
gyes apróságokba ereszkednék, mellyek csak 
látszanak valamit magyarázni, de voltaképen 
nem magyaráznak, ’s mellyek egy titoknok, 
szolga vagy palota-tiszt’ emlékirásiban olly bő
ven találhatók,

Napóleont csak félig ismeri az , ki csupán 
tetteit ismeri. Napoleon, az iró, épen olly rend
kívüli, mint Napoleon, a’hadvezér. Ama’ na
pon, mellyben első győzedelmét vítta-ki, egy
szersmind legszebb gondolatait is leírta azon 
proclamatióban, mellyet katonáihoz bocsáta, 
midőn a’ piemontiakat Montenotte mellett 
meggyőzte és sebes rohanva Olaszországnak 
fordult, hogy az austriai seregekkel szembe 
keljen. Ki nem érzi az Olaszországban kibo
csátott első proclamatiókban ezen nagy hős’ 
le lkét, ki egy hónap’ elfolyása alatt az Apen- 
ninusokról lerohanván , zászlóit az Etsch mel
lett kiszögzé, ’s miután megeskütt volna, 
hogy hátrálni nem fog, lángelméje’ esküjét 
utósó pontiglan teljesítette?

Az elme’ felsőségéből foly mind a’ cselek
vés’ mind az írás’ nagysága. Nem sok volt 
még olly ember, ki cselekedeteiben nagy lé
vén, ne volt volna nagy iró is egyszersmind. 
Caesar, Fridiik , Dumouriez, Napoleon egy-

képen nagyok a’ cselekvésben és Írásban. Na
poleon, ki elme’ élességére nézve ama’ há
romhoz hasonló , a’ phantasia’ szárnyalatiban 
nagyobb mint Fridrik és Dumouriez ’s e’ 
szárnyalat ragadta őt a’ Tábor’ hegyétől Nie- 
menig Madrid , Paris , Bécs , Berlin ’s Mos- 
kauon keresztül. Ezen tűz tette ót hatalmas 
előadású íróvá , azonban , hogy írásai ítélet’ 
mélységével is teljesek. így például az 1800 
és 1803diki Moniteurben czikkelyek vannak, 
némelly külföldi újságok’ megczáfolatára, mel- 
lyeket. Napoleon maga ir t ,  ’s ezek valódi re
mekművei az észnek, válogatott kifejezésnek 
és előadásnak.

St. Helénában megváltozott a’ férfi; követ
kezőleg az író is. Phantasiája erőtlenebb, de 
észereje még mindig olly nagy, sőt itt ott 
tisztább. Ekkori értekezéseiben egy szükségte
len , egy határozatlan és ki nem elégítő szó 
sincs többé. O egyszerre elbeszél és magya
ráz. Hol más tíz okot állítana elő , ő csak 
egyet említ; de ez a ’ dolgot végkép elhatá
rozza. Egész ütközeteket í r - le  egyetlenegy 
lapon. Egy embert le tud ábrázolni három 
négy ecsetvonással. Erre egy példát: „Mas- 
sena, (nizzai születésű), franczia szolgálatba 
az olasz királyi ezredhez lépett. Sebesen ment 
fel és osztályos tábornaggyá lön. Az olaszor
szági tábornál Dumcuriez , Dumerbion , Kel
lermann és Scherer tábornagyok alatt szol
gált. Izmos testű vala, fáradhatatlan, újjel 
’s nappal szirtok és hegyek közt lóháton; a’ 
hadakozásnak ezen nemét különösen értette. 
Elszánt, hőslelkű, rettenthetlen, teli becsü
let érzéssel , önszeretettel. Keikének elvá
lasztó bélyege makacsság volt; bátorságát so
ha sem veszté-el. A’ hadfényítékre keveset 
ügyelt, a’ kormányt rosszúl vitte ’s katonái 
nem szerették. Készületei valamelly megtá
madáshoz meglehetősen roszak voltak. Be
széde igen közönséges, de az első álgyudör- 
renetre, a’ lövések, a’ veszély közt gondo
latai tisztaságot ’s erőt nyertek. Ha meg-
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gyózetett az ütközetet líjra kezde', mintha ő 
volna diadalmas. Az aegyptusi táborozás’ ide
je alatt a’ schweitzi seregeknek volt vezére 
’s a’ respublicat »’ zürichi győzedelemmel meg- 
szabadi'tá. Idő’ jártával marschallá leve , ri- 
voli herczeggé és eszlingi fejdelemmé.

Ez emlékirások’ stylusa, mint mondatott, 
nem olly tündöklő mint az olaszországi tá
borozáskori , vagy midőn Napoleon a’ pyra- 
misok mellől, ’s a‘ Jordán’ partjairól i r t , de 
ezeknél tömöttebb , határozottabb és nagy 
mértékben hibátlanabb. Lgy látszik minden 
phrasis rendkivűli gonddal készült. A’ forma’ 
szépségére olly figyelem látszik fordítva len
ni , melly egy férfiút jegyez , ki a’ müvész- 
séget ön magáért szereti ’s reá gondot kiván 
fordítani. L a p l a c e ’ stylusa „Yilágsystemá- 
jában” és Napóleoné emlékirásaiban , példá
nyai a* tiszta, meggondolt, egyszerű, bölcs 
beszédnek.

A’ BÁDENJ NAGYHFRCZEGSÉG.

Bádennek nagyherczege, Leopold, 1830ban, 
korának 40dik évében, ült a ’ bádeni aép’ 
örömtapsai között a’ kormányra. E’ kis orszá- 
gocska , melly első csillagai közé tartozik a’ 
a’ német nyelvű népnek, 1,150.000 lakost szám
lál ’s kiterjedése nem több 280 négyszegű 
mérföldnél. A’ szövetség’ seregeihez 10.000 
katonát szokott kiállítani. Jövedelme 10 mil
lióra megyen. Kormányai ka tja képviselői. Két 
kamarája van, alsó és felső, melly legújabb 
időkben tartott gyűléseiről igen nevezetessé 
lön. Kivált a’ nyomtatás-szabadság iránt tar
tott országos tanácskozásai rendkivűl sok bá
torságot, belátást és szabadelműséget árultak- 
el, ’s W e l k e r ,  I t  z s t e i n ,  D u t t l i n -  
g e r, F e c h t ’s a’ genialis R o 11 e c k’ neveik 
raéltáD zengettek vissza Európának minden mi- 
veltebb tartományaiban : mert mind annyi erős 
állhatatos lelkű, éles itéletű férfiak s a’ jó
zan szabadságnak rend/thetlen bajnoki. A’ 
kama-rak* elhatár?ott erejű szava és mindent

keresztül látó éles tekintete sok tisztviselőt 
rettentett-el a’ hivataltól; ’s ez által az ország 
igen sokat nyert, mert most ügyesebb ’s tisz
tább lelkű emberek ülnek helyeiken, kik nem 
bánnak pazarlólag a* nép’ adózati véres verí
tékeivel , ’s rettegnek abból valamit saját 
hasznokra eltulajdonítani. Számtalan visszaé
lések , mellyek az igazgatásnak sok részeiben 
gyökeret vertek, nem csak erős vizsgalat alá 
vonattak, hanem tökéletes kiirtásokra is ha
talmas eszközök állapíttattak-fel. A’ bádeni 
nép és kormány Németországnak minden dol
gaiban a’ legnagyobb részt vészén; ’s mert 
néhány év alatt a’ józan felvilágosodásban és 
műveltségben bámulatra méltó előhaladást tön 
(a’ mit nagyobb részint lelkes képviselőinek 
köszönhetni), minden nemű változásban, n:el- 
lyet az idő’ szelleme Németországban eloho- 
zand, parányi terjedelműsége mellett is neve
zetes és nagy szerepet fog játszani.

.NEVEZETESSÉGEK.

At amerikai líjságokban egy emberről van 
emlékezet, kit mind a’ m ellett, hogy igen 
hosszú életű, Hufeland Makrobiotikájának ú- 
jabb kiadásában nehezen fog például em
líteni. Ezen ember — neve John Hill, Cham- 
bersburg’ környékén lakik — most 130 esz
tendős. Anna királyné alatt 18 évű korában 
lépett hadi szolgálatba. Mértékletes életet 
csak nyolcz év óta é l , az előtt a’ legfekeíle- 
nebb tivornyázó volt, sokszor olly mértékben 
megitta eszét, hogy magán kívül rogyott-le 
az útczán ’s gyakorta a’ leghidegebb téli éj
szakákat szabad ég alatt aluva húzta-ki. Ka
tonai kötelességeiben még száz évű korában 
is olly pontos, eleven volt, miijt társainak 
akármellyike. Lelke legkevésbbé sincs a’ kor
tól elgyengítve ’s arczszíne, vonásai csak hat
van évre mutatnak.

A’ derék Kosciusko 200,000 tallért teve
le Jefferson’ amerikai praesidens’ kezébe 
olly ezelJal , hogy kamatjából ifjú sclav-leá-
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nyokat vásároljon ’s őket szorgalmasan felne
veltetvén, tegye sza b ad ok k á . Mostani felügye
lője ezen intézetnek F. H. Cocke general Yir— 
giniában*

EGY CZETHAE CSONTVÁZA*

Londonban egy óriási czethal’ csontvázát 
láthatni egy ezen czélra készített épületben. 
Az épület szünet nélkül tömve van- nézőkkel*- 
Ezen rendkívüli állatot néhány halász talál
ta döglötten nem messze Ostendehez- Szerfe- 
letti fáradsággal a* homokpartra húzatván szét— 
bonczoltatott, úgy hogy csontjai épen marad
janak, ’s váza, mint nevezetes ritkaság, ősz- 
veillíttathassék- A? csontváz’ hossza 94 , szé
lessége 18 lábnyi. A’ fej maga 22 lábnyi 
(és így 4 embernyi) hosszaságú. Az egész áL- 
l a t , midőn megtaláltatott, 480,000 fontot 
nyomott, csontváza pedig 70,000 nyom. A’ 
belőle kiolvasztott zsír 40,000 fontnyi. Több 
jeles természetbúvárok ’s közöttük a’ franczia 
Cu v i e r ,  azt állítják, hogy ezen tengeri ször
nyeteg , mellyhez hasonlót még nem láttak, 
legalább ezer esztendőt élhetett’s véleményük’ 
csalhatatlan okául a’ többek közt azt mond
ják , hogy oldalszárnyain a’ porczogók erős 
csontokká keményültek , a’ mi a’ halak’ korát 
a’ természet-vizsgálók között kétségen kivűl 
teszi. Az óriási csontváz egy nagy vasalkot
mányon nyugszik. Midőn a’ néző legelőször 
pillant rá , rendkívüli bámulatra ragadtatik ál
tala. Hasába egy függő grádicson mehetni, 
hol a’ bordákon ülő székeket és asztalokat ta
lálni, mellveken természettudományi munkák 
vannak a’ nézők’ időtöltésére és mulatságára.

NAPRAFORGÓK.

17) Andris szolga soha sem látá Pestet. „No 
nézd , mond gazdája, az a’ csillagvizsgáló to
rony ! Ott beül az ember egy sötét szobába, 
honnan nappal is kivehetni a’ csillagokat.44

Csak sokat látott kend gazdiiram-: agyé bi
zony, a? mi nagyságos-urunk is abból a? sö
tétségből vette-ki a’ maga csillagát ? ——

81) Panaszkodik két úr, milty rósz élet van* 
a’ városban*;* Ha tarthatna is az ember jószágot, 
nem győzi'-; nincs zab,, nincs széna. Csak jobb- 
világ van nálunk , mond keresztűP menőben 
Marczi; ar mi urunk a’ szomszéd uraságot 
is kitartja szénával.

19) Bírák uraiinék mindig csak tanácskoznak,, 
teli van a.’ sok protocollum,. V  még’ sem tud
tak végezni- semmit ;* igaza van nótárius uram
nak, mond a’ tizedes; minap is , halálig, ve
rekedtek. Farkas uraiinék’ háza előtt Medve- 
Miklós, Lengyel Laczival; Eülöp. uram, a’ 
kisbíró , ott tátotta száját r még csak be
le sem kottyant.

2ű) Sok ollyannal dicsekszik az lírfi, mije a’ 
jámbor falusi szegénynek is van, de számba 
soha nem veszi. Büszke önhittséggel beszél* 
a’ régiekről, százados őseit említi, ’s mond
ja ,  hogy neki hetvenhét nagyapja volt. U- 
gyan u g y e , kérdi MarczL; hát ap ja , hány 
lehetett a’ nagyságos úrfinak? —

37. J , .

REJTETTSZÓ.

Négy betűből álló. Országunk’ városa háronv
Elseje ’s egy röfögő ezt gyakorolja viszont.

Két közbensőnek, ha igen nagy, pénze elég van;
A’ tótnak ha egész étele böjti napon.

O rotz Púi.

A’ 41dik számbeli talány’ megfejtése : János gaz
da özvegy ember ’s három leánya volt. Feleségűi egy 
Özvegy asszonyt vett, kinek hat fia volt. Ezek közfii 
három legény elvette jövendőbeli mostoha atyja’ három 
leányát ’s egyszerre négye»- lakodalmat ültek. Meg 
János gazdától, három fiat nemzett az asszony ’s így 
lön 3 tulajdon, 3 mostoha fia ’s 3 veje, holott mind 
a’ 9 egy anya’ gyermeke volt.

Szerkezteti H ^ l m e c z y .  —— Nyomtatja L au  der er.
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ESZTERGOM VÁRMEGYE’ VÉGZÉSEI A’ MAGYAR 
NYELV IRÁNT.

Örömnek konyei folyják-el szememet 
Midőn virágozni látom nemzetemet. —

Hazánknak azon jeles megyei kozott, mel- 
lyek a’ nemzeti szellem’ ébresztésére, a’ ma
gyar nép’ java ’s boldogsága’ előmozdítására 
az 1830diki országgyűlés őta olly szembetű
nő buzgalommal munkálnak , Esztergom vár
megye igen méltán számíttathatik az első ren
dűek’ sorába.

Értvén ’s érezvén a z t, mennyire függ egy 
nemzet’ java ’s boldogsága nyelve’ virágzásá
tó l , közgyűlésüknek egyikében fXov. S ió i
kén 1831.} a* honi nyelv iránt e’ követke
zőket állap ftották-m eg :

1. A’ megyének több esztendő előtt tett 
azon végzése, melly szerint minden iromá
nyokat, magokat a’ kérelemleveleket is, magyar 
nyelven kell készíteni, nem csak szorosan 
megtartatik ezután i s , hanem ezen felül el- 
határoztatik:

a} hogy a’ megye által küldendő mind.en 
felírások az ország’ nádorához, a’ magyar can- 
cellariához ezután csak magyar nyelven ké
szíttessenek, valamint a’ helytartó tanácshoz 
rég óta csak magyar nyelven íratnak.

b) A’ porok ezután is magyarul kezdes
senek , folytattassanak és végítélet is magya
rul tétessék bennük, ’s ha a’ pörös kereset 
idegen nyelven adatnék-eló az idézett fél fe
lelni se tartozzék. Az eredeti, más nyelven 
írott bizonyítványok (documentum) magyar 
fordításban a’ porhoz mellékeltessenek,

c) Az árvákat és rabokat illető lajstro
mok magyarul adassanak-ki. A’ helytartó ta
nács pedig meg fog kéretni, hogy a’ nép’ 
számba vételére’s a’ megye’ honi költségeinek

előleges felvetésére készítendő lajstromok a’ 
törvényhatóságokhoz magyar nyelven szerkez
te küldessenek-szét.

d) A’ falusi jegyzők, ha a’ falunak csak 
harmadrésze magyar is, minden kötelező írást 
’s egyéb rendelést, mennyire csak lehetend, 
magyarul tartozzanak készíteni.

2. Minden a’ megye’ kebelében lévő tör
vényhatóságok, földes uraságok szólítassanak- 
fel, hogy jegyzőkönyveiket ’s az ezekkel szö
vetkező tárgyakat jövendőben magyarul vigyék, 
’s azon végzés} melly szerint a’ folyamodások 
a’ vármegyéhez csak magyar nyelven történ
nek . terjesztessék-ki az úrszékekre is.

3. Ha valainelly hazai törvényhatóság a’ 
megyéhez nem-magyar nyelven irand , legel
ső esetben elfogadtatik ugyan írása, de a’ 
reá teendő válaszban az illy törvényhatóság a’ 
megyének újabb végzésére figyelmessé fog té
tetni és kéretni, hogy jövendőben, ha közlé
seinek foganatját óhajtja, leveleit csak ma
gyar nyelven írja, ha pedig e’ figyelmeztetés 
siker nélkül maradna , az idegen nyelven írt 
levél is foganat nélkül hagyassék.

4. A’ megye’ kebelében lévő egyházi kor
mány meg fog kéretni, hogy az előtte folyan
dó pörökre nézve ugyan azon végzéseket hoz
za divatba, mellyeket a’ megye önnön tör
vényszékei előtt divatba vett vala. A’ falusi 
plebanusoknak pedig hagyja-meg , hogy a’ ke
resztelés’, esketés’ és halottak’ lajstromát ma
gyarul írják és szerinte csak magyar tanúle
veleket adjanak, valamint szinte az idegen nyel
ven írt lajstromokból is csak magyar tanúle
veleket készítsenek.

5. Tagadhatlan lévén az, hogy a’ magyar 
nyelv’ terjedése a’ más nyelveken történni 
szokott nyilványos vallásbeli gyakorlások ál-



170

tál Igen akadályoztatok, ez okért a’ megye’ 
kebelében lévő egyházi kormány meg fog ké
retn i, hogy:

a) Mivel a’ megyének néhány magyar 
helységeiben részint német, részint tot beszé
dek , éneklések ’s imádságok tartatnak , ez 
a’ nemzetiséggel és hazai intézetekkel meg 
nem férhető szokás eltöröltetvén az isteni tisz
telet egyedül magyar nyelven tartassák. Azon 
falukban mindazáltal, hol az idegen nyelve
ket még kizárni egészen nein lehet, enged- 
tetnék-meg a’ tót vagy német nyelvi istentisz
telet , de váltogatva a’ magyarral.

b) Ha netalán a’ megyében olly plebn- 
nusok is találkoznak, kik magyarul nem tud
nak , őket magyar káplán-tartásra kötelezze.

c) Az esztergomi presbyteriumban lévő 
nevendék papokat mindennemű, még a’ tör
vénytudományban is , mellyre nekik különös 
tani tószék állíttatott, magyarul gyakoroltas
sa , ’s míg a’ magyar nyelvet örömest és foly
vást nem beszélik, nevelési állapotjokből ki 
ne bocsássa ; ennekutána pedig clericusnak se 
vegyen senkit, ha csak nem ért legalább ma
gyarul. A' szent Ferencz’ szerzetebelieknél, 
minthogy ők a’ lelki pásztorok’ segédei szok
tak lenni, hasonló czélra hasonló intézetek 
tétessenek.

6. Minthogy az egészen tót vagy egészen 
német helységeket jó foganattal csak iskolák ál
tal tehetni magyar nyelvűekké, elvégeztetett:

a) Azon gyermekek, kik falun és me
zővárosokban iskolát járnak, az olvasást, írást 
számolást, imádságokat egyedül csak magya
rul fogják tanulni, valamint szintén a’ vallást 
is csak magyar könyvekből, azon megjegy
zéssel, hogy a’ vallás’ igazságait a’ tanítók 
nevendékeik’ anyanyelvén is fejtegethessék.

b) A’ nevelést altaljában ’s különösen a’ 
magyarodást nem kevéssé hátráltatja az is, 
hogy iskolai könyvecskék nem tisztán magyar, 
hanem német vagy más nyelvekkel kev ert pél
dányokban nyomtattatván felette nagy árúak

’s megszerzésökre a’ szegényebb szülék elég
telenek: ez okért a’ helytartó tanács meg fog 
kéretni, hogy ezután tiszta magyar iskola
könyveket is rendeljen nyomtatni, inellyek a’ 
nemzeti közügyre nézve a’ lehető legolcsóbb 
áron adassanak, hogy pedig innét a’ nyomta
tó intézet ne károsodjék, mennyivel ezen ma
gyar könyvek olcsóbban, annyival a’ más nyel
vűek drágábban áruitassanak.

c) Ezután senki se lehessen tanító, isko
lamester ’s még kevésbbé helységi jegyző , ha 
magyarul jól nem tud. Azoknak, kik most 
hivatalokban vannak, 3 esztendei tanulás en
gedtetik ’s ha ezen idő alatt a’ magyar nyel
vet meg nem tanulják illető felsőségeik által 
hivataloktól el fognak mozdíttatni *) ’s he
lyükbe más alkalinasbak fogadtatni. Ezekre 
nézve pedig a szükséges felvigyázás ‘s esz- 
közlendők’ eszközlete egy állandó választmány
ra bízatik.

d) A’ magyar nyelv’ terjesztésére megbí
zott választmány a’ falusi lélekpásztorokat fel 
fogja szólítani, hogy a’ köz bizodalomnak és 
várakozásnak hazafiúi buzgalommal igyekezvén 
megfelelni, a magyar nyelv’ terjesztésében i- 
parkodjanak , a’ falujokbeli tanítókra felvi
gyázzanak , hogy a’ megye’ rendeléseit meg
tartsák, ’s ne csak télen, hanem nyári hó
napokban is legalább egy két órát tanításban 
töltsenek: a’ szüléket pedig bírják reá , hogy 
azon gyermekeiket, kiknek még nem veszik 
hasznokat a’ mezei munkánál , iskolába já 
rassak.

e) E’ választmány fel fogja különösen szó
lítani a’ megyebeli esperes urakat, hogy egyéb 
iránt az iskolák’ felvigyázói lévén, a’ magyar 
nyelv’ gyakorlására is fordítsák figyelműket 
’s e1 részben a’ nevendékek’ előmenete, taní
tók’ szorgalma felől, és a’ plebanusok’ érdemei

°) Második József római császár, egy idegen nyelvet, 
a’ n é m e t e t ,  hozta volt így be hazánkba, mennyi
vel több joggal (jus) tehetni ezt a’ hasai nyelvre 
né*ve.
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iránt is szerzett tapasztalaikat fél évenként 
a' varmegye elébe terjesszék.

7. A‘ német és tót helységekből sok gyer
mek küldetik az esztergomi királyi gymnasi- 
nmba azon czélból, hogy ott magyarul tanul
jo n , tapasztaltatok azonban, hogy a ta
milok egymás között többnyire anyai né
met vagy tót nyelven beszélnek ’s ekként 
a‘ szülék czélja nem éretik-el, kéretnek tehát 
a* gymnasium’ igazgatója és oktatói, hogy 
ezen bal szokást a’ tanulok közűi tiltsák-ki, 
s eszközöljék, hogy az imádkozás, templomi 

éneklés magyar nyelven történjék ’s a’ tudo
mányokban is , mennyire az lehető, magyar 
előadások legyenek.

8. A* földes urak szólittassanak-fel a ma
gyar nyelvet a’ többek között az által is elő
mozdítani , hogy a’ mennyire tőlők függ , a’ 
helységekben birákká 's esküdtekké csak ol- 
lyak tétessenek, kik magyarul beszélnek. A’ 
járásbeli szolgabiraknak pedik meghagyatik, 
hogy a* tót vagy német szüléket iparkodjanak 
reá beszélni, hogy gyermekeiket a’ magyar 
nyelv’ megtanulása végett legalább egy évre 
magyar helységekbe adják.

9. Az eddig divatba volt különködés a’ né
met mesteremberek és magyar czélsek között 
el fog töröltetni ; a’ felszabaditási és vándor- 
könyvek csak magyar nyelven adassanak-ki; 
a’ czéhek’ jegyzőkönyve és tanácskozási ma
gyarul folyjanak, a’ magyarul nem értő ina
sok fel ne szabadittathassanak, valamint szin
te a’ legények mesterekké ne lehessenek. E- 
zekre a' czéhbeli biztos urak különös gonddal 
ügyelni utasittatnak.

10. A’ mesterembereknek sok technicai ma
gyar műszóra lévén szükségük, kéressék-meg 
a nemzeti tudományos academia ezen hijány 
kipotlasára. *)

A’ nemzeti tad. academia azt válaszolá Esztergom 
vármegyének, hogy kiadandó szótárában e! kíván
ságnak elég fog tétetni.

11. A’ királyi helytartó tanács meg fog 
kéretni, hogy ezután semmi magyarul nem 
tudó orvossá, gyógyszeressé (Apotheker) ’s 
babává ne lehessen.

12 Német vándor színjátszó társaságod ’s 
házaló énekesek, valahol csak találtatni fog
nak , a’ megye" kebeléből azonnal kiutasíttat- 
nak hazájokba.

13. A’ magyarság’ előmozdítására hasz? 
nálatos eszköz a nevek’ magyarodása is, mel
lyel. ha reá törvényhatóságok ügyelnek-föl, vis
szaélés nem történhetik, ez okért Fejedel, 
münk, ő magyar királyi Felsége, egész alá? 
zattal meg fog kéretni, hogy ezután, ha kik 
neveiket megmagyarosítni óhajtanák , hossza
dalmas folyamodások nélkül, csupán az ille
tő törvényhatóságok’ választmánya előtt, ad
hassak elő ’s nyerhessék-meg kivánatikat.

14. Botránkoztatő lévén az’s pedig nem ke
véssé , hogy városokban a’ polgári katonaság 
n é m e t  névvel és ruhával különböztetgeti ma
gát , elvégeztetett, hogy ezentúl minden e’ 
féle illetlenség mind az öltözetre mind pedig 
a’ nevezetre nézve eltilalmaztassék.

1 5. A’ megye’ gyűlésinek és törvényszékei
nek méltósága azt kívánja. hogy még a’ ru
házatban is bizonyos ünnepi és tiszteletes szín 
legyen, ez okért elvégeztetett, hogy ezután 
a’ megve tisztei ’s egyéb megjelenő rendel 
a’ gyűlésekbe csak magyar öltözetben jelen- 
hessenek-nieg.

16. IF'gyaz eddig érintett pontok foganat
ba vétessenek, egy állandó választmány ren
deltetik, melly részint az itt leírtak divatban 
tartására ügyelni fog, részint rokonnemű tár
gyakban czélirányos javaslatokat terjesztend 
a’ megye elébe. A’ választmány’ tagjaivá kö
vetkező hazafiak neveztettek : baro Rudnyánsz- 
ky Sámuel, esztergomi kanonok, mind a’ két 
járásbeli alesperesek, Argauer Máté esztergo
mi plébánus, Miklösffy András, táblabirák, 
Bozzay János főjegyző , Gaizler József, Ku-



172

tassy Károly főszolgabirák, Friebeisz Imre 
főügyvéd, Vargha Benedek eskütt, urak.

17. A’ legközelebbi országgyűlésre válasz
tandó követeknek meg fog hagyatni annak 
eszközle'se, hogy a’ felírások, törvényczikke- 
lyek, szóval, minden irományok az ezután tar
tandó országgyűle'seken, csak magyar nyelven 
készíttessenek ’s ékként a’ nemzeti nyelv ér- 
demlett fő helyet nyerje-el es status-nyelvvé 
emeltessek.

18. Szabad kir. Esztergom’ városa szólít- 
tassék-fel, hogy az iskolai ’s egyéb polgári, 
de főkép a’ sz. Ferencz’ szerzete templomában 
a’ nyilványos isteni szolgálatbeli rendtartásra 
nézve részéről is különös választmány’ útján 
a’ magyarodásra hathatós módon ügyelvén, in
tézeteit a’ vármegyével közölj'.

ÚJ TALÁLMÁNYOK.

Londonban a’ St. gilesi templom’ toronyó
rája éjszakánként csudálatra méltólag van meg
világosítva. A’ számtábla (Zifferblatt) festett 
üvegből, a’ számok öntött vasból vannak. Az 
óra’ belseje olly mechanismussal van készít
ve , hogy nap’ lemente után, midőn az idő 
sötétleni kezd , az óra magától megvilágoso
dik ’s nap’ keltekor ismét a’ világosság magától 
elalszik. A’ fény olly tökéletes, hogy a’ szám
táblán még a’ perczenetek is láthatók.

A’ fuvolaszékek (Flötenstühle) Francziaor- 
szágban mind inkább divatba jőnek. Egy ván
dor hangmüvész januarius’ 15dikén 1829 Di- 
jonból írt levelében ezt mondja rólok : „Én va- 
lamelly szemfényvesztést ’s» együgyű játékmü
vet képzeltein magamnak: de mint valék meg
lepve, midőn Hendaurt Dávidnál (a’ fuvola- 
szék’ feltalálójánál) egy illy művet megnéz
tem. Egy igen egyszerű szék. Midőn rá ül
tem, nem is gyanítám micsoda remek mű 
f >g pihenést adni. Hátammal történetesen a’ 
szék’ karjait megérinteni. Azonnal játszani

kezdett, ’s milly hangokat! A’ f o r t e  és 
p i a n o  tagjaim’ mozdulatitól függött. En ló- 
gáztam magamat ’s a* szék öntötte varázs- 
accordjait. Nincs semmi a’ mi az embert olly 
kedvesen ringassa álomba, mint a’ fuvola
szék.

Angliában a’ gőzkocsikat olly tökélyre e- 
melték, hogy velők már nagyobb hegyekre 
is könnyűséggel mehetni, valamint meredekebb 
oldalokon is a’ benn ülők’ minden veszély nél
kül bocsátkozhatnak-le. Mindenárában 10 an
gol (3 német) mérföldet lehet velők hátra
hagyni, ’s mert rajtok a’ menetel igen bátor- 
ságos, az utazókra nézve alig lehet jobb és 
olcsóbb alkalmatosságot gondolni. Az utakra 
nézve is sok kedvező van ezen gőzkocsikban. 
Kerekeik igen szélesek ’s ló nélkül mozog
nak, a’ mi által az út felette kiméltetik, vagy 
ha valahol inegrongáltatott is, az igazítás sok
kal könnyebb , mint a’ lovas kocsiknál.

Roux és Chais, párisi gyógyszeresek (pati- 
káriusok) a’ fogfájás ellen egy hatalmas szert 
találtak, neve: P a r a g u a y - R o u x .  Ha egy 
kisded mennyiségű gyapott, vagy tapló, ezen 
folyadékkal megnedvesíttetvén, a’ fogra téte
tik , képes a’ legélesebb ’s metszőbb fájdal
makat is megszűntetni. — A’ nyereség és ha
szonvágy már ezen találmánnyal is űzi csalá
sait ’s ezért felfedezői intik a’ publicumot, 
hogy ha kiknek reá szükségük volna, azt egye
nesen az ő kezeikből rendeljék-meg, különben 
nem állhatnak jót foganatjáról. Gyógyizerbolt- 
jok Párisban (Rue Montmartre 145 szám a- 
latt) van.

TALÁNYOK.
Mi a/.?

Senki sem mondhatja-meg, ki vagyok egyedül magam.
Gömbölyű, átlátszó, tarka, hosszú lehellet szüli, 

rövid lehellet öli-meg.
El lehet rablani me'g is megvan , szét lehet osztani

még is egész.

A1 42dik számbeli rejtettszó : Túró .

*

Szerkezteti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ WASHINGTONI UDVAR.

A’ svéd és orosz udvarokat, mond egy uta
zó, láttam, "s nem ismerek Európában e’ nem
ben semmit, a’ mi kozzájok hasonlítana ; de 
azon egyenlőség, mellyet a’ stockholmi, és ha 
igy szabad nevezni, washingtoni udvar közt 
tapasztaltam, felette meglepő volt. Ha Ber- 
nadotte igen egyszerű, *s parányi katonai 
csillogásában is valódi munkás, hivatalbeli em
ber a* maga királyi palotájában : Adams (Quin
cy) amerikai praesidens, szinte illyen. A' nap
nak egyik felében úgy látnád, mint poros pa
pirosok közt turkáló hivatalbeli férfiút, a’má
sikban mint derűit szeszéíyű (Laune), meg
előző nyájasságú udvari embert baráti között, 
kinek gondolkodásán és tettein világos ész, 
egyenes szándék és szíves akarat mutatkoz
nak. En épen a’ congressus’ eloszlásakor ér
keztem Washingtonba s az első benyomás, 
mellyet lelkemre a’ város’ látása teve , nem 
igen vala vonzó. A’ nap’ fényében vakítva 
fejérló házfalak, a’ város körüli terméket
len kopár föld , a’ szegletes útczák és paral- 
lelogramok , a’ pompás épületek’ fonák viszo
nya a’ város’ fektéhez ’s az egész környék
hez , kedvetlen érzéseket támasztottak ben
nem. Zsebemben ajánló levél volt egy nagy 
tekintetű európai diplomatától, ki bizonyossá 
tőn, hogy Adams úrban egy jámbor, jó szi- 
vfi emberre fogok találni, ki nyájasan foga- 
dand , ’s a ki mind inkább fog tetszeni, mi
nél közelebbről ismerkedem vele. E’ szavak 
nem lehettek meg nem lépők rám nézve , ki 
több fejedelmeknél voltam már bemutatva s 
nagyobb részint hideg , feszes elfogadtatást 
nyertem. Egy hatalmas, gazdag, széles ter
jedelmű respublica’ praesidensénél nem vár
hattam hasonlónál egyebet.

Mindjárt első reggel megérkeztem után, 
könnyű, ezen meleg levegőhöz alkalmasb ru
házatba (azaz vékony spanyolországi bőrből 
varrt csizmába ’s bő hajósnadrágba) öltözvén, 
egy napernyőt kezembe vettem ’s megindulék 
a’ praesidens’ palotája felé, az úgy nevezett 
Capitoliumba. Az épület’ nagysága, merész ar- 
chitecturája erős benyomást tettek reám, ám
bár később a’ joniai oszloprend a’ londoni 
Costum-Housera emlékeztetett. A’ nap' ége
tő heve nem sokáig hagya kin andalognom. 
azért megindulék a’ palota’ kapuja felé. Az 
nem vala bezárva. Felnyitám balszárnyát ’s 
egy pompás előcsarnokba (Vorhalle) léptem. 
Itt épen azon magányt és csendet találtam, 
mellyet Bernadotte’ várában : de egyébiránt a’ 
palota egészen különböző amattól. I t t  nem 
függenek régi mesterek’ képei, nem állnak is
tenek és istennék , nem Faunok és Satyrok, 
nem allegóriái képek; semmi régi szobrok 
valamelly új Daedalustól, mellyekkel minden 
európai fejedelmek’, sőt a’ grófok’ lak-palotái 
is tömve vannak. Csudáivá szemlélgettem a’ j>a- 
lotát és szobái’ sorait, egy dalocskát dú
doltam magamban ’s fütyöréztem; mert azt 
hittem, hogy egyedül vagyok. Egyszerre meg- 
fordúltomban sejtém , hogy hozzám közel 
nagy karszékben egy öreg szolga ül , k i , a’ 
nélkül, hogy mozdulatot tenne felkelni, olly 
tekintetet függeszte reám , mellyből gyaníta
nom lehetett, hogy mindjárt bejöttömkor ész- 
revőn. Helyezetem egy kissé furcsa vala. Meg
szűntem azonnal fütyölni ’s szemeimet e’ me
rőn ülő , különös öreg legényre függesztem. 
Ha a’ hallgatást nem én szegtem volna meg, 
talán még most is ott allanánk egymás szeme
ibe meredve, mert az ő gravitása rendületlen 
maradt ’s a’ beszédre legkisebb vágyást sem
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mutata. Minden, a’ mit tekintetem által raj
ta kivizsgálhattam, csak abból állott, hogy 
öltözete igen regi szabású ’s elnyőtt vala "s a’ 
ruhaújak karjainál legalább is hat híivelkkel 
rövidebbek voltak. Végtere felszólaltam : Ba
rátom , nálam ajánló levelek vannak, akar
nám tudni, hogy az itt divatban lévő szokás 
szerint , mellyik status- vagy házitisztnek 
kelljen bemutatnom , vagy — mivel a’ mint 
látszik, külsőkkel nem igen bajlódnak kegyel
metek —  mit tegyek velők ? —  „Oh ez az 
úr’ kivánsága ? Hadd lássuk, hol van?" —  
Zsebemben, baráton». — ,,'S kihez szól ,
mondja-meg ?“ —  Vaj igen, azt bizonyára leg
előbb kellett vala megmondanom. Az egyesült 
amerikai státusok’ praesidenséhez szól. — „Ah 
Adams úrhoz? Úgy nekem adhatja az ú r, a- 
zonnal kézhez szolgáltatom/4 Ezzel a’ kar
székre támaszkodva az öreg ember felkele he
lyéből ’s a’ legnagyobb léleknyugalommal el- 
mene a’ levéllel, én pedig feltett kalappal ’s 
az ernyővel kezemben egyedül maradtam a’ 
csarnokban.

Megúnván az állongást, leültem a’ karszék
be. Egy óranegyed múlva visszatért a’ szol
ga ’s előbbeni nyugalmában ezt mondó: ,,A’ 
praesidens igen el van foglalva, azt véli azon
ban , hogy az úr lehet látogatására, ha ked
ve van ; jőjön tehát velem , ha tetszik.“

Követőm a’ szolgát négy alkalmas nagysá
gú jól ’s roszúl bútorozott szobán keresztül 
’s beléptünk az ötödikbe. Ez tágasb volt a’ 
többinél. Egyik végén egy kisded termetű nap
tól elbarnitott ember, meglehetősen kopott 
köntösben, lesütött szemekkel, egy asztal 
mellett ült ’s irt. Az asztal sok, részint nyom
tatott, részint irt papiros nyalábokkal volt meg
rakva, mellyeknek némellyike lepve vala por
ral. „Nem lenne, ezredes úr, egykis beketü- 
réssel, mig e’ levéllel kész vagyok? Tessék 
az alatt helyet foglalni“ mond a’ praesidens. 
Ot perczenet múlva a’ levél meg vala irva, 
öszvehajtogatva, bepecsételve , czimezve, ’s

a’ praesidens székével közelebb mozdulván, 
bal lábát jobb térdére teve, rnegvakará láb
ikráját ’s egy nyájas beszédet kezde. Rövid 
nadrága volt ’s pamut harisnyái , ’s még jól 
emlékezem, hogy az egyik térdén nem volt 
begombolva , a másikon pedig a’ galond nem 
volt öszvekötve. A’ beszéd alatt két fekete 
szeme mind inkább tüzesedni tetszett, alak
ja lelkesiilést nyert ’s viselete igen kedves és 
szerfelett eleven volt. Soha még illy kis idő 
alatt annyi egészséges észt, olly mély ’s ki
terjedek isméreteket ’s olly nagy tehetséget, 
valamit világosan előadni, senkiben nem ta
pasztaltam. Kezdem azonnal hinni barátom’ 
jövendölését: „hogy mind inkább fog tetsze
ni, minél közelebbről ismérkedem vele."

Következő napon szerencsém volt a’ prae- 
sidensnél ebédelni. Mindöszve tizennégyen va
lónk az asztalnál, kik között hatan státus-hi- 
vatalbeliek, hárman pedig idegenek voltak. 
A’ társaságban finom hang és kellő szokás 
mutatkozott. A’ mulatkozás rendkívül lelkes 
volt, ’s mindenből lehetett észrevennem, mint 
igyekeztek mindnyájan irántam nem csak ven
déglek és barátságos szívességet bizonyítani, 
hanem egyszersmind figyelmeztetni mindenre, 
a’ mi csak érdekkel birt. Nagyobb nyájassá
got, közlékenységet, mint itt mindenkinek 
viseletében látszott, képzelni sem lehet. Csak
nem feledéin mondani, hogy engem kivéve, 
kinek a’ praesidens’ jobbján mutattatott hely, 
a’ többi az ülésben semmi rendet sem tartott, 
’s mindenki ott veve helyt, hol magának tet
szett. Rendre és hivatalra nem volt tekintet.

Midőn a’ Capitoliumot elhagyóin, a’ praesi
dens megszorító kezemet ’s ezt mondó : „Re
ményiem , holnap látni fogom ezredes urat.“ 
Én i gennel  feleltem, a’ nélkül hogy tudnám, 
mint értette legyen szavait; de midőn szál
lásomra visszatérnék , megtudám , hogy hol
nap egy nagy reggeli tisztelkedés leend ; hová 
a’ meghatárzott időben más nap el is mentem.

Ez úttal más felé kellett a’ palotában men-
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nem. Most egy ízletesebb oszlopcsarnokot lát
tam. A’ tisztelkedes’ helye egy nagy ellipti
cal formájú , gazdagon , de még is nem szer
felett, ékesített terem volt. A’praesidens leg- 
hátulabb ült egy karszékben , melly a’ többi 
székektől semmiben sem különbözött. Mellet
te a’ négy első status-tiszt űle , ’s nagy szám
mal a’ tengeri ’s szárazföldi katonaság’ előjá- 
rői, az egész kormányi személyzet (personale), 
városok’ tisztei, ’s egy nagy része a’ képvi
selőknek jobb és bal felől félkörben állottak. 
Miután több személy, bevezettetvén, a’ prae- 
sidens által egyszerű méltósággal fogadtatott, 
a’ ministerek felállongának helyeikről, a’ tár
saság apró csoportokra oszlott-fel ’s a’ mulat
ság eleven és szabad leve. Több tudományos 
féri! volt ott jelen , de a’ sajátképen úgy ne
vezett tudások közűi kevesen , ’s még keve
sebben azok közűi , kiket nálunk a’ szokás 
finom ízlésüeknek nevez. A’ beszéd tanító 
volt inkább, mint csillogó, ’s én bámultam mind 
azoknak kiterjedett, széles isméretöket, kik
kel szólói tam. Nevezetes’ vonása volt ezen 
látványnak az a’ feszesség nélküli mód , mel
lyel bucsúztakor kiki kalapját az előcsarnok
ból elhozván, egymással karöltve eltávozott, 
miként mi szoktunk egy reggeli concertből, 
vagy valamelly elolvasásról a’ királyi intézet
ből. Sokan lóra ülve, mások egy vagy két 
lóvá nyílt vagy zárt kocsiban mentek, Minden 
igen character-festői volt, kivált nekem, ki 
nem állhatám-meg örökké hasonlatokat tenni 
a’ washingtoni —  hogy még egyszer e’ nem
saját kifejezéssel éljek —  u d v a r r a l ,  ’s a- 
zon európaiakkal, meüyeket láttam.

ASSZONYI PÁRVIADAL.

Strassburgban 18 30. egy német ’s egy 
franczia asszony párpisztolyra hívták egy
mást. Mindketten egy szép ifjú festőbe vol
tak szerelmesek. A’ viadalhelyen asszonyi se- 
cundansokkal jelentek-meg. A’ német dáma 
pisztolnyi távolról akart lőni: de a’ franczia,

valamint szinte a’ jelen volt bizonyságok is, 
2 5 lépésnyi távolságot határzottak-el. Mind
ketten lőttek ’s elhibázták egymást. A’ né
met dáma meg akará újítani a’ viadalt élet ’s 
halálra, de a’ bizonyságok ellenálltak ’s ki
vették kezéből a’ fegyvert. Végre a’ franczia 
nő, bár igen szerelmes vala a’ festőbe, nagy- 
lelkűleg lemondott szerelme’ tárgyáról, hogy 
vágytársnéja dühétől megmenekedjék, ki meg
esküdt volt, hogy nem szenvedi-meg életben. 
—  Szegény festő! neked nem nagy örömed 
lehete két hiena-dühű szeretőidben, ezek nem 
azon osztálybeliek, mellyek felől Schiller 
után Szenvey ezt mondja:

,,TiszteIet a’ jeles asszonyi nemnek I 
Ő kötele't szövi a1 szerelemnek ,

’S e’ por-alantra von édeni színt.
Szűz kecs örök dísze, éke, vezére,
A’ szelíd érzetek’ égi tüzére,

Hogy ki ne haljon , apolva tekint.u

TYERS’ ALLEGÓRIÁI KERTE ANGLIÁBAN.

E’ nevezetes allegóriái kert Denknighben 
(Surrey nevű grófságban) egy halmocska mel
lett fekszik , inellynek orma fiatal sarjadéku 
sűrű erdővel van benőve. Az erdő jobbra és 
balra, fel és alá , egyenes és röges tömkeleg- 
útak (labyrinthische Gänge) által van keresz
tül szegdelve, mellyek az élet’ képét ábrá
zolják, hol szinte így, majd virágos ösvénye
ken , majd sors-rögezte darabos pályán vándo
rol a’ földi halandó. Föl és le ! Szállani és 
esni! emberi sors ! — Valahányszor az örvény 
kanyarodik , mély értelmű felírásokat találni, 
mellyek a’ lélekben komoly eszméletet ger
jeszt enek. A’ bémenetelhez nem messze egy 
remetemagányt látni (halál-templomának ne
veztetik) mellyben lord Petre’ számára egy 
emlék van állítva. Egyik oldalán óra van, 
melly minden perczenetben melancholiai kon- 
gással jelenti az idő’ múltát ’s az embert 
sötét tűnődésekre inti. A’ falak Young’ , 
Pope’ ’s egyéb angol költők’ válogatott mon-
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fásaikkal vannak beírva , olly sűrűén , hogy 
olvasásukkal több órát lehet eltölteni. A’ töb
bek között egy vas ajtóhoz is e'r az ember, 
melly az árnyak’ völgyébe nyit utat. A’ be
menetelnél oszlopok helyett két vas koporsót 
látni halálfejekkel, ’s rajta jól választott fel
írásokat. E’ sötét völgy’ tekintete borzasztó. 
Itt egy tágas boltozat van két osztállyal; e- 
gyik előtt a’ hitetlen , ki kétségbeesés’ fáj
dalmai közt hal-meg, ezen felkiáltással ro
han az örvénybe : „Hová megyek én ?“ A’ má
sik osztályban a’ jámbor hitű keresztényt lát
n i, ki nyugalmas, derűit arcczal, mellyen a’ 
jobb élet’ előre érzett örömei láthatók , hal
doklik ; mellette ezen szavak vannak írva : 
„Tudom , hogy az én megváltóm él.“ Előtte 
van a’ Biblia, Tillotson’ , Clarke’ ’s egyéb 
híres theologusok’ szent beszédei. Mindenhol 
képek vannak elhelyezve, mellyek az emberi 
különféle viszonyokat és hajlandóságokat sym- 
bolicus jelekben ábrázolják. — Ez allegori- 
cus kert a’ híres angol Tyers’ gondolatja sze
rint készíttetett.

K Ü L Ö N F É L E .

A’ szabad lelkű Zimmermannak tökéletes 
igaza van, midőn ezt mondja: A’ jó fejű em
ber a’ tompa elmék között mindenütt közgyű- 
lólség’ tárgyává lön , mihelyt másként látott, 
mint amazok. Ezért hiszi Pope, hogy nincs 
iró , ki a’ tökélynek valamelly fokára másként 
jutott volna e l, mint az által, ha rendkívül 
makacsul, ’s meginozdíthatlan elhatárzottság- 
gal úszott a’ vízár ellen. ’S nem tökéletesen 
igazolja e ezt Lessing is ? Kiről Schlegel Frid- 
rik ezt mondá: „O becsületes, szabad lelkű 
ember volt ’s k e l l e t t  gyűlöltetnie.“

A’ nagy Bacon (megh. 1292 ), éltének vé
ge felé nagy szükségében I. Jakab királyhoz 
vala kénytelen segédeimért folyamodnia, hogy, 
(mint levele mondja) tovább is tanúlas végett

élhessen ’s ne legyen kénytelen élhetés vé
gett tanulni.

Mahomet a’ Koránban ezt mondja : „A’ tu
dós’ tintája ’s a’ martyr’ vére az isten’ sze
mei előtt egyképen becsesek. — Ha Maho
met nem hazudott, úgy a’ mostani század’ 
embereiből felette sokan fognak mennybe ju t
n i , mert ma a’ tudósak száma légió. Némel- 
lyek közöttök írók ’s egyszersmind martyrok 
is, azok t. i . , kiket a’ kritika morális halá
lig üldözött. Illyenek kétképen érdemlenek 
jutalmat mennyben.

Ha ezen szó ha nem volna, mond a’ fran- 
czia, Párist zsebébe dugná ’s úgy menne sétálni.

A’ júliusi revolutio előtt ezt mondá Tal
leyrand a’ francziaországi dolgokra: „Heggel 
azt hiszem, a’ kamarák el fognak oszlatni, 
délután más véleményben vagyok, estve már 
véleményem sincs.“ Nem lehetne é ezt Fran- 
cziaországban most ismét mondani ?

Lichtenberg az emberi isméretekből követ
kező táblát készíte : Olly tudományok , mel- 
lyek kenyeret is becsületet is szerzenek ezek : 
törvénytudomány, theologia, orvostudomány. 
Mejlyek sem kenyeret, sem becsületet nem 
szerzenek: logika, metaphysika és kritika. 
Mellyek kenyeret nem,  de becsületet: ma- 
thesis, philosophia, poesis ’s általában a’ szép 
tudományok. Mellyek becsületet nem, de ke
nyeret : boncztudomány, számolás’, írás’ mes
tersége , gazdaság, ’s az ügyvédi ismeretek. 
—• Mai időben máskép kellene ezen táblát 
készíteni.

REJTETTSZÓ.

Tágas helynek visszája 
Péter bácsi kaszálja.

S í .

A’ 43dik számbeli talányok’ megfejtése : Az első: 
N y e l v .  A’ második: S z a p p a n b u b o r é k .  A’ har
madik : Sz í v .

Szerkezted H e l m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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ILKA’ BÚJA.

Ilka sír , Ilka szomorú,
Szívét gyötri rejtett bú.
Szorong, sóhajt a’ hó kebel,

Kérésimre nem is felel.
Ilonka valamit érez,
Azért remeg , azért könyez.
Úgy van úgy , ó titkon szeret!
Kit? nincs kétség, hogy engemet.
Gyula örvend boldogságán,
’S ím hozzá jő a’ szobalány.
Húgom , ezt kérdi, valld-meg te ,
A’ szép kisasszonyt mi lelte ?
„Nagy szegénynek, nagy a’ gondja,
Int a’ leány ’s súgva mondja :
A’ czifra huszár regement 
Tegnap Olaszországba ment/'

N y ilr a z e r d a h e ly  L ő r in c i .

NAP ÉS IDŐ.
Gyors a’ nap látjuk, napnál de az óra serényebb, 

Mert az idő soha sem, nap pedig állt valaha.

MENTEGETÉS.
Csókok közt pirosúi más lány, halorányodik Emma, 

[ Mit tehet ő arról, színe ha csókra ragad?

P A N A S Z .
Nőmnek Elízt vettem, de mit ér? Más nyerte szerelmét, 

íg y , szorgos méhek, más eszi mézeteket.

CSALÓDÁS P. SZ. ETÁN.
A’ kikelet még nem nyílik már be'ka-kurutylás 

Bántja fülem -, csalatom: Lolli’ rekedt szava nyög.

T A N Á C S .
Hogy ha szerelmektől égsz, végy feleséget, azonnal 

Megszán a’ szerelem’ lángheve égni' tovább.
P e c h a la  K á ro ly .  

ANCA ÉS TORELL.

Anca és Torell, két előkelő spanyol-nemes 
nemzetségből származó, még 25 évet nem ért if
jak , egymásnak régi baráti, 1522. játék

miatt öszvevesztek. A’ városon kiviíl bizonyos 
időt ’s helyet határozván-meg, titkon egymást 
párviadalra hitták, hol is megjelenvén, kard
ra keltek. Egy ideig vagdalkozván , azon kí
vül , hogy egyik a’ másikat megsértette vol
na , végre Anca Torell’ kezéből a’ kardot ki
ütő, mire a’ fegyvertelen társát győztesnek 
ismerte, olly feltétel alatt mindazáltal, hogy 
a’ történt dolgot senki se tudja-meg: mert 
inkább kíván meghalni, úgymond, mint becsü
letét elvesztve élni. Anca a’ dolog’ titokban 
tartását szentül igéré, kardjaikat hüvelyeik
be tévén, viszonti ölelkezések után ismét mint 
jő barátok tértek a’ városba vissza.

Néhány nap múlva azonban e’ történet kö
zönséges tárgya lön a’ beszédnek, ’s híre az 
egész városban elterjedt. Torell erre Ancát 
hitszegéssel vádolá , ki a’ dolognak kibeszé- 
lését tagadta ugyan, hanem azt á llítá : hogy 
a’ szomszéd falunak papja a’ viadal helyhez 
közel legelő barmait tekintvén-meg, látta a’ 
bajvivást ’s annak kimenetelét, s ő általa 
terjedett légyen annak híre el. Ez kérdőre 
vonatván, Anca’ részére hajolva a’ dolgot 
igen kedvezőleg beszélte-el; mi okért Torell 
a’ tanú’ vallomását kétségbe hozván, Ancát 
alacsony hit- ’s nemtelen, ígéret-szegőnek nyi
latkoztató. Ez bár mindig előbbi mondását ál
lítaná , nem bizonyíthatván-be máskép igaz
ságát , ügyét a’ kétes párviadal’ kimenetelére 
bizta ’s mindketten a’ királyhoz folyamodó 
nak esedezőlevelökkel, hogy Arragonia’ ’s 
Castilia’ szokása szerint, a’ párviadalt megen
gedni, annak helyét ’s napját meghatározni 
méltóztassék. A’ király őket a’ főbíróhoz ú- 
tasítá , kihez az illy ügyek’ eligazítása tar
tozik. Ez mindenkép igyekezék megbékéltet
ni a’ feleket; de nem boldogulván, végre ké-
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résüknek engede ’s a December 2 9dikre e- 
sendő párviadalt a’ valladolidi piaczra rendele.

A’ mondott piaczon egy 50 lépésnyi hos
szúságú ’s 36 szélességű helyet keritének-be 
ke't sor hegyes karóval; a’ helső sor 5, a’ kül
ső 0 lábnyira állott-ki a’ földből; köztük 18 
lábnyi tér volt hagyva. Egymással szembe ke't 
emelkedett hely ke'szítteték ; tígy hogy szé
lességét tekintve a’ síknak, egyik jobb, másik 
bal oldalra volt helyezve : mind a’ kettőn egy 
alacsony , arannyal hímzett, veres bársonnyal 
fedett szék , ’s felette egy ehhez hasonló men
nyezet. Az egész emelkedettség selyem sző
nyegekkel vala felékesítve; egyik a’ király’ 
másik a’ főbíró’ számára. Más részén a’ sík
nak alacsonyabb nézőhelyek valának a’ vivők’ 
rokonaik’ , ismerőseik’ számára készítve. Ol
dalt két sátor vala szemközt felütve , hol majd 
a’ bajnokok fegyverkezendenek-föl. A’ sík
nak kövezete homokkal hintetett-be; a’ baj
vívás délelőtti 11 órára volt rendelve.

Megérkezvén a’ k irály , a’ neki rendelt he
lyet elfoglald ; egy aranyzott vessző adatott 
kezébe, mellyet földre vetend, ha a’ bajvi- 
vást félbe kívánja szakasztatni. Előtte jövő
nek a’ nemesek ’s követek, oldalt testőrei, 
hátul a trombitások ’s dobosak. —  Nem so
kára az arannyal és selyemmel gazdagon felé
kesített spanyol lovon ülő főbíró is megjött; 
előtte ment negyven gyalog nemes, követ
ték fekete selyembe burkolt 6 lovag írnok- 
ja i , ’s fegyvernökei nemzeti öltözetben, 
mint király’ követe előtt vitetett az ennek 
jelenléte miatt hüvelyébe rejtett kard. Sík
ra érvén a’ főbíró, a’ királyhoz járult, ’s meg
hajtván magát üdvözlő, ezután rendelt helyé
re úle. A’ királynak gyalog ’s lovag testőrei 
a’ síkot környelő két sor karók közé vonul
t a k , ’s a’ bemenetelt mindenkinek elzárók.

Ekkor jött-meg Torell, a’ kihívó, arany és 
selyemből szőtt rövid köntösben ; egy követ
től ’s több nagyoktól kisérve. Előtte vitetett 
egy alabárd (bipennis, quam Franci Hadiam

vocant, áll az eredetiben), egy spanyol ol
dalkard , nemzetségének czimere, ’s katonai 
köntös. Mély tisztelettel hajtván-meg magát, 
a’ királyt ’s főbírót üdvözlő , és sátorába me
ne. — Ezután érkezett-meg Anca, a’ kihívott; 
szintúgy vezérektől, grófoktól ’s más jeles 
férjfiaktól mint a’ kihivó, 's ugyan azon szer
tartások közt, kisérve. Sátorába menvén ő is, 
czimereiket ‘s katonai köntöseiket a’' főbíró’ 
elibe függeszték. Ki is mindkettejüket magá
hoz hiván parancsoló, hogy a’ papnak jelen
létében kezeiket az evangéliumra ’s feszületre 
tévén esküdjenek-meg, hogy viadalra igazsá
gos okért kelendenek, hogy gonosz csalárd
sággal , boszorkánysággal, vagy varázslattal 
nem, hanem egyedül tulajdon testi erejökkel 
kívánnak élni; bízván az istennek, sz. György
nek,  ’s a’ bold, szűznek segedelmében. Erre 
mind a’ két bajnoknak egy szekrénybe zárt 
fegyvere a’ főbiróhoz v ite te tt; ki megvizsgál
ván mind a’ küzdésre, mind testüknek védel
mére szolgáló fegyverüket, azokat megmérő: 
mert nem volt szabad 90 fontnál kevesebbet 
nyomniok ; többet lehetett. A’ sátorokba vis
szavitetvén a’ fegyverek , nemes férjfiak kül
dettek, hogy azoknak felöltésénéí jelen legye
nek , nehogy valamelly csalás vagy cserélés 
történjék. —

A’ trombiták’ harsogására csend lön. A’ 
király’ tábori követe a’ siknak minden szögle
tében fenhangon hirdető , hogy mig a’ küzdés 
t a r t , zajt halálos büntetés’ tilalma alatt vala
ki indítani, a’ küzdőket szóval, süvöltéssel, 
kéz vagy más valamelly tagjának intésével, a 
küzdésre bátorítani, vagy attól elrettenteni, 
ne merészelje; kivevőn azokat, k ik e ’ végre 
rendeltettek.

Fellépvén a’ talpig vasba fegyverzett kihí
vó Torell, kezében alabárdja , kardja olda
l án, a’ főbírótól megkérdezteték: ki légyen, 
’s mi okból jelent-meg fegyveresen P Ez nevét 
’s okát ide jöttének megmondó. Ekkor a’ kér
dező ábrázatját felfedő; *s megismérvén őt,
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arez-vértjét (V is ir) ismét leereszté; mire 
3 nemestől a’ sik’ egyik szögletébe vezette- 
tett. Az ellenkező szögletben i 2 nemes közt 
más helyet foglalván a’ főbíró, ugyan ezen 
szertartások közt fogadá a’ kihívott ’s ugyan 
a’ként fegyverzett Ancát, ’s mielőtt előbbi he
lyére menne , 3 nemes’ kíséretében ezt is a’ 
harmadik szögletbe kiildé.

A’ trombiták’ másodszori riadására, a’ küz- 
dendők térdre estek, ’s buzgó kéréseketküld- 
vén az egek’ urához, ismét sátorjokba ménének.

A’ harmadik jelre, mint lépteiből kitetszék, 
tüzes bátorsággal ’s lelkesen jelent-meg Tő
reik Mérsékeltebb hévvel jött-ki Anca az el
lenkező sátorból. Egymáshoz érvén, olly erős 
csapással vág Torell Anca’ fejének, hogy ez 
hátrálni kényszeríltetnék : de azonnal vissza
nyervén erejét, a’ csapást hasonlóval viszon- 
zá. ’S midőn egy ideig ekként rettenhetlen 
bátorsággal, ’s példátlan erővel viaskodnának, 
eltörvén alabárdjaik, tusára (lucta) kelének. 
— Xem akarván a’ király, hogy illy erős és 
bátor ifjak a’ hadra alkalmatlanokká legye
nek , ’s egyiknek engedvén a’ győzödelmet, a’ 
másik örök gyalázattal bélyegeztessék, vagy 
életét is elvessze ; mivel vitézségüket már e- 
léggé bebizonyították. aranyos vesszejét a’ 
földre vetvén, a’ bajvivást félbe szakasztá. 
30 nemes a’ küzdőket azonnal elválasztá , 
kitkit tulajdon sátorába vezetve. Bizonytalan 
lévén , ki légyen a’ győztes, a’ király azt 
nyilatkoztatá-ki: hogy tulajdon értelemben 
egyik sem győztes ugyan , de becsiiletöknek 
mindketten eleget tettek.

Lejövén székéről a’ főbíró , mély tisztelet
tel vevé-fel a’ földről az aranyos vesszőt, ’s 
azt a’ királynak visszaadó ; kinek ez azt pa
rancsoló , hogy a' küzdőket egymással «negbé- 
kéltesse, ’s azon legyen, hogy régi barátsá
gos indulattal viseltessenek egymás iránt; kik
nek is azt üzené : hogy azért szakasztottá lé
gyen félbe a’ bajvívóit , mivel mind a’ ketten 
igen bajnokul ’s \itézül viselték magokat; ’s

mindkettejöket becsületes férjfiaknak isméri. 
el. Kívánja, sőt parancsolja: hogy távol min
den ellenségeskedéstől, ezután barátságosan 
éljenek; mert ha erejöket akarják megmu
tatni ’s becsiiletÖket ütközettel bebizonyítani 
menjenek a’ kereszténység’ közönséges ellen
sége , a’ török ellen, hol czéljoknak elérése 
lelkök’ üdvösségére is szolgáland.

Igyekezett ugyan a’ főbíró a’ király’ bölcs 
parancsolatát minden módon teljesíteni; de a’ 
vakmerők minden tanácsot megvetvén , végre 
a’ küzdő körből kifizettek, kemény büntetést 
tévén-fel, ha egymás ellen még egyszer fegy
verre kelni merészlendenek. Több jeles férj- 
fi is kívánta őket megbékéltetni ; hogy ez 
által a’ király’ kegyelmére ismét érdemesekké 
tegyék magokat; de haszontalanul. E’ meg- 
átalkodottságért bosziíra gerjedvén a’ király, 
mindkettejöket fogságba zárató; ’s mind ad
dig fogva ta rtá j mig egymásnak kezet adván, 
megengesztelődésöket be nem bizonyították. —  
De ezen engesztelődés csak szinlett volt, a’ 
két ellenkező holtiglan titkos gyülölséggel vi
seltetett egymás iránt.

H d g r .
ÁLMOSKÖNYVI TÖREDÉKEK.

Asszonyszemély, ha szives és igen nyájas 
irántad: házasembernek közel vásárt jelent.

Bolondgombát ettél, de ’nem haltál-meg tő
le : gazdag kevély feleséget vészesz, de nem 
sokára meghal.

Csókot kapni: oct. 2Sdikán veszedelmes.
Csókokat kaptál: fiatal szeretett nődtől s z i n- 

m éz ; vén szerelmestől m e d v e c z u k o r .
Csudát lá tn i: csapodár férjfi’ állandó sze

relme , meggazdagodott biró’ tiszta lelkiismé- 
rete , nagy lárma között okos végzések.

Czifra selyem ruhában járni: nagy urnák 
tisztesség , szegénynek gonosz.

Feleséged vásárra készült, de búzád nem 
köít-el: zegernyés idő.

Kalapod feleséged’ fejében : fejeden némi 
szaru, némi kinövések.
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Katona jár házadhoz: nőtelennek jó kedv, 
házasembernek nyugtalanság.

Kevély lenni : száraz betegség.
Kisértetek háborgattak, fegyveres embe- 

rek kergettek, mélységbe, feneketlen örvény
be taszíttattál: romlott gyomor, vagy be
teg lélekisméret.

Közjóra ’s közakaratra törekedő , egyetér
tő magyarokra ta láltál: ébren álmodozni.

Lehúzták ruháid’ ’s midőn már bőröd’ akar
nák húzni, fölébredtél: 80 esztendős port 
kezdesz, de 37dik évbe’ abban hagyod.

Lotteriára tetted m i n d e n e d e t :  kézfogó.
Négy lovad, hintód, paszomántos inasid 

vannak: gazdagságot, vagy adósságot jegyez.
Lyányzóval A n d r á s ’ éjjelén álmodtál 

kit a’ nagy világ’ mivelt fiai bárdolatlan- 
riak , rá pazarolt sok szép szavaikat haszonta
lan idővesztegetésnek állítják —  mások azon
ban dicsérik, szüléi, testvéri szivömledezve ma
gasztalják, az özvegyek, árvák, nyomorultak 
majd szinte imádják ; te mennyet látsz angya
li szeme’ kék tiszta egében —  ő pedig való
ban úgy tetszik, szépnek sem tartja magát; 
minden , kinek szeme van , lá tja , hogy sze
ret —  maga, ha kérded , pirulva azt mondja 
nem tudja; más ártatlannak, roszat nem is 
ismerőnek vallja —  ő pedig a’ nemszépnek, 
nemjónak csak egy hangjára is hasonló a’ haj
nali harmatos rózsához: nagy szerencse vá
rakozik rád.

Magyar dámák közt németül mulatni: tót 
mulatság.

Más’ kárán tanulni: nagy szerencse.
Muzsikai énekes akadémiában lenni: néha 

nagy Ielkiörömet, de leginkább — széles időt 
jelent.

Nagy p a t r i ó t á k a t ,  magyar h a z a f i -  
k a t  láttál közönséges helyen.egy asztalt kö
rülülni, ’s a’ nem h a z a f i  K e l l n e r t  kiü
rült üvegekkel versenyt fejbe hajigálni: szép

arany halakat, tüzeshasúakat jelent, mellyek 
édes hazánk’ széles terjedésű posványáiban 
nagy fülhasogató érzékenységgel bőven kurut- 
tyolnak.

Iskolába v ittek : gyermeknek bánat, em
bernek —• házasság.

Pénz ha zsebedben van, j ó ; ha zsebedből 
kifogyott, másnál azonban fejérpapiroson meg
marad : nagy gonosz.

Pesten magyar teátrumban lenni: hazafiui 
gyötrődés.

Pompás lovaid’ , dáma feleséged’ látván a’ 
világ legboldogabb állapotban gondol lenni, 
’s mert nem könnyezsz , sőt néha mosolyogsz, 
azt hiszi, jó kedved van: belső nyavalya.

HKL.
DEMOCR1TUSI CSEPPEK.

37) József császár’ hintájának vitelére, egyik 
alföldi megyében utaztakor oláhok rendeltet
tek. A’ czászár elérkezvén, egyik oláh be 
kezde fogni, de lassú tactushoz szokván moz- 
dúlati dolgát nagyon alnszékonyan tévé ; er
re az ott álló főbiró’ huszárja —  kit az oláh 
méltósága ’s hatása’ körével hihetőleg leg
jobban ismért, némelly csiklandós szavak közt 
azt sugá fülébe, hogy —  siessen! —  De u- 
gyan minek ez a’ nagy siettetés dumne hu
szár! mond az oláh, hisz’ a’ császár m ég  
nem  szolgabiró !

38) Miért nem lőtt domine! arra a’ nyálra, 
melly olly szépen feléje szaladt ? — kérdő egy 
úr a’ hajtó vadászaton ispánját. — ,,Tisztelet
ből, nagyságos uram, feleié az ispán, mert az 
a’ nyúl volt az, mellyet nagyságod e l h i b á z 
ni  m é 1 1 ó z t a t o 1 t . i i

S ze k ré n y e se .
REJTETTSZÓ.

E l s ő m  egy habot ér ,
M á s i k  szivednél vér;
Egész homlok körűi 
Vitézségnek örül.

M a ro s k ö z i.
A’ 44dik számbeli rejtettszó: Rét .

Szerkezteti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .

«
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B a r á t s á g  é s  s z e r e l e m .

A ’ b arátság  nem  sz e r e le m ,
A ’ szerelem  b a r á tsá g ,

H a nem  csupa g e rje d e le m ,
H a  erén y  ás okosság .

B arátság  h át a ’ s z e r e le m ,
S ő t  ennél nagyobb é r z e le m ,

•S  valam i fe ls é g e se b b ,
M é ly e b b , lángzóbb , nem esebb.

A ’ b arátság  ú g y  á lla n d ó ,
H a  t isz te le t  a la p ja ;

A ’ szerelem  is ha tü z é t  
N em  t isz te le ttő l kapja;

Csak kiil bájok3 szü lem én y e  ,
Csak e g y k é t  p illa n ta t’ k é n y e ; 

O szló  pára ,  h irharang , 
S z é l-z u h o g ta  üres hang.

A ’ b ará tsá g  h íren  osztja  
A z éle tn ek  te r h e it ;

A ’ szerelem  e g y ü tt  é li  
Ő röm ét ’s k e se r v e it;

’S  ig y  a ’ fájdalm at en y h ítv e  ,
Ö röm eket eg y es ítv e  

K ét rokon m ell’ érzése  
E g y  lán gszívb en  verése.

A ’ barátság  fe lű lé l i ,
A z  időnek árta lm át;

A ’ szere lem  nem  ism é r i,
A ’ tá v o lsá g ’ hatalm át.

M in d k ettejét az  p ró b á lja ,
H a a’ harczot bátran á l l j a ,

H a az idő n e v e li ,
H a  a1 teher em eli.

A 1 barátság  csak ú g y  é lh e t ,
H a k ölcsön ös é r z e m é n y ;

A 3 szere lem  ú g y  sem h a l-e l,
H a  csupán v á g y  , és rem ény.

A z  m in d ig  é ltü nk’ ó ta lm a ,
E z sok szor g y ö trő  fájdalm a , 

M elly t^ t csak  sírnyugalom  
G yakorta a3 ju ta lom .

A ’ barátság’ érzésén ek  
Csak a’ lé le k  h a tá r a ;

A 3 szere lem ’ sz e n t tüzének  
A ’ p or-test is  oltára,

É s ig y  a zt is  m e g sze n te lv e ,
’S a ’ lé lek h ez  felem elve ,

L é tü n k ’ egész  v a ló ja ,
’S  eg y ü tt b o ld ogítója .

A ’ hú  barátság levele  
É ltü n k ’ term ő fá ján ak ;

S zere lm ü n k  p ed ig  v irága  
’S éke e ’ fa ’ á g á n a k ,

’S bár gyöngébb  az a lk o tá sa ,
A z eg észn ek  az c z é lz á s a :

H o g y  v irá g i n y ílja n a k ,
’S g y ü m ö lcsö k et hozzanak.

Gr. Teleky Domokos,

A ’ W H IG  É S  T O R Y -P Á R T  A N G L IÁ B A N .

Az angol status-történetek’ értésére szük
ség ezen ország’ két nevezetes political pártját 
alaposan ismerni. Az a’ harcz , melly a’ leg
újabb időkben az also ház’ reformatiója fe
lett e’ két párt között olly nagy elszánással 
foly, nem tíj ’s nem egyetlenegy. Több íz
ben volt már Europa szemlélője e’ két fele
kezet’ erős viszályainak, ’s több ízben tapasz
tala az általok szült nemzeti hatalmas meg- 
ráződásokat. Az azonban kérdésen kivűl van, 
hogy a’ régibb öszveütődések nagyobb részint 
csak Angliára voltak emlékezetre méltó befo
lyással, a’ re fo rm -fe le tti harcz pedig, ha 
belőle a’ tiszteletre olíy igen méltó charakte- 
rű Grey a’ maga whig pártjával diadalmasan 
fejtőzik-ki, nem csak angol, hanem egyszers
mind európai következésú is leszen. E’ tárgy’ 
feszegetése t. i. nem annyira whig és tory- 
ellenkezés, mint inkább a’ nép’ jusainak har- 
cza az oligarchák’ öszveeskiivése ellen-
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Mi a’ W hig, mi a’ Tory? Ezen kettesek
re nem oily könnyű felelni, mint sokan vél
nék. E’ ke't név az idők’ ’s környiilmények’ vi
szontagságai alatt sokszor változtatta-meg sa
já t értelmét. Eredetük első Jakab király’ ko
rába esik, kinek a’ királyi öröködés’ jógáiról 
’s hatalmáról igen túlságos képzeletei voltak, 
s ez által az angol nemzet’ nagy részével vi- 

szálkodásba jőve, de még is sok udvari em
bereket ta lált, kik elveit javalták. I. Károly 
alatt ezen ellenkezés még messzebb ment va- 
la. Azon háborúságban . melly közte ’s a’ par
liament között kiütött, a’ királyhoz szító fe
lekezet T o r y  n a k  neveztetett, melly irlan- 
di nyelven r a b l ó t  jelent. Általa czélzás volt 
az akkori irlandi rabló csoportokra, ’s azon 
vádra, melly a’ király ellen támasztatott, hogy 
t. i. az irlandi lázadó és rabló csoportokat 
kedvezéseivel éleszgette. A’ király’ hívei el
lenben azokat, kik a’ nép’ emberei valának, 
’s a’ törvényeket a’ ministerek’ önkénye ’s a’ 
korona1 hatalmának terjesztgetése ellen véd
ték,  W h i g - e k n e k  nevezek. E’ név skót 
nyelven k is  k a l a p o t  jelent ’s általa azon 
szövetkezésre volt czélzás , melly a’ Whig 
párt és a’ skótok között fonódott vala ; leg
inkább pedig azon skótok között, kik a’ pu- 
rítanus felekezethez tartoztanak ’s magokat 
kalapjaik által különözték-meg, ’s már I. Ja
kab ellen fegyvert ragadtak volt. Azonban 
ezen eleintén csúfoló nevek, csak II. Károly 
alatt lettek közdivatúakká. Nevezetesen az 
16 7Sdiki öszveesküvés’ alkalmával azok, kik az 
öszveesküvést üres koholmánynak állították 
T o r y k n a k ,  azok pedig, kik az öszvees
küvés’ valóságát hitték W b i g é k n e k  mon
dattak. Mert a’ hiedelemnek ezen különbö
zése nagy befolyással volt a’ dolog’ megíté
lésére. A’ T o r y k ,  mint a’ korona1 hivei, 
a1 nélkül , hogy Ií. Károly’ szertelen kö- 
nyelmüségét javalnák, a’ korona’ elsőségeit 
pártolók ; a’ Whigek ellenben a’ királyi hata
lomnak a’ törvények’ tekintetét akarák elle

nébe állítani; ők a’ törvényeknek több erőt, 
’s a’ parlianientnek nagyobb függetlenséget kí
vántak szerzeni. A’ lelkes, de rendkívül er
kölcstelen S h a f t e s b u r y  volt a’ Whigek’ 
vezére. Hogy a’ királyon boszút álljon , (ki
nek előbb ministere ’s hosszas ideig kárhoza- 
tos tanácsadója volt, inig végre kegyelméből 
kiesvén a’ yorki herczeg’ bosziíjának tár
gyává válna) a’ nép’ pártjára állott ’s azt, 
a1 nélkül, hogy észrevétetné , a’ szabadság’ 
szeretetének színe alatt lelki ereje által kor
mányozta, részint xakmerőség, részint fortély’ 
segédével ’s benne azon gyanút támasztó, hogy 
a’ yorki herczegnek királyi székre ültével az 
önkény ’s a’ catholicusok’ felekezete fog dia- 
dalmat nyerni. ’S midőn II. Jakab’ uralkodá
sa ezen gyanút még jobban erősítené, végté
re a’ W7higek Wiihelmet (a’ thronuson e’ 
névvel Illkat) hívták-meg az uralkodásra. Ez 
idő óta (1668) a’ Whigek levének uralkodó 
párttá. Azonban hatalmok Anna királynénak 
felette alkalmatlan lévén ’s egyéb kÖrnyűlmé- 
nyek is ellenük támadván, ismét helyet kel
lett engedniük a’ tory-párt embereinek. Anna 
halála után xíjra a’ Whigeké leve a’ hatalom, 
mert azon öröködési törvényt, melly a’ han- 
noverai házat thronusra emelte , whig-parla- 
ment készítette. Később a’ Stuartok’ hivei 
ismét a’ korona’ és kormány’ védszónokaivá 
lőnek ; a’ Stuartok’ ellenségi , vagy másként 
W h i g e k  pedig, ismét azokká, a’ mik előbb 
voltak, a’ kormány ellenségivé ’s a’ nép’ ü- 
gyének védszónokaivá. Ez idő óta folyvást az 
oppositióhoz tartoztak. A’ király sokszor Whi
gek közűi is választó ministeriumát, valahány
szor t. i. az oppositio’ fejeit a’ kormány’ ural
kodási rendszeréhez akarta hódítani; vagy mi
dőn az oppositio’ többségének kénytelen vala 
engedni. Egy ideig mind a’ két pártban meg
szűnt valamennyire az egymásiránti elkeseredés, 
’s csak nevezetesb tárgyaknál lehetett újra 
észrevenni, mint példáúl North ellen, az a- 
merikai háború’ kérdése , ’s Pitt ellen (kinek
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különben elvei inkább a’ whig mint a’ Tory 
részhez szítottak) a’ franczia háború’ kérdése 
alatt. Ez idő óta az oppositióban két feleke
zet támadt a’ r é g i  és ú j  Whigeké. A’ ré 
g i \Yhigek’ feje Fox vala ’s hozzátartoztak 
mind azok , kik a’ francziákkal tartandó há
borúnak ellenségei voltak ; az ríj Whigek pe
dig , kik között Bürke tűntette-ki magát, a’ 
franczia revolutio’ ellenségeiből állottak. Bür
ke’ halála után lord Grenville lön ezen párt
nak vezére ’s hozzá több kitűnő elmék is csa
tolták magokat. A’ népvelemény a’ r é g i e k  
felén álla. P itt’ elhunytával a’ király lord 
Grenville! szólitotta-fel ministerium’ alkotásá
ra. Grenville Foxxal egyesült; ’s mert csak 
150 parliamenti tagra számolhattak, meg- 
hivtanak néhányat a’ tory felekezetből is. 
Azonban e’ különféle módokon próbált egyesü
let mellett is még mindig vannak s z i g o r ú  To- 
r y k  , azaz a’ vallás’ és korona’ elsőségeinek 
védői; m é r s é k l e t t  W h i g e k ,  a’ most fen- 
álló népi-képviselet’ baráti; és s z i g o r ú  Whi -  
g e k , a’ parliamenti reformatio’ bajnokai, kik 
évenkénti követválasztást, közönséges szava
zói just ’s t. b. javaslanak. Ezek magokat 
r e f o r m á t o r o k n a k  is szokták nevezni. A’ 
Toryk az egyházban a’ püspökkormányzat’ 
szükségét v itatják , a’ Whigek ellenben az 
egyház’ szolgái között egyenlőséget kívánnak, 
a’ vallás dolgai’ kormányzatát consistoriumok- 
ra akarják bízni. A’ Toryk’ vakbuzgalma oily 
messze megyen , hogy az Angolegyházat (en
glische Kirche) vitatják egyedül üdvezitőnek, 
a’ többi protestánsok felől igen balúl gondol
kodnak és beszélnek ’s néha felettük a’ catho- 
licnsoknak is elsőséget adnak; ellenben a’ 
Whigek gyűlölnek minden papi kiváltságokat 
’s minden protestánst hitsorsosaik gyanánt 
tekintenek. A’ status’ dolgaira nézve a’ szi
gorú Toryk a’ királynak istentől eredt hatal
mat, ellenmondhatlan öröködési just tulajdo
nítanak ’s alattvalóiktól határtalan alázatot 
*s engedelmességet kívánnak. Ellenben a’ Whi

gek az uralkodási hatalmat csak a’ nép’ 
jóvá hagyásából származtatják ’s csak ebben 
alapítják, ’s az uralkodót, ha az hatalmával 
vissza-él, megengedhetőnek tartják , korlátái 
közé igazítani. A’ Toryknak a’ status-vallás
hoz szítása még nagyobb , mint magához a’ 
koronához is.

A’ két párt’ különbözései gyakran származ
nak demokratái nézetekből a’ Whigek, és des- 
potai elvekből a’ Toryk’ részéről; de azért 
egészben tekintve a’ határtalan monarchiának 
egy Tory sem párthíve, ’s egy Whig sem re- 
publicanus. Lord Clarendon tory volt, Hobbes 
nem; Hadley püspök whig, Milton nem. A’ 
Toryk és Whigek —  ’s ez észrevételt nem 
kell feledni —  a’ constitutio mellett vannak, 
névszerint az öröködve következő uralkodás 
mellett, melette a’ parliament’ két házai’ be
folyásának a’ törvényhozásba , szóval, mind
ketten védői az alaptörvényeknek. A’ Tory 
előtt azonban a’ constitutio a’ legszélsőbb pont 
mellyen túl menni nem akar; a’ Whig ellen
ben a’ constitutióban nevezetes változást en- 
ged-meg, mihelyt a’ formák (kivéve az alap
formákat) a’ státus’ czéljainak meg nem fe
lelnek. Ennyiben a’ Whigek —  bár egyébi
ránt újításra ők sem egészen hajlandók —  né- 
mineműleg reformátoroknak mondathatnak. A’ 
Whig örömest moralisál a’ szabadság’ ’s em
beri jusokról, szükségesnek tartja a’ nép’ min
den osztályai’ érdekeit figyelembe vevő válasz
tó törvényt; a’ Tory előtt pedig mind ez csö
mör és u tá la t, mellyeket hallgatni sem tud 
lázadás, anarchia, ’s minden rend-bontakozás’ 
képzelete nélkül. A’ két felekezet egymás el
lenőre (Controlern) ’s igen sokat használ az 
angol polgári alkotmány’ fenntartására. Az 
egyik t. i. a’ polgár’ jusait, másik a’ korona’ 
elsőségeit védi főképen. Olly környiilmények 
közt mindazáltal, hol az észnek szenvedélyek 
szabnának korlátokat, a’ tory felekezet des- 
potiát szülhetne, a’ whig; pedig a’ monarchia’ 
öszveomlását. A’ \ állási kérdések’ szabad,
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vagy korlátolt vizsgálata iránt homlokegye
nest ellenkezesben vannak egymással. Szóval, 
lehetne mondani, a’ kettő olly viszonyban 
van egymáshoz, mint m e g á l l a p o d á s  ’s e- 
l ő m e n e t e b

Hogy a’ király senkitől, magától a’ parlia- 
menttől s e , ’s még kevésbbé a’ néptől, fo- 
gadjon-el kéretlen tanácsot, ’s hogy kivált 
törvényes jusaiba, mint például, a’ parlia
ment’ egybehivása, kérelem levelek által be
folyást ne engedjen, ezen gondolatnak a’ To- 
ryk nagy védői. A’ vallás felől pedig azt tart
já k , hogy azt soha sem lehet eléggé magas 
fokra emelni, soha fénnyel és hatalommal e- 
léggé felruházni. Az egyházi dolgoknak sok
szor áldozák-fel a’ Toryk a’ korona’ ügyét is, 
sőt, a’ mi több, ezt még akkor is, midőn mind 
annak, mind emennek érdekei egyképen lát
szottak kérdésbe jőni. A’ vallás’ nevében min
denkor készek voltak a’ catholicai felekezetet 
üldözni. A’ türelem (tolerantia) ellen, mel- 
lyet a’ Whigek mint a’ revolutio’ legnagyobb 
diadalmát magasztaltak, a’ Toryk legmaka- 
csabbiíl tárnadtak-fel. Idő’ folytával is, midőn 
a’ két párt a’ polgári szabadság’ és királyi ha
talomra nézve mérséklettebb leve egymás iránt, 
a’ vallási dolgok még mindig elválasztó pon
tok maradtak.

Telekbirtok’ aristokratiája, irigykedés a’ 
támadozó xíj privilegiált személyekre, a’ ke
reskedői osztályra , a’ polgári rendre , mind 
annyi talnjdonságok, mellyek a’ valódi Tory’ 
lelkében feltalálhatok.

A’ Whigekről is már sokan mint aristo- 
kratai pártról szólották. Kétség kívül a’ pai- 
rek’ házának többségére revolutio óta mosta- 
nig szinte rá illik az aristokrata név. Ha azon 
indító okok fontolatra vétetnek, mellyek a’ 
társasági osztályokat képzik , egy angol fel
ső háztól várni sem lehet, hogy inkább whig 
mint tory részre hajoljon. De e’ kérdésnél

szükség mindig a’ párt’ elveit ’s a’ pártot ma
gát megkülönböztetni. Az aristokraták szemé
lyes érdekei, ellentételben a’ koronáéval, esz
közlék, hogy a’ Toryk közül sokan a’ whig 
párthoz tértek némellykor, mint példáűl An
na királyné’ idejében. ’S mi vala természe- 
tesb, mint hogy magokkal a’ tory párt el
veit általhozzák? ’S íme ez által kapott a’ 
whig párt bizonyos aristokratai szint, melly 
egyébiránt a’ Whigség’ természetével ellen
kezik.

Az itt leírt whig és tory elvektől gya
korta láthatók individuális elhajlások ’s ke
vés parliamenti tag van, kinek egész politi
cal pályája szigorűlag ez vagy amaz félhez tar
tozott. Némelly kérdéseknél e’ vagy ama’ Tory 
a' Whigekhez áll és viszont. E' helyt a’ két fe
lekezet’ elválasztó jelei vétettek leginkább fi
gyelembe. Belőlük, úgy hisszük, könnyű ál- 
tallátni, mellyik rész leszen a’ jelen század’ 
hőse. Az t. i. mellynek elvei a’ kor’ szelle
mében gyökereznek. Wellington’ a’ maga to- 
rylordjaival csak a’ vízár ellen látszik erő
szakosan úszni ’s pártjának elvei iígy fognak 
nem sokára elkórhadni, mint azon telkek, 
mellyeknek védelmére olly kétségbeesetten 
harczol.

A PH O R IZ M A .

Az élet’ legfőbb öröme a’ szerelem , leg
főbb kincse a’ megelégedés, legfőbb java az 
egészség, legfőbb vigasztalása az álom, leg
főbb orvosa egy valódi barát.

TALÁNYOK.

E g y  a ty a  m ost 4 5  é v ű , fia p ed ig  12. H á n y  év  
m úlva le s z  az a ty a  me'g e g y sz e r  an n y i e'vű m int fia ?

M időn sem m i sem  d agaszth atja  tö b b é  k e b le d ’ én 
me'g akkor is teh e tem  a z t ,  de  v e n n e d  kell engem et.

H o l van az örökle't1 vége  ?
R—i.

A ’ 45dik  szám b eli r e j te t t s z ó : B a b é r .

Szerkezteti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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BR O U G H A M  H EN R IK .

A’ political hírlapok’ olvasói előtt a* Brou
gham név ele'gge' isméretes, valamint szinte 
szellemi tehetsegei is, azon lelkes beszedekből, 
mellyckkel ez angol parliamenti hős hallga
tóin , mint valamelly tengeristen a’ hánykodó 
habokon , mindenható könnyel uralkodik : de 
kevésbbé ismeretesek azon személyi sajátságok, 
mellyek rajta besze'dei’ folyamában olly szem- 
betünőleg mutatkoznak ; pedig hogy amazokat 
méltánylani lehessen, emezekkel szükség meg
ismerkedni. E’ cze'lra egy lelkes angol után 
azon jelene'st fogjuk leábrázolni, melly az ő 
parliamenti besze'dei alatt feltűnni szokott. A’ 
kép azon korból van ve've, midőn Brougham 
meg az alsó ház’ tagja ’s az oppositio’ vezető
je  volt.

Az első székén, mond az említett angol, a’ 
beszédnők’ (Sprecher) bal fele'n egy alak ü l, 
kinek már külseje'n látszik, hogy a’ tanuló 
lámpa mellett olly hosszú időkig görnyedett, 
inig nemcsak élet-bimbói, hanem egész élet
ereje hanyatlásnak indultak. Ez erőtlennek, 
gyámoltalannak tetsző alak az , ki az egész 
alsó ház’ szemeit magára függesztve tartja. 
Midőn szólni akarván , mint automaton , he
lyéből felvánszorog , a’ gyorsírók’ seregében 
szitkos mozgalmak támadnak, a’ két oldal
ajtón a’ nép betódúl ’s a’ galleriának minden 
üres helyei egyszerre megtelnek. Lenn a’ pa
lotában hasonló érdek hatja-meg a’ jelen lé
vőket; mert mihelyt ez alak verticaíis gör- 
bedésekben öszverakott vonalaiból fejtekezni 
kezd, azon egy pár zelota mind a’ két olda
lon, melly kiáltozásai által ellengátúl akart 
előre tolakodni, helyére hirtelen vissza rog- 
gyan, mintha elrejtett szélpuskát pillantott 
volna meg a’ szónok’ köntöse alatt.

Ez előleges zaj után ’s a’ reá következeit 
lélekzet nélküli csend alatt, a’ szónok ko
moly , lassú léptekkel az asztalhoz ér ’s ott 
megáll öszvegörbedten ; vállai felemelkedettek, 
feje előre csiigg, felső ajka és orrezimpái re
megve mozganak, mintha rettegne egy szót is 
szólni. Alakja és egész külseje hasonló egy 
praedicatoréhoz, nem ollyanhoz , ki módi’ em
bere ’s a’ vasárnapi dologtalan sokaságot ma
ga után vonja, hanem egy praedicatoréhoz 
a’ régi időkből, ki száműzve lévén a’ vá
rosból ’s az egyházból, hite’ tisztaságát meg
tartani ’s a’ pusztában terjeszteni ügyekszik 
’s szabad ég alatt tartja beszédeit. Szavainak 
hangja melódiái teljességű: de emelkedése 
lassú, meggondolt, ’s az ember hinné, fárad
ságos i s ; annyira, hogy kétséget támaszt, ha 
a’ szónok’ lelke erőtlen e a’ tárgyon uralkod
ni, vagy physikai ereje nem képes e azt kibe
szélni. Első tételei (Sätze) , vagy inkább el
ső izei a’ tételnek — mert csak hamar ész
revehető , hogy nála minden tétel formájára 
és tartalmára nézve messzebb hat, mint sok
nak egész beszéde — igen hidegen és bizony
talanéi hordatnak-elő ’s általában olly messzé- 
ről a’ tulajdonképeni kérdéstől, hogy alig 
képzelhetni mint fogja azokat majd reá illeszt
hetni. Ezen tételeknek mindenike mély, vi
lágos, már magában ’s maga iránt is eléggé meg
nyugtató , mesteri választással van a’ legvá- 
logatottabb tárgyakból idézve , ’s legyen bár- 
melly neméből a’ tudásnak, azon nemnek min
dig a’ legtisztább létege. Az ember szembe- 
tünőleg veszi észre, hogy mindenike megha- 
tárzott irány felé hajtatik ’s egy nagyobb erő 
által: de ezen erő még mindig láthatlan, mint 
az erőszakos szél; ’s valamint erről nem tudni 
honnét jő ’s hová megyen , úgy nem arról is.



I Síi

Ha ez alaptételekből egy alkalmas szám e- 
Jőre bocsáttatott , ha minden segédeszköz , 
mellyet emberi tudomány valamelly következ
tetés’ megállapítására elő idézhet, szolgálat 
ha vétetett , ha minden ellenmondás egyet
lenegy lökéssel visszatorlatott, ha a’ politi
cal és morális igazságoknak egész tábora csa
tarendben á ll, ekkor erősen egymásba lánczo- 
lődva minden, mint egy macedóniai phalanx, el- 
lenállhatlanúl, mintegy hochlandi sereg, ki- 
feszített Ionosakkal nyomul a’ véghatárzathoz.

Midőn e’ színleges bizonytalanság s gyün- 
geséggel , meliy alatt azonban valódi erő és 
hatalom rejteng , egy fő tétel meg van nyer
ve, ekkor a’ szónok mind testi mind lelkiké
pen fölemelkedik ’s egy merészebb ’s rövidebb 
rohanás által kivívja a’ második fő tételt. A’ 
második után a’ harmadikat, ezután a’ negye
diket ’s így tovább , míg a’ vitatás alatti kér
désnek minden elvei ’s egész philosophiája egy- 
iránt ki vannak víva , míg minden jelen lé
vő , ki hallásra füllel ’s érzésre szívvel bir, 
azon igazságok felöl, mellyek elébe terjesz
tettek , ellenáilhatlanűl, mint ön létéről, 
meg van győződve. Annyira , hogy ha Brou
gham már itt megallana is, mindenki egyenlő 
szívvel vallaná , hogy az egész szent Ist\an’ ká
polnájában az övénél logikaibb fej nincs. —  E’ 
férfiú’ lelki segédforrásai valóban csudálatra mél
tók s azon régi éjszaki mesére emlékeztetnek, 
hol egy személy mindig első mestereit ülte-meg 
a’ tudományok’ minden ágainak ’s ez által e- 
gész szellemi tehetségüknek egyedüli örökösé
vé tette magát. Legyen a’ tárgy bármelly 
nemű, alantabb vagy fenntebh osztályzatú, abs
tract vagy practical, Brougham mindig isme
retes vele, ’s egész alapjaiból. Mások vetél
kedhetnek vele, sőt némellyek felül haladhat
ják a régi literatura’ kiilszépségeinek isme
retében , de annak felséges philosophiájától, 
melly a’ régi korokból , mint legdrágább gyé
mánt tiindöklik reánk, senki nala mélyebben 
keresztül hatva nincsen. Xyelve nem az a’

tiszta , hibátlan "s némineműleg udvari nyelv, 
melly Ciceróé vala , ’s még kevésbbé hasonlít 
formájára nézve Demostheneséhez , bár vala
mennyire demosthenesi szín mutatkozik rajta: 
azonban ő még is teljesen bírja a’ romai szó
nok’ szigorúlag logikai okoskodás-módját, va
lamint a’ görögnek szívrázólag mennydörgő 
szavait. Ehhez járul még, hogy az ismérete- 
ket parliamenti beszédeibe szőni nála jobban 
senki sem érti, elannyira, hogy ezek, nem is 
tekintve political jelentésüket és czéljokat, 
egyedül mint philosophiai, literatúrai, és mű
vészeti leczkék bámulatunkat legméltóbban ér
demlik.

E’ férfiúnak charakterét, midőn az ember be
szélni hallja, ábrázolni teljes lehetetlen. Mi
után , mint felebb említők , beszédének egész 
alkotmányát erős philosophiai fenékre ’s az 
ész’ mélységére alapítá, miután ezen munká
hoz még egyszer visszatérvén , függő ónnal ’s 
egyenmértékkel megpróbálja, ha minden rend
ben áll e , ’s óriási kézzel vizsgálgatja, ha 
össze van e kapcsolódva ; miután hallgatóinak 
gondolatait lekötözé okokkal mint erős kö
telekkel , mellyeket egyik se téphessen szét, 
ekkor erőhatalommal rohan az önalkotta épü
letre, felegyenesedik teste és fölemeli szavát, 
előidézi a’ szenvedélyeket legrejtékenyebb re- 
dőikből ’s levívja ’s megreszketteli szájtátva 
haligató parliamenti társait ’s az egész har
sogva mennydörgő házat. Azon szózat, melly 
eleintén olly halk, olly erőtlen volt, most ha
sonló a’ tenger’ végtelen hullámihoz ’s a’ sü
ketítő zúgáshoz. Azon alak, melly előbb sa
já t terhe alatt roskadozni látszott , most ol- 
lyan , mintha idegei aczélból, inai rézből vol
nának verve, mintha örökké maradandó ’s halha
tatlan volna, mint azon igazságok, mellyeket é- 
pen most monda. Azon arcz, melly előbb hala- 
vány ’s hideg vala , mint a’ kő , most eleven 
és fénylő, ’s hatalmas szavainál egy méghatal- 
masb lelket tükröz vissza. Azon szemekből, 
mellyek csendes kék karikáikból olly alázat-
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tál nézték rank , mintha kimélete'rt ’s enge
délyért esdeklenének , most meteori lángokat 
lövetnek, mellvektől minden szív bámulatra 
gyulád. így záródik-be a’ beszéd’ szenvedé
lyes, vagy inkább declamatori második része.

Ha azon pontra hágott, melly a’ szónoki 
tehetség’ legfennsőbb tetójének mondathatnék, 
ha körűi hordozó szemeit , ’$ az általa ger
jesztett bámulatra hideg gúnymosolygást ve
te tt , ekkor teste újra üszveroggyan, szava 
lehanyatlik, egész a’ legkülönösebb susogá- 
sig, melly valaha ember’ melléből keletke
zett. E’ csudálatos elhanyatlás kifejezésben, 
mozdulatban, szóban, melly Broughamnak olly 
mértékben sajátja, mint senkinek a’ többi 
szónokok közül nem, rendkívüli hatást ger
jeszt ’s azon mély, ünnepi, suttogva mondott 
szavak, mellvek azonban a’ szótagok’ legutó- 
só kileheltéig érthetők, olly varázserővel bír
nak , mellyeknek nem állhatni ellent még ak
kor sem, ha az ember először hallá , ’s tulaj- 
donképeni jelentésűkkel’s hatásokkal még nem 
ismerkedett-meg. Ne higye azonban valaki, 
hogy a’ beszéd kimerítve, vagy a’ szónok tán 
elfáradva van. .E ’ megcsillapult tekintet, ez 
eltompult hang korántsem jelentik egy per- 
oratio’ kezdetét, mellyel a’ szónok , mintha 
talán érzené, hogy messze ment , ellenkezőit 
akarná megengesztelni. A’ testnek ezen ösz- 
vegürnyedése nem jelent erőtlenséget, vala
mint a’ hangnak eltompuiása is nem félelem’ ‘s 
hódolat’ jelenségei. Ez ama’ küzdő bajnok’ 
csüggeteg előre hajtása, ki alkalmat les, 
mellyben ellenségét annál nagyobb erővel fon- 
hassakörűl , ez egy tigris’ visszaszökkenése, 
melly mindjárt bizonyosb karczolattal fog mar- 
talékjára rohanni; szóval, azt je len ti, hogy 
Brougham készül leghatalmasb fegyvereihez 
nyúlni. Esz-okaiban világos és meggyőző volt, 
a’ szenvedélyek’ felizgatásában egy kissé büsz
ke ugyan, de erős és diadalmas: most az u- 
tósó, legszörnyűbb nyilat teszi kezíjába, ’s meg
támadásai rettentők lesznek. Jaj annak , ki

re az öszvehuzódott szentöldek’ titokkal teljes 
homályából az előbb olly csendes kék szemek 
most rá villámlanak. Jaj azon nyomorának, 
ki előtt ezen félig suttogó szavak a’ fenyege
tő veszély’ előjelei!

Azon idegen , ki ma először látogatá-meg 
a’ parliament’ galleriáját nem tudja , most mi 
fog következni. Egy embert lát maga előtt, 
ki okaival meggyőzte , szenvedélyeivel lángba 
hozta ’s most úgy látszik, ezen csudálatos 
suttogásban valamelly csonka, silány módon 
szándékozik beszédét bevégzeni. Oh idegen, 
volnál csak ismeretes ezen ház’ jelenései
vel, ülnél csak olly helyt, honnan a’ parlia
ment’ minden tagjait végig láthatnád , észre 
kellene azonnal venned, hogy ők a’ csonka, a’ 
silány bevégzésre nézve egészen más véle
ményben vannak. Azonnal szemeidbe tűnne 
egyik, kit pártszellem, vagy nagvravágyás 
szükséges kormánylapát és hajóteher nélkül 
ezen viharos tengerre h a jto tt, ’s most fél
ve ’s aggódva körűi néz, mint hajós a’ 
chinai oceanon , midőn a’ látkör egyik olda
lán azt a’ nyugalmas feketeséget fedezi-föl, 
melly bizonyos jele , hogy a’ másik oldalról 
egy két perezenet múlva feltámad a’ typhon 
veszedelmes fuvalmával, — látnál egy kis
emberkét, ki közel áll a’ pityergéshez ’s lé
lek s testben öszveborzadva remeg, mint azon 
kis madár, melly a csörgő kígyó’ varázskörébe 
tévedvén , veszedelmét rémitőleg érzi ’s nem 
szabadúlhatván, sajnálatos kába arcczal aláve
ti magát a’ romlásnak, —  látnál egy hosszú 
antagonistát, ki zsibbadozó lábakkal a’ szék
hez fogódzik, hogy a’ rohanó zivatar magá
val ne sodorja —  látnál egy deli, köpczös 
képviselőt valamellyik kövér grófságból, ki 
mindkét öklét a’ szék’ vánkosába ássa, eltö
kélten , hogy ha olly fontossági! ember, mint 
ő a’ házból kilökődnék , székét még is meg
mentvén , magával vinné.

’S íme most jő : —  azon hangok, mellyek 
előbb olly mélyen voltak sziszegve és suttog-
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va, oily harsánnyá dagadnak, hogy saját párt- 
jók’ őroinkiáltozásit is meghaladják, ’s mi
után valamelly szerencse'tlen ellense'g ege'sz 
csontig meg vala kopasztva, miután roncsolt 
tagjai minden beszédformákon végig zúzattak, 
akkor a’ szánok’ teste, mint levert ’s öszvetö- 
röttsaját szellemi ereje alatt, ülő helyére ros- 
kad ’s a’ gyülekezet’ tetsze'se mennydörgő zaj
jal tölti-be a’ palotát.

Eddig az angol. —  Ezekhez egy London
ban több ideig: mulatott német irő a’ követke- 
7 .6  szavakat függeszti: Meg nem voltam olly 
szerencse's, hogy Broughamot valamelly neve
zetes parliamenti beszéde alatt nyugalmasan 
szemlelhettem volna. Csak közönséges tár
gyak felől ’s csak töredékesen hallottam őt 
besze'lni, ’s ritkán állhattam vele szemközt. 
Azt azonban mindig tapasztaltam, hogy vala
hányszor szólt, mély ’s bizonyos aggodalom
mal teljes csend következett. Azon kép, melly 
felebb lefestetett, ment minden nagyítástól. 
Term ete, melly középszerű magasságú, igen 
vézna ; feje vékony ’s rövid, fekete, halan- 
tékaira simán fekvő hajfürtökkel van gyéren 
fedve. E’ miatt halvány, hosszúkás ábrázata 
még vékonyabbnak tetszik, vonásaiban vala
mi beteges és idegenitő mozdúlat van , ’s a’ 
ki jól vigyáz, kitalálja a’ szónok’ gondolatit 
előlegesen, mielőtt kimondaná. Ez árt elmés 
ötleteinek, mert az elmésségnek valamint a’ 
pénzkérőnek igen hasznos, ha bennünket vá
ratlan ’s előre nem jelentve lepnek-meg. Ám
bár fekete öltözete, egész a’ frakk’ szabásáig 
egészen gentlemanni, neki még is bizonyos 
papi tekintetet ad. Lehet, hogy ez meghaj
lott termetétől is van, ’s külsejének kémlelő 
gúny-alakjától. Engem barátim’ egyike tett 
legelsőben ezen clericusi alakra a’ Brougham’ 
külsején figyelmessé, ’s ez a’ felebbi ábrázo
lat által igazolva látszik lenni. En elsőben bi
zonyos prokátorit találtam Brougham' alakjá

ban , kivált azon módban, melly szerint min
dig kinyújtott mutató újával bizonyítgat ’s hoz
zá öntetsző fejhajtással int.

Legtöbb csudálatot érdemel ezen ember’ fá- 
radhatlan munkássága. Hatalmas parliamenti 
beszédeit rendszerint akkor szokta mondani, 
miután már nyolcz órát naponkénti foglalatos
ságaiban töltött vala , példáéi mint ügyvéd a’ 
törvényszékek e lő tt; és miután fél éjt vala
melly értekezés’ Írásában az E d i n b u r g h i  
R e w i e w b e ,  vagy Pedig a’ népoktatási tárgy
ban, mellynek ő teremtője, húzott vala ki. 
Népoktatási munkái minden bizonnyal egykor 
hasznos gyümölcsöket fognak teremni. A’ mi 

pedig a’ büntető törvényeket illető dolgozásait 
nézi, mellyen ő és P e e l  régóta munkálnak, 
ezek most a’ leghasznosabb ’s egyszersmind 
legszükségesebb tárgyak Angliára nézve, mert 
az angol büntető törvények jelennen kegyet
lenebbek még mint az angol oligarchák is. Olly 
fejű férfiaktól, mint Brougham és Peel min
den esetre sokat, talán legtöbbet lehet vár
n i , az angol criminalis codex’ javításában.

A P R Ó S Á G .

Szomorodva panaszlá estve a’ juhász, hogy 
oda jó hátas szamara, megdöglött. „Ne hú- 
sülj, apám, vigasztalá kis fia, hisz’ elég sza
már van még a’ tilágon.

Barátom, Samu! csak megvallom szemed
be: igen szép fiú vagy, de fejed egyátaljá- 
ban nem tetszik.

D. P.

REJTETTSZÓ.
Asia’ telkeiben kanyarog sze't négy jegyem, onnét 

Jött-ki apánk, Árpád, pannonok’ édenibe.
Két elsőm’ jobbágya híven szolgálja, ha jámbor 

Szívű; két végsőm vonva mozog, ha beszélsz.
H i d e g  M i h á l y , 

pécsi n. pap.
A’ 46dik számbeli talányok’ megfejtése: Az első 

kérdésre felelet: 21 ér múlva. A’ harmadikra: a’ t be
tűnél. — A’ második rejtettszó: L e h e l e t .

Szerkezteti H e l m e c z y .  —  NTy omtatja L ä n d e r e r .
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7) A’ franczia júliusi felkelés valamint ne
vezetes következeseknek anyja , ügy különfé- 
le apró törteveteknek színpadja is volt, mellyek 
bár csekélyek, de figyelemre ’s öszvehasonlí- 
tásra érdemesek. Parisban bizonyos delaJo- 
bardiére nevű regi nemes igen hiv ve'dője le
ven a’ királvi háznak, semmi részt nem veve 
a’ lázadásban; aze'rt előkészületeiről sem tu
dott. Leányához egy fiatal polgári születe'sű 
orvos járt, ki sejdítvén a’ kiüte'st, hogy ked
vese szüléit az ijedségtől megmentené, tit
kon álomport adott nekik, ’s szerencsésen ke
resztül hortyogták a’ szörnyű vérengzés idejét. 
Egyedül harmad napra ébredtek-fel, midőn X. 
Károly már Rambouillet felé utazott. A’ ki
rályvédő szokása szerint pongyolában regge
lizve újság leveleihez nyál, ’s egyiknek czim- 
lapján álmélkodva olvassa „la Revolution“ , 
másikán „le Patriote“ (áj híradó levelek, 
mellyek a’ kiütés alatt alapultak). Nem hisz 
álmos szemeinek, becsengeti az inast. Ez mint 
haramia, kardosán , pisztolyosan ’s a’ t. lép 
szobájába. „Megbódultál?“ kérdi, ’s a’ tör
téntek’ elbeszélése után magában tusakodva 
az ifjú orvosért küld. Ez szinte a’ nemzeti- 
örsereg’ köntösében jelent-meg, ’s mindent i- 
genle a’ hallottakról. A’ királyvédő tétováz, 
de szilárd hitvese még hitetlen — „a’ király 
elűzve ? ez csak tévedés lehet, ő , ágymond, 
azonnal Fauxbourg St. Germainbe megy tuda
kozódni.” Kevés idő máivá visszatér a’ bá
tor asszony, és pedig mellén egy kocsi-ke- 
réknyi háromszinű rózsát hozva , ’s básan iga
zolja a’ hirt. De igen könnyen vigasztalta 
egymást a’ királyvédő hitespár „hisz, úgy
mond; azorleani herczeg királlyá le tt ,  ’s az
ért nem olly nagy szerencsétlenség: le roi

est mórt, vive le roi!“ (meghalt a’ király, 
éljen a’ király) kiáltanak —  ’s az ifjú orvos 
elnyerte leányokat.

Mindig eszembe ju t e’ történetke, vala
hányszor tiszti székbe iktatásról hallok, vala
hányszor elölülői panegyrist olvasok. A tisz- 
telkedő szónok eldicsérve eldődei’ hamvait, 
csak az ájdon kinevezett által mondja potolha- 
tónak erényeit; s midőn az áj csillag’ korá
nvárói válogatott szósorait hidegen elénekeli, 
egyik szivüregéből fájdalom, másikból öröm 
recseg; jobb szemében a’ búnak gyász kön
nye, balban a’ megelégedés vagy egykedvűség’ 
gyöngye ragyog.

8) Nem hinné az ember , mennyiféle kéj
nek forrása a’ nyelvészet; minden nyelvnek 
van bizonyos tárgya, mellyre nézve különösen 
diszlik, ’s mellyen egyik jobban kecsegteti 
a’ szívet a’ másiknál. En a’ magyar nyelven 
minden tárgyú nyomtatványt ’s iratot örömmel 
olvasok, csak a’ „ v e g y e s  t á r g y ú “ ke
veri gyomromat; a’ latinon kizárólag ’s egye
dül a’ classicusokat; az angol politicummal 
bővelkedik , de jól hangzik rajta a’ lóverseny 
is , valamint a’ franczián a’ társalkodás; a’ 
németben, hol a’ szabadság’ ’s emberszeretet’ 
vonási, a’ józan ész’ csillaga tündököl, min
den tudományosat kéjjel olvasok.

9) Bár ki mit állítson, én azt hiszem, hogy 
minden emberi mozdulatnak messzebb vagy 
közelebb rejtett kútfeje a’ tetszvágyban ’s di
csőségben fekszik ; azon egy különséggel, hogy 
némellyeknél a’ szívtől a’ fejig, vagy is a’ 
gerjedelemtől az elhatározásig hosszabb, má
soknál rövidebb medren nyúlik e’ folyam , ’s 
majd lassan lejt tisztulva a’ józanság’ gyöngy 
kövecsei között, majd iszapon keresztül rohan- 
a’ cselekedetre. Minden esetre a’ fiatalság’
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gerjed elm ei nek e’ rendű forrása, csekély ki
vétellel , altaljában a’ szép nem iránti hódo- 
iásban rejtezik. Ennek kivánságit teljesíteni, 
ízlését követni, szóval, kedve't tölthetni, fő 
öröme. Ha józan anya” nevendeke, okos ker
tészek’ ápolmánya a’ liliom virágszál, minden 
tiszteletet, sőt előttem, mint elaggott jég 
keblű hős előtt, üvegházat is érdemel; mert 
az ifjú pillesereg körülte csinosul; ellenben, 
ha maszlag-erdőben nevekedett, a’ legdrágább 
▼trag is mérget szí magába; ’s midőn a’ pil
lét elhódítja, a’ méhek előtt magával fajtár
sait is gyanúsakká teszi. Illy maszlag, bü
rök , paraj-erdő hazánk’ virányinak nagy ré
sze. Asszonyink fő okai helytelenségink- 
nek , fonákságinknak; ók gátjai a’ józan ja
vításoknak, a’ nemzetiségnek. Egyik azt mond
ja  férjének : ,,Alispánná, kamarássá , vagy 
pedig ezzé amazzá kell lenned, mert már nem 
hallhatom azt az alávaló t e k i n t e t e s  czí- 
inet.“ Noha szegény férje inkább szeretne 
otthon, vagy csak a’ casinoban olvasgatni, mint 
egy tiszti széket üres fejével terhelni. Má
siknak férje ajánlatot készít valami nemzeti 
alapítványra, de a’ méltóságos asszony elbe
széli házi hiányait: ,,A’ batarde rongyos, a’ 
schmuck kiment a’ módiból, a’ lakás kicsiny, 
’s kilátásban szűkölködik, a’ lovak öregednek, 
jő a’ farsang, bálokat, ebédeket kell adni, 
aztán nyáron fürdőbe is kellene menni, Char- 
lottenek franczia, angol mesterre van szüksé
ge s a’ t.“ A’ polgári férj szeretné megnéz
ni a’ magyar játékszínt: ,,Ah bizony oda nem 
mégysz , inkább tartsd-meg azt a’ pénzt vasár
napra, majd ha a’ németek játszanak.“ ’S a’ 
német tekintetes asszony elmegy az alatt meg
látogatja a’ Frau Schwestert, Frau Mamot, 
Frau Tantot, Frau von —  é r t , elpanaszolja ne
kik , hogy férje abba a’ pökedelembe akarta 
vinni —  ’s fájdalom ! ha illyen gyönyörű er
dőtől körülvett zsenge rózsáknak bogarai felé 
valaki egy csalány-szallal közelit, felbörzön- 
ködve, ügyvédet fogadnak , ’s a’ kegyetlen

kertészt perrel támadják-meg, azt hozván vé- 
delmökre-fel, hogy mindennek a’ férjfiak o- 
k a i, mert addig nem beszélhetnek magyarul, 
inig francziáúl ’s németül fognak csevegni.
A’ kertész , mielőtt pemetés executio köze
lednék felé (a’ mitől retteg), önkényt által- 
adja nekik elégtét’ fejébe birtokának (esa* 
lány-rétjének) egy részét; ha parancsolják, 
aratni is fog számokra. Egyszersmind java
solja nekik, más ügyvédet válasszanak , mert 
— a — r hamisan védte ügyöket, ’s hitszegé- 
seért nem érdemel tőlök egyebet csalánynál.

G - f y

ÁLMOSKÖNYV! TÖREDÉKEK.
Purgatoriumból mennybe menni, vagy pok

lokra szólni: nőtelenséged házasságra fordilL
Rejtettszókat, találósmeséket fejtegettél, 

de nem találtad-ki: asszonyi állatnak szerelme.
Rózsák, mellyeket tördeltél, Összevérez- 

ték kezeidet: ha a’ rózsák tulajdon kerted- 
beliek voltak, nagy szivsérelem ; ha más kert
jében szagattad, érdemlett jutalom.

ltumex P  a t i e n t i á t ü ltettél, de nein e- 
redt-meg: resignáld bírói hivatalod’ minél e- 
lőbb, de tanítóságra se készülj.

Szárnyon járó sült galambokkal álmodni: 
angolnál, svábnál restség ; magyarnál közön
séges dolgot jegyez.

Széchenyben voltál, ’s mintha egy derék 
hazafi álmodból hirtelen felébresztvén egy 
gyújtott v i l á g n á l  fogva erre arra vezetge
tett volna, de azonban igen szép tájokat, tár
gyakat mutogatott: ha szemed’ világát einem 
vette , j ó ; ha kápráztak tőle szemeid , for
dulj másik oldaladra ‘s —— jó éjszakát!

Szembekötősdit já tszani: leánykérőknek i- 
géretei, békekötések, concessiók, tractatnsok.

Szép fiatal feleséget vetté l: ifjúnak jó , ö- 
regnek kevés öröm, sok szomorúsággal.

Szép tisztabuzát arattál a’ Balaton’ vizében : 
ha egy bőszült szerelmit iljoncz’ ígéretein épí
tél , ám lássad !

¥
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Szűk csizmád volt, melly feltörte lábad: 
vigyázz jövedelmedre , de meg inkább az ex- 
pensákra.

Vadászni tilosban : nőtlensás-.
Lőni, ha ez bak: gyakran házasság.

H- K. L.

SOHONNAI ORSZÁG’ GYÖNYÖRŰSÉGEI.
Van egy tájék, mellyet Sohonnának nevez

nek. Renyhe emberek igen jől ismerik és tud
já k , hogy ezen tartomány három mérföldnyi- 
re fekszik télen karácson és nyáron pünköst 
raegett, jobbról Koldnsvárral és balról Disz
nóaljával határos. De a’ ki oda akar ju tn i, 
az nagy tettekre termett legyen, mert magát 
egy köleskásahegyen keresztül kell falnia, a’ 
melly bizony három mérföldnyi vastagságú. 
Hanem aztán akkor egyszeriben ott is van ám 
Sohonnában, mellynek nagy gazdagsága min
den leirást felűlhalad: ottan a’ házak lepén* 
nyel, a1 deszkázatok kétszersülttel és a’ men
nyezetek kaláccsal vannak fedve; a’ házak’ 
és boltok’ ajtai mézes bábból, a’ falak túrós 
és szalonnás galuskából és a’ gerendák disznó- 
hús pecsenyéből vannak. Minden ház körűi 
van sövény, barna kolbászból fonva, a1 kutak 
teli vannak musttal, malváziai borral és máre- 
czal, a’ mellyek magoktól folynak-be minden
ki’ szájába.

A’ fényükön édes fánkok nőnek és a! jege
nyefákon rántott szeletek; tojásos lepénye
ket ráznak-le a‘ nyírfákról és a’ legjobb sző
lők nőnek a’ tövisbokrokon, a’ fűzfákon lát 
az ember friss zsemlyéket, és alattok foly
nak édes téjpatakok ’s a’ zsemlyék lepotyog
nak a téjbe, hogy kinekkinek ennie legyen; 
a halak önkényt bemennek a’ hallóba és már 
meg vannak forralva, sütve, kocsonyázva és 
rántva, ’s a’ hol hállók nincsenek, ott épen 
a part mellett úsznak, hogy kézzel is meg
foghatod. Ottan (bátran elhihetitek nekem) 
a' sült tyúkok, galambok és ludak a’ levegő
ben körűlrepdesnek, és a’ ki resteli megfog

ni, annak önkényt a’ szájába repülnek, a’ disz
nók az országban körös körűi futkosnak meg
sütve , és mindeniknek kés van hátában, hogy 
kiki magának egy darabot kivágván a’ kést 
ismét visszaszúrja a’ disznóba. Ott a’ sajtok 
úgy nőnek mint kövek, és a’ fákon a’ parasz
tok úgy mint minálunk s’ szilva, k ik , midőn 
érettek, lehullván mindjárt egy pár csizmába 
esnek.

Kinek lovai vannak, meggazdagszik, mert 
azok tojást teli ’s teli kosarakkal tojnak, 
cseresznyéért nem kell magasra felkúsznod, 
mivel a’ földön nő, valamint földi szeder, csu
dálatos kút is van ezen tartományban , a’ 
mellyben a’ vének megifjodnak annyira, hogy 
ránczokat elvesztik és ismét szépecskékké ’s 
vidámakká lesznek.

Sohonnában ig-en sokat tréfálódnak is az 
emberek, és ha czél-karikába lőnek, akkor 
az nyer legtöbbet, a’ ki a’ czéltól legtávo
labb já r ;  nyertes .a’ futásban az utósó, és a’ 
vadászat a’ bolhákban, patkányokban és ege
rekben áll. Ottan könnyű pénzt is nyerni , 
mert annak, a’ ki igen lomha, henye ’s ta
nya, és mindig alszik, minden óráért, mel
lyet alva e ltö lt, két két batkát adnak; és a ’ 
ki pénzét eljátsza, annak kétszeresen fizetik vis
sza ; a’ ki nem örömest fizet és egy eszten
deig adós marad , annak a’ hitelező köteles 
kétannyit hozzáadni; a’ ki örömest jól é l , 
az minden italért két két pengő krajczárt 
kap. Mindazáltal még is mindenkinek ónia 
kell magát attól, hogy okosan se ne beszél
jen , se ne cselekedjék, mert a’ ki ottan el
mével ’s ésszel akarna élni, azt senki sem 
szenvedhetné az országban; és a’ ki örömest 
dolgozik, azt Sohonnától eltiltják. A’ ki a’ 
fenyítéket és az emberiséget szereti, azt onnét 
elkergetik; hanem a’ ki semmire kellő, ki 
semmit sem tanúi, az ezen országban nagy 
tisztségekre jut.

K ár, hogy az ember Sohonnában házát is 
megeheti! de ez sem nagy baj, mert akkor
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aztán a’ szomszéd Disznóaljába költözködik és 
ottan a’ bűzösszínű ruhás katonák közé áll- 
yán koldus várt ostromolja.

Ki úgy él, a’ mint itten leírtam ; az iga
zán Sohonnába való, mellyet a’ régiek köl
töttek büntetésére és megintésére a’ renyhe 
és torkos, ügyetlen , élhetetlen, istentelen , 
átkozott, zabolátlan, vásott, pajkos, pajzán, 
korhely; szóval Sohonnába illő embereknek.

Ruzsicska János, 
zágrábi kir. professor.

DEMOCRITUSI CSEPPEK.

39) Valaki egy társaságban Artemisiát a’ 
szép nem' díszének állttá azért, mivel m e g- 
h o l t  férjének Mausolnak, hamvait szerétéi
ből elnyelé. — Én pedig bizonyossá teszem 
az urat —  felszólala az elpirult dámák’ ügyé
ben egy galant férj —  hogy sok mostani fe
leség felülmúlná az úr’ magasztalt Artemisiá- 
já t  i s , mert —  kérdezze bár az úr —  hány 
kész volna férjét — mihelyt kedvére nem 
tesz — e l e v e n e n  is elnyelni?!4'

40) (Üröm-csepp) Egy városban az előbb
kelő polgárok minden nagyobb solemnitáso- 
kon n e m z e t i  a r a n y z s i n ó r o s  ö l t ö z e t 
b e n ,  kardosán és sarkantyiísan jelennek-meg,
—  azonban még is a’ n e m z e t i  n y e l v e t  
megvetve, egymás közt ugyanakkor más nyel
ven herrvettereznek.

41) Egy tekintetes úrnak kocsitengelye e- 
gyik —  a’ sok közül nem is tudni mellyik
—  r ó s z  úton eltörvén, a’ szomszéd falu’ 
birája azonnal hivatalosan ott terme, ’s es- 
küttei’ segítségével az eltört tengelyt egy kö
téllel úgy öszveköté, hogy a’ tekintetes lír 
tovább úlazhatott. Midőn ezen szívességöket 
megköszönné, az öregbiró társai’ nevében így 
felelt: ,,Ugyan mi az az egy kis kötél ? — 
hiszen a’ tekintetes ilr többet érdemlett már 
meg tőlünk e g y  k ö t é l n é l ! "

42) Egy zsidó asszony e’ napokban a’ bu
dai csillagász-toronyba felmenvén , a’ csilla
gásszal kívánt szólani , ’s midőn ez látogatá
sa' czélját kérdezné, mély sóhajtások közt 
panaszlá az asszony, hogy férje félesztendő 
óta eltévedt, azért esedezik „ j ö v e n d ö l n é -  
m e g  n e k i ,  ho l  l e g y e n  az  m o s t . “

43) Kevély önérzésből esik é meg közné
pünknél , hogy ez néhol a’ tatárjárásról is 
így szóll „ t a t á r  f u t á s 44, az 1809diki 
franczia hadról szinte „ f r a n c z i a  f u t á  s“ , 
holott ezek akor nem futottak , hanem f u t- 
t a t  t a k.

Szelt rény esy.

TALLEYRAND ÉS STAELNÉ.

B r o g l i e  báróné, a’ híres Stael asszony
ság’ leánya , igen feltűnő szépség volt. Tal
leyrand herczeg olly szívesen tekingetett a’ 
szép asszonyra, hogy miatta nagy elméjű any
járól gyakran megfeledkeznék. Egy csolnaká- 
zás’ alkalmával, hol mindhárman jelen vol
tak , Staelné ezen cseles kérdést intézte a’ 
herczeghez: „Ha e’ csolnak , szélvésztől elka- 
patván , behorpadna; kit fogna a’ herczeg e- 
lőször kiszabadítani, engem e , vagy leányo
m at?44 Asszonyom, mond a’ leleményes Tal
leyrand hirtelen , illy asszonyság felől, ki 
annyi isméretekkel ’s elmével bír , azt fel
tenni, hogy úszni ne tudjon, nagy megbán- 
tás fogna lenni, azért kötelességemnek tarta
nám , legelőször is a’ bárónét kiszabadítani*

REJTETTSZÓ.
Vont kettőmben az erkölcsnek 
Fe'nyes bére osztatik.
Vég kettőmben , ezt is vond-meg ,
Életerőd tartatik.
Rövid négyemben harczoltak 
Hölgyei a’ szittya honnak.

Hideg Mihály-

A’ 47dik számbeli rejtettszó: Ural .

Szerkezteti H e l m e c z y .  —- Nyomtatja L ä n d e r e r .



TÁRSALKODÓ.
49. szám Pest, Junius’ 20tia - 1832.

ÍTAZÁS HIMALAJA’ HEGYÉN.

Blacker, ángol őrnagy (M ajor), részint 
egészsége miatt, részint tudni vágyásból 1824. 
on költségein tizennyolczad magával egy utat 
te tt az óriási Himalaja* bérczein. A faluk, 
meliyeken keresztül kellett mennie többnyire 
20— 30 szegény kunyhókból állanak. Lako
si jámbor , becsületes nép.

Mintegy negyven mérföldet hagytam hátra, 
mond az utazó, meddig azon völgyet elérhe- 
té ra , mellyet a’ Sutledsch’ folyója öntöz. A- 
zOn sok apró statusoknak, mellyekre az or
szág osztva van, Rampur fő helye. A’ völgy 
itt igen keskeny, alig ad helyet egy kis vá
roskának* Á’ hegyek mindkét oldalán egye
nes meredekségben emelkednek-föl. E’ város
ka közép pontja a’ hegyi és síkföldi lakók’ 
kereskedésének. Fó czikkelyei: vas, méz, 
viasz, aszalt gyümölcs, porczellán, china, 
szövetek ’s tb. Láttam több kereskedőt chi- 
nai Tatárországból, kik közűi sokan Peking- 
be is járnak. A’ városkától fel a’ hegyeknek 
egész Ruariig mindenütt a’ viz’ folyása mel
lett mentem. Ruarinál akkor építettek egy fa- 
hidat; az elóbbenit a’ lakosok elronták, hogy 
a’ napalesi nép’ hódoltatásinak határt vessenek. 
Az általmenetel a’ hid’ felépítése előtt füvek
ből font kötelek’ segédével tö rtén t, mellyek 
nem ritkán el is szakadoztak, ’s az utazó a’ 
keskeny sziklák közé szorult folyó’ örvényébe 
bukott ’s koszirtókon törte-öszve magát.

Éjszakra a’ hegyek meredekebbek, mint 
délszak felé, és sok ezer lábbal magas
bak. Két napi vándorlás után a’ déli résznek 
végső falujához érkeztem. Harmadik nap még 
itt ott néhány fűszál látható volt ’s néhány 
nyirbokor; a’ negyediken őrök hóval bontott 
tájakat értünk. Az út apró völgyeken ment

kérésztől ’s csaknem a’ hegylánczot elválasz
tó pontig egyenes vala. Azon túl igen nagy 
fáradsággal másztunk a’ tetőre. A’ tetőn túl 
könnyebb volt a’ lemenetel, mert a’ hegyhaj- 
lás nem volt olly igen meredek. Egy hosszas 
út után elértünk a’ legelső folyó viz’ partjá
hoz , melly a’ hó alatt megyen. Nem kevéssé 
bámulánk, midőn észrevettük, hogy egy jó
kora távolságú útat egy sebes, nagy folyó’ 
medre felett tettünk. Szerencse, hogy ma
gunkkal gyújtó eszközöket vittünk, különben 
e’ sivatagban, hol hónál egyéb nincs, tűz 
nélkül kellett .volna hálnunk. Ötödik napon 
alkonyodás felé egy magányos házhoz értünk, 
melly hóval vala körülvéve, ámbár junius’ kö
zepe volt. A’ hegyek’ charaktere itt egészen 
megváltozott. Sokkal sziklásabbakká lőnek 
mint előbb ’s alakjok ábrándos sivatag volt, 
’s éjjel templom-tornyoknak tetszettek. A’ fo
lyó nevekedett és dagadt; növénynek sehol 
sem lehetett jelét látni. Néhány aszú gally 
irnitt amott volt minden . a’ mit tűzrakáshoz 
szedhettünk. A’ pásztor, kit itt a hegyek
ben találtunk, lófarkú tatár bivalokat, hosszú- 
farkú tibeti teheneket , juhokat és kecskéket 
őrzött. Ezen állatok, úgy látszott, a’ sziklák 
között találtak eledelt*, de miből állott le
gyen az, nem tudnám megmondani. Kővetke
ző napon egy falut látogattam-meg, melly
13,000 lábnyira fekütt a’ terger’ színén felül. 
A’ hó i t t ,  mivel a’ vidék leginkább látszott 
kitéve a’ nap’ hevének, olvadni kezdett, a’ 
folyó nagyobb és sebesebb volt ’s partjain kö- 
rűl-árkolt földeket és apró nyirbokrokat lehe- 
te látni. A’ falu chinai volt. Elójárója (kor
mányának minden idegentől félő politicája sze
rint) értésemre adá , hogy térnék-vissza. Bár 
mi nagyon kértem, engedné-meg útamat to-
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vább folytathatnom, 6 nem akará kérésemet 
meghallgatni, holott egy napi lítazás kivűl tett 
volna tartománya’ határain, Ez ember paran
csolt a’ szomsze'dfaluk’ minden lakóinak. —• 
A’ földnépe itt báránybőr köntöst hord, mint 
azon tatárok, kiket Persiában láttam. Hajok 
hosszú ’s hátúi befonva hordják, mint a’ d u 
naiak; fejborítékjok sárga nagy kalapból áll. 
Irántam igen nyájasak voltak; én vale'k az 
első európai, kit valaha lá ttak , és így kíván
csiságok’ tárgya. De aze'rt nem voltak tola
kodók ; apró csoportokban jöttek ’s leültek 
sátorom’ ajtaja előtt ’s miután megmutattam 
nekik európai bútoraimat, eltávoztak. Töb
ben közűlök theevel kínáltak, melly sóval, vaj
já! e's tésztával volt keverve, ’s jó izű nem 
volt ugyan, de még is ehető. Kénytelen va
lók azon úton visszatérni, mellyen jöttem. 
Több mint 30 mérföldet örök havak közt men
tünk, mellyek némellykor 5 0 —60 lábnyi ma
gasságig tornyosodnak-fel. M adarat, kivéve 
a’ pávafáczánt és egy igen kis faját a’ holló
nak, melly a’ legfőbb pontokon is látható, 
nem igen találtunk.

A’ nap’ heve és a’ szél ezen hegyvidéke
ken különös ellenkezésben áll, amaz forró, 
ez metsző hideg mint jé g ; elannyira, hogy 
az embernek köpönyeget kell magára vennie 
a’ szél ellen ’s egyszersmind ernyőt használ
nia a’ nap ellen. Legszenvedhetlenebb a’ nap
sugárok’ visszaverődése a’ havakról , melly 
igen sok fájdalmat okoz és szembetegséget. 
Embereim közűi többen, kik ez alkalmatlan
ság ellen semmi eszközökről nem gondoskod
tak , látásokat több napokra elvesztették ’s a’ 
hósziklák közé tévelyedés’ veszélyének voltak 
kitéve. Azon ponton felül, hol a’ Sutledsch’ 
völgyén általmentünk, a’ hegyek nem olly hir
telen meredekek többé; a’ folyó ’s azon hegy- 
láncz között, mellyet meghágtam , jókora ki
terjedésű tartomány van, hol búza terem ’s 
tizennyolcz különféle nemű szőlő, alma, kör
te , szilva, nagy bőségben. A’ baracz vadúl

|  nő ’s oily nagy bőséggel, hogy a’ tartomány
nak csaknem minden olaja magvából készítte
tik. Közönséges italok a’ sör, készítenek bort 
is , de keveset. Minél mélyebben hat az em
ber a’ hegyekbe, annál finomabbnak találja 
a’ juh és kecske-gyapjat.

* Lehetetlen azon látvány’ szépségét leábrá
zolni, mellyet a’ Sudledschtől öntözött ta r
tomány a’ szemnek mutat. Itt egy pillantat- 
tal lehet mindennemű emberi foglalatosságo
kat látni. A’ hegyek közt vetőket lát az em
ber akkor, midőn a’ völgyben már aratnak ; 
messzebb nyájak legelnek, mezők virítanak, 
mind addig, hol örök hóval fedett tetőkön 
enyészik-el a’ látás. Midőn a’ Sutledsch-völgy- 
be lép az útas , a’ föld’ legnagyobb hegyei 
ötlenek szemébe a’ messzeségben, közelebb a’ 
síkon a’ legszebb halmok, fényűk, czedru- 
sok , óriási magasságú ternyőkkel (Eiben- 
baum) benőve , mellyek alatt havi rózsák fe- 
selnek. Felül halad minden képzeletet a’ ter
mészetnek itteni fennsége , a’ hegyek’ mere- 
déksége ’s azon fáradság, mellybe kerül te- 
tőjökre mászni. A’ vándor’ tagjait kedves bor
zadás lepi-meg, midőn az égető, kiaszott sík
ról egyszerre hűvös illatozó hegytartományba 
lép ; vagy midőn szédítő meredekségek felett 
a’ keskeny ösvények’ veszedelmeiből biztosabb 
útra é r, hol nem lehet félnie többé, hogy 
egy kis csuszamodás ezer ölnyi mélységnek 
sziklafenekére taszítja.

V. KÁROLY’ ÍTÉLETE A’ BELGÁKRÓL,

Ötödik Károly spanyol király, lelépvén a’ 
kormányról, Fülöp fiának a’ belgák iránt a’ 
következő nevezetes szavakat mondá:

,,A’ belga teljesen érdemes a rra , hogy be
csűid. A z, hogy én belga földön születtem, 
legkisebb oka azon szeretetnek, melly ben
nem e’ nép iránt mindig volt. A’ rénynek min
den nemei, mellyek csak embert tiszteletre 
érdemessé tehetnek, nagy mértékben buzog
nak mellében. Bár könnyű volna magát ré-
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nut öve tennie, ő inkább kivan hasznos lenni. 
Mérsékleti a’ szerencseben, meggondolt es 
nyugalmas a’ viszályok közt. Egyszerű, őszin
te e's tiszta lelke nem tud hitszegest es ha- 
zudságot szinleni. Kevélység ’s pompa nélkül 
józan, nyílt, nagylelkű; de egyszersmind o- 
kos ’s előrelátó. Elevensége sok béketürés- 
sel van egybekötve. Ősei’ vallásához hív, sze
reti törvényes urait mind addig, mig azok tör
vényt ’s igazságot tisztelnek. Azonban min
den béketürése mellett, mellyel a’ rajta elkö
vetett igaztalanságot szenvedni szokta, min
den egyes belga oroszlánná leszen, melly a’ 
köz jóra vigyáz , mihelyt valaki őt jusaiban 
bolygatni merészli. A’ szabadság’ szent neve 
mélyen van bevésve minden belga-szívbe ’s 
nagyobbra becsüli a’ dicsőséges halált egy 
gyalázatos életnél. Ha valamelly zsarnok (ty- 
rannus) elnyomni akarná , azonnal megmutat
koznék egész hatalmában ’s lelke’ szabadságát 
még a’ halálban ’s nemzeti elhanyatlásban is 
megtudná őrzeni. Ez charaktere a’ belgának 
ma ’s ez volt mindig. O még akkor is sza
bad volt, midőn a’ világot önkény tartá ha- 
talomlánczain. Midőn Kóma egész világot le- 
gázlotta , ő a’ hatalmassal barátságos szövet
ségben állott. Az időnek keze országokat 
rombol-szét: de azt még nem tehette, hogy 
a’ belga-mell megszűnt volna szabadság’ láng
jától hevűlni. Bár urává ismeri, kit a’ tör
vény felette azzá t e t t : de a’ szolgaságnak 
csak puszta nevénél is öszvecsikorodnak fogai 
*s a’ fejedelem , ki magát zsarnokká ten
né, bár melly vényekkel bírna egyébiránt, 
minden belgában ellenségére találna. O Fülöp ! 
ó kedves fiam! akaratom ellen is könyek gör
dülnek szemeimből. Bár mi fényesen ragyog is 
a’ királyi szék, veszély’ és balszerencse’ éjsza
kája sötétlik körűle, ’s legnagyobb ragyogá
sa is tünemény és arnyékkép. Nem elég e ó 
isten, hogy a’ királyok emberek, kellett e 
még annak is lennie, hogy egy csoport nyo
mon! szolgarab e's félénk imádó vegye körűi

’s gyarló lelkét álnokűl megjátsza! Ezeknek 
nyelve elforgatja a’ legigazabb igazságot ’s 
alacsony hizelkedésök a’ legerősebb kísértet, 
mellynek isten a’ fejdelmeket kitette. Fiami 
óhajtóm , hogy szavaik lelked’ el ne csábít
sák. Szeretheti e az fejedelmét, ki saját ha
zája ellen árulő ? Bár melly lángoktól látszik 
is melle hevűlni , egyik kézében tömjént 
t a r t , a’ másikban gyilkot. Ha te valaha hit
szegő tanácsaikra hallgatnál, azonnal fog
nád tapasztalni, hogy a’ szabadság védők
re mindig ta lál, ’s azon polgár, ki sza
badságért harczol, sem tüzet sem vasat nem 
retteg; fel tud lázítani egész tábort ’s halá
la diadal. A’ honszeretet erőt ad neki min
den harczaiban ’s rényei’ érzése rózsákat ne
vel minden léptén. A’ zsarnoki hóhérbárd 
kötelességeitől nem mozdítja-el ’s szegezzenek 
bár ezer láncsát mellére, ő harczolni fog pol
gártársai’ javáért. Akár mi balszerencse fe
nyegesse, ’s tátogjon bár a’ nyílt pokol elle
ne, derék polgártársai’ tekintetében, a’ túlvi- 
lági életben és saját lélekismeretében fog vi
gasztalást találni/4 —  Mi sükerök lett legyen 
e’ fejedelmi bölcs intéseknek Fülöpre nézve, 
tudják azok , kik az ötödik Károly utáni his
tóriának fekete lapjait valaha forgatták.

A’ TÁRSALKODÁSI KELLEM.

Az úgy nevezett kellemes emberek rendsze
rint ollyanok a’ társalkodási körökben, mint 
az apró elmés anecdoták, mellyek egykét fer
tályig a’ léleknek derűletet ’s mulatságot szer
zenek. —  Az a’ simaság, hajlékonyság és 
édeskés mód, tetszést nyer ’s szükség’ idejé
ben a’ mulatságnak segéd eszközévé leszen; 
ott t. i. hol különben a’ társaság unalmas és 
lelketlen volna; azonban, állandósága nem 
nagy van. Ezen kellemesség csak prizma, 
mellyben egy kis fény’ színei tükröződnek. 
Benne csak hamar egyebet s z í n n é l  nem lát
ni ’s az a’ teljes charaktertelenség könnyen 
csömört okoz, mint sok édesség az étekben.



1 9 0

Van azonban egy magasabb, vagy mondani 
lehetne, ideálisabb kellem ; az , a’ mi az em
berben tisztán, tökéletesen szeretetre méltó. 
Ez ment minden színlelgetéstől, mesterkélt 
viselettől gondolatban és érzésben. Ez nem a- 
kargratiát ábrázolni, a’ gratia önkényt szél belő
le a’ maga legszebb formáiban. Férfi és asszony, 
kiben illy kellem van, a’ magasabb és finomabb 
társalkodásnak nemtője (Genius). Azon nemes 
szabadság egész lényében, viseletében, kife
jezésiben, gondolatiban, azon melegség a’ 
jo ügy iránt, azon béketürés és készség , 
mindenütt önérdek nélkül használni, megva
rázsol mindent maga mellett ’s körében a’ke- 
vésbbé fogékony, a’ kemény szív is egy tisz
tább *s jétékonyabb levegőtől érzi magát kö- 
rűllengve. Valédi szívesség a’ legszebb ’s leg
hűbb társa az illy kellemnek, ’s a’ lelki vi
lágnak nincs nagyobb varázsa, mint o tt, hol 
e’ kettő szabad egyesületben mutatkozik.

K Ü L Ö N F É L E .
Londonban egy varga szomorújátékot készí- 

te. Egy sereg úgy nevezett szép l é l e k  ösz- 
vebeszélt, hogy a’ darabot valamelly mellék- 
theatrumon el fogja játszatni ’s mind a’ mel
le tt, hogy igen nyomorult mázolás vala, 
megtapsolják, ’s szerzőjének koszorút hají- 
tandanak-le a’ színre. ’S mi történt? A' 
szegény bohé poéta örömében megbolondult. 
—— A’ gonosz szép lelkek! hogyan űzhettek 
illy gyilkos tréfát szegény bolondbél ?

Az olvasás sokaknál nem lelki élemény, ha
nem csak szokás. Egy illy szokásbél olvasó
nak valaki élvévé románját, mellyet lefekte- 
kor szokott volt olvasni ’s helyébe gróf Szé
chenyi’ lovakról írt munkáját te tte , felnyit
ván a’ könyvet mintegy közepe’ táján. A’ 
jámbor olvasó elővevé a’ könyvet és benne foly
vást olvasott. Kérdezték : mit olvas ? —  „Ro
mánt.41 — Hogyan tetszik? „Igen jó l, igen 
jó l , csak az kár, hogy igen sok van benne a’

lovakról.44 — Íme, így szoktak a’ mi embereink 
olvasni ’s azon sok fonák szóbeli recensiénak, 
vagy inkább könyvbiráléi éretlen fecsegések
nek, mellyeket minden nap hallunk, kivált 
political tárgyú könyvek felől, nagyobb ré
szint illy olvasás volt alapjok.

Newton halálos ágyán ezt mondá: Nem tu
dom a’ világ mit gondol felőlem; én úgy lát
szom magamnak , mintha gyermek voltam vol
na, ki a’ tengerparton já tszott, ’s rendkívül 
örvendett, ha itt egy sírna követ, amott egy 
tarka csigahéját talált, azonban, hogy az igaz
ság’ óceánja végigláthatlanúl terfedt-ki előtte, 
így van az emberlélek általányosan. Minél 
buzgóbban ’s mélyebben búvárkodunk, annál 
határtalanabbaknak látszanak előttünk a’ tár
gyak, mellyek még nincsenek világosságra hoz
va , ’s annál inkább meggyőződünk arról, a’ 
mit nem tudunk.

A’ NAGY ELMÉK.

A’ nagy elmék saját reflexiói világukban él
nek. Szemlélődésük nem marad apró dolgok
hoz tapadva , hanem megvetve hányják-el a’ 
kislelkűség’ a’ korlátozottság’ lánczait. A’ tár- 
salkodási tonus’ könnyű , enyelgő, játszi ’s 
elméncz embereket kíván; mert a’ társalko- 
dás csak a’ felületeket érinti, a’ mélybe azon
ban nem hat. A’ tarka réti virágokból fűzött 
társalkodási nyelv elfonnyad a’ nagy szellem’ 
reflexiói világában. Reá nézve tehát valódi 
ön megtagadás volna, ha magát a’ semmit 
nem jelentő társalkodási gondolatjátéknak ál
tal engedné. Kevés nagy elmét mutathat még 
a’ világ, ki egyszersmind jeles társalkodó 
volt volna.

REJTETTSZÓ.
Nélküle nem szólhatsz ha fejét veszed, akkor is a’ mit 

Szólasz, vagy pedig írsz, rajt’ alapítva legyen.
K o d r ó l .

A’ 48dik számbeli rejtettszó: E g e r .

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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TÁRSALKODÓ.
Pest, Junius’ 23Un

W A S H I N G T O N .
Sidons szerint.

Washington generális igen munkás, fáradha
tatlan emher volt. A’ hajnal rendszerint dol
gozó asztala mellett találta. Ha az ember hi
vatalbeli és személyes levelezéseinek vastag 
köteteit tek in ti, alig képzelheti mint lehete 
egy ember-élet elégséges annyit ’s olly jól 
végezni. Csak a’ szerfeletti rendszerétet és 
pontosság tette mind ezt lehetővé. Az öltöz-. 
ködéssel azonnal kész volt. Szolgája előhoz
ta  ruháit , megfésülé h a já t, mellyek után ön 
maga megborotválkozott, elővette köntöseit’s 
felöltözék igen csinosan, a’ nélkül, hogy sok 
időt töltene.' Ruhái mindig régi szabásuak vol
tak , de finom szövetből. Mint praesidense 
az egyesült amerikai statusoknak házát igen 
csinosan rendelé-el: de pompa nélkül ’s a’ 
legnagyobb egyszerűséggel. A’ költség, melly- 
be praesidenssége került, évi fizetése mellett 
elnyelte egyik legszebb ültetvényét (planta- 
ge) is.

Washingtont nem igen lehete fényes öltö
zetben látni, ha csak vagy a’ Cincinnatus-rend’ 
tagjait nem kellett elfogadnia, vagy pedig 
katonai vizsgálaton nem volt. Illyenkor az ön- 
kényt-vállalkozók’ ezredének ruhájában jelent- 
meg, mellynek a’ háború’ kiütésekor vezére 
volt. O még öltözetében is szerette a’ hadi 
embert a’ polgárral egyesíteni, jól tudván, 
hogy csak azon ország erős, hol e’ kettő min- 
dig egyesülve van.

Nap’ kelte után a’ geaeralis mindig istálló
it tekintette-meg. A’ lovat igen szerette ’s 
egyedül e’ czikkelyben engedett magának fény
űzést. A’ szabadság’ háborúiban az ó lovai 
voltak legszebbek, lo rk i diadalraánál, midőn 
a’ meggyőzeitek’ kardja kezeibe adatott, egy

sötét fakón űle, mellynek homloka és lábai 
fejérek voltak. A’ győzedelem után kiszálla 
nyergéből, a’ fakót Mount Vernonba kül
dő éŝ  soha többé rá nem ült. A’ ló sok esz
tendeig élt a’ revolutio után Mount Vernon- 
ban ; télen istállóban nagy gond ’s ápolás közt, 
nyáron a’ szabad mezőn.

Lovait megtekintvén, könyvtárába ment, 
hol mind addig foglalatoskodott, mig a’ reg
gelizés' órája el nem érkezett. Reggeli étke 
csaknem mindig kukoriczából készült sütemény, 
thee és méz volt. Ha vendégei voltak (a’ mi 
többnyire megtörtént) a’ reggeli étek után 
könyv eket ’s újságleveleket hozata nekik, hogy 
kiki kénye szerint mulasson , mert a’ generá
lis most foglalatosságait ment végzeni. Keresz
tül lovaglott t. i. széles terjedelmű földein, 
egyedül, minden szolga nélkül. Ha valamelly 
palánkhoz érkezett, mellynek nem volt ajta
ja ,  néhány padlót kiemelt zsilibjéből, keresz
tül vezette lovát; a’ palánkot visszaigazította 
’s ellovaglott mnnkásaihoz. O igen gondos 
’s mindenre figyelő mezei gazda volt, ’s a’ 
földmivelésben éles Ítélete ’s tapasztalása ál
tal sok javításokat hozott divatba. Az illye- 
tén lovaglás naponkéntk 10 —  15 angol mér
föld nyi volt.

Képzelj magadnak egy öreg urat magányo
san lovagolva, fején széles karimájú kalap, ke
zében mogyoró - vessző ’s maga előtt a’ nye
regben egy hosszú nyeld esernyő : illyen volt 
az amerikai szabadság’ hőse. Esernyőjét uno
k á i, mint valamelly szent ereklyét,* 25 évig 
tartották magoknál nagy tiszteletben, ’s ké
sőbb a’ la grangei patriarchának, Lafayette 
generálisnak küldötték ajándékéi, kinél még 
most is láthatni.
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Pontban három fertálykor háromra tért-meg 
a’ szorgalmas mezei gazda lovaglásából ; ál
tal öltözködék , ’s háromkor ebédhez ült. Több
nyire j© étvággyal (Appetit) evett. Rendsze
rint sör volt ita la , mellyet maga készíttetett 
’s 4 — 5 pohár madeirái bor. Ebéd’ végén föl
emelte poharát ’s e’ szavakat mondá : „Min
den barátinknak!“ A’ délesti időt, melly a’ 
tudományoknak volt szentelve , könyvtárában 
töltötte ; az estvét, dolgainak végeztével, bará
ti és háznépe’ körében, thee mellett. Vacso
ráim nem szokott ’s 9 órakor már ágyban 
▼olt. —  Ha semmi társaság sem volt Mount 
Vernonban , kivonatokat olvasott háznépének 
a’ legújabb munkákból, vasárnap pedig prae- 
dicatiókat ’s vallási értekezéseket. Olvasása 
érthető volt ’s erővel teljes; szava egy régi 
tüdősérv miatt gyenge. Ha a’ tárgy érdeklet- 
t e , észrevehető vala , mint ügyekezett szavá
nak erőt adni , hogy kifejezhesse a’ mit lel
ke érez. Egyébiránt igen kevés beszédű volt 
’s gondolatokban merengő. Ha csendesen ’s 
magába merűlten ü lt, ajkai és keze gyakor
ta megmozdultak, ’s látszott, hogy lelke más 
világban j á r , mint a’ melly körűle van.

Télen, ha az idő komor volt ’s ki nem 
lovagolhata, mielőtt lefekünnék, mezei palotá
ja ’ hosszá csarnokán sétált.

Praesidenssége alatt kevesebb időt enged
tek dolgai a’ testi mozgásra: de még ekkor 
is gyakran kilovaglott, és gyakran mene az 
óráshoz , hogy óráját a’ regulatorhoz igazítsa. 
A’ gyermekeket igen szerette. Philadelphiában 
az anyák , midőn húzok’ ajtaja előtt elment, 
gyermekeiket karjokra vették ’s a’ praesidenst 
ezen szavakkal rautatták-meg nekik: „Nézzé- 
Washington a t y á n k  jő.“ Egy olly neve
zet, mellyet érdemleni nagyobb dicsőség, mint 
koronát. —  A’ praesidens gyakorta karjaira 
▼ette illyenkor a’ kisdedet ’s beszélgetett ve
le szíves hangon, mint saját magzatjával.

A’ vasárnapi időt a’ generalis vallásbeli fog
lalatosságokkal töltötte. Ekkor semmi láto

gatást nem fogadott-el, kivévén ha Trumbull 
jö t t , ki a’ revolutio’ háborúi alatt biztos ti- 
toknoka v o lt, ’s később Connecticutban igaz
gató. Trumbull minden vasárnap eljőve ren
desen ; hogy a’ praesidenssel egy órát tölthes
sen. Megérkezése olly pontos volt, hogy a’ 
kapus a’ perczenetet tudta előre mondani, melly- 
ben a’ harang jövetelét jelenteni fogja, ezért ne
vezték azt a’ háziak Trumbull’ harangjának.

Washington 50 évig volt férj, ’s hitvese’ 
képét esküvése’ órájától egész haláláig nem tet- 
te-le melléről.

December 12dikén 1799. a’ generalis egy 
esős havas napon künn a’ mezőn gazdasági 
dolgaival foglalatoskodott. Midőn haza tért, 
ruhái által voltak ázva. Ruhát váltván, ámbár 
rosziil érzette magát, dolgozó asztalához ült, 
mert életének minden órájára ki volt szabva 
a’ dolgozás’ neme. Estve a’ thee mellett újra 
panaszlá roszállétét, de ismét munkájához 
tért vissza , hol egész éjfélig ébren marada. 
Hitvese lefekütt a’ szokott órában : de mivel 
a’ dolgozó szobának ajtaját csikorgani nem 
hallotta (a’ mi rendszerint az éji nyugalom
nak jele voll), nem tuda elaludni és aggodal
mas várakozásban ült ágyán. Végtére hallá 
férje’ jól ismert lépteit, ’s midőn ez a’ háló 
szobába lépett, szemrehányásokat teve, hogy 
roszál lévén, olly sokáig fennmarad. Was
hington ezt feleié: „Még csak most végzet
tem napi munkámat. Tudod, hogy egész éle
temben mindig törvény volt nálam , soha más 
napra nem halasztani, a’ mit a’ kötelesség 
mára kiszabott.“ Ezzel eloltó a’ tüzet a’ kan
dallóban , ’s lefeküvék; de álom nem jőve, 
mint egyébkor , munkában kifáradott szemei
re. Csendesen fekütt, tűrte fájdalmait ’s nem 
vert-föl senkit álmából. Csypán reggel enged- 
te-meg, hogy orvost hívjanak. Három orvos 
jö tt ’s tanácsot tarta felette. Mindent elkö
vettek , hogy a’ nagy embert, a’ természet
nek e’ nemes művét, megmentsék : de azt esz
közleni nem lehetett. Az éj elkövetkezett,
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minden baráti öszvecsoportozának a’ szenvedő 
ágya mellett ’s lehellet nélküli aggódás közt 
lestek a’ reménynek minden legkisebb sugá- 
rát. O keveset szólt. Dr. Óraiknak, ki egy
szersmind barátja volt, keze után nyúlva ezt 
monda: „Barátom, én meghalok —  de ne 
rettegd halálomat.“ Hitvesének pedig ezt: 
„Menj íróasztalomhoz; a’ titkos fiókban két 
írást fogsz lelni, hozd ide.“ Az írások elho
zattak ’s ő továbbfolytató beszédet: „Ez vég
ső akaratom, tartsd-meg ; a’ másikat egesd- 
el.“ Ezután Lear ezredest hivató ’s paran
csoló , hogy testét a’ szokott három napig te- 
metetlen tartsák.

Fájdalmait a’ haldokló teljes elszánással 
’s férfiúi erővel tűrte. Minél inkább haladt 
az éj , annál inkább gyengűle ’s úgy látszott 
érzette, hogy órája közel van. Éjfélkor kér
dező , hány óra ? „Néhány perez’ híján tizen
kettő“  lön a’ felelet. Ő nem szólt többé. 
Kezeit mellére tévé keresztben , kinyujtózék 
’s a’ halál kioltó melléből a’ mennyei szikrát. 
Semmi harcz, semmi vívás nem jelentette a’ 
lélek’ elszállását. Olly változatlanul maradtak 
arezvonási, hogy a’ körűi állók csak több per
czenetek után vették észre elhunytét. így vé
gezte földi pályáját egyike a’ legnemesebb 
lelkeknek, kiket az emberiség’ emlékei nevez
hetnek. Éjszakám erika’ egyesült státusai, ezek 
a’ szabadság’ és polgári jólét’ legragyogóbb 
diadalmai, az ó nagy munkája ’» ezeknél a* 
washingtoni név a’ polgári függetlenségnek ő- 
rökké jelszava lesz.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI NEVEZETESSÉGEK.

A’régi amerikai útazók’ írásaiban , valamint 
szinte Thluet’ cosmographiájában i s , egy olly 
fáról van emlékezet, melly a’ felhőket magá
hoz vonja, és a’ legszárazabb pusztákon is 
esőt támaszt. Ezen állítás sokáig mesének 
ta rta to tt, most azonban nem rég egy brazí
liai útazó csakugyan illy fát ta lá lt, mellynek 
lombjairól nagy csepekben húllotta’ víz, mint

ha körűle eső permetezne. Ezen fát Leander 
Cu b e  a pl  u v i o  s ónak ,  Decandalle pedig 
C a e s a l p i n i a  p l uv i o s á nak nevezi. Van
nak több növények i s , mellyek bizonyos idő
ben könyeznek, mint példáéi, a’ Calamus ro- 
tang.

Azon különös tünemény, mellyen a’ régi 
világ’ physikusai megegyezni nem tudtak, hogy 
t. i. az égből meteor-tömegek (Meteormassen} 
húllanak, az líjabb időkben Amerikában is mu
tatkozott. .1807. Connecticutban egy nagyt&z- 
golyóbist láttak a’ levegőben égdörgéshez ha
sonló ropogás közt röpülni ’s belőle több 
mint száz kő esett a’ földre; hasonlókép 1828 
egy illy meteor-tünemény röpült végig a’ le
vegőn álgyu-dörgéshez hasonló zaj között , ’s 
belőle szinte kövek hullottak.

Az úszó szigetek felől a’ legrégibb idők óta 
emlékeznek az utazók. Plinius említ egyet, 
melly a’ Bassannello’ taván van, Roma mel
lett. Scótiában a’ Loch-Lomondon volt illy 
sziget, valamint Cumberlandban a’ d e r w e n t -  
\ y a t e r i  tavon is bizonyos időkben megjele
nő ’s ismét elenyésző néhány illy szigetek. 
Pettingal, a* ifjabbik, leírt egy úszó szigetet, 
melly nem messze a’ newbury révtől látható. 
A’ sziget fákkal van benőve ’s nyáron a’ tó’ 
hullámain szelektől hajtva úszkál. —  Mocsáry- 
nak Nógrád vármegye’ statisticájában is van 
emlékezet egy úszó szigetről a’ diósjenői ha
tárban. (Bár íróink is a’ hazánkbeli termé
szet-ritkaságok’ leírásait közlenék ollykor a’ 
publicummal ! Sokat , szégyenünkre legyen 
mondva, csak külföldi írásokból tud unk-meg.)

SHAKSPEARE’ LEVELE KEDVESÉHEZ.

Édes Annám, valamint szavamhoz minden
kor hűnek találtál, akarom , xígy tapasztald 
most i s , hogy ígéretemet a’ legszorosban tel
jesítem. Kérlek hintsd-be ezen szegény haj
fürtöt csókjaid’ balzam-illatjával, akkor a’ ki
rályok is hódolni fognak neki, ’s meghajtják 
fejőket előtte. Bizonyossá tehetlek iránta,
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hogy nem valamelly durva kéz fonta-öszve, ha
nem a’ te Willidé. Valóban sem azon aranyos 
kicsinységek, mellyek a’ királyok’ fejeit kö
rűi fonják, sem a’ világnak bármi érdemje
l e i , felényi gyönyörrel sem ajándekoznának- 
m eg , mint a’ mennyit ezen számodra készí- 
tett munka nekem szerzett va la ; ez érzéshez 
csak az hasonlítható, a’ mi magát az istensé- 
get is díszesiti; a’ tiszta, szelíd e m b e r s z e 
r e t e t .  Ezen rény az, e'des Annám, melly- 
ert én szivem’ egész mélyéből szeretlek : 
mert te ollyan va g y , mint egy terepély 
cédrus , mellv ágait messze kinyújtja, hogy 
az apró növevényeket teli fagytól és szelek’ 
dühétől mentse. Élj boldogul! holnap látni 
foglak, addig élj boldogul te f o r r ó n  s z e 
r e t e t t .  Örökké tiéd S h a k s p e a r  W.

É L E T K O R , S Z E R E L E M ^ S  B A R Á T S Á G .
Aphor i zmá k1

Szépség és ifjú kor olly tőkepénz, melly 
minden nap fogy.

Ha az asszonyok egyedül szépségüknél fog
va kivánnak dicsértetni; ha , midőn szépségök 
elhervadt, nem dicsértetnek többé, ne magya
rázzák balul, mert okai ön magok.

Mit a’ férfiak az asszonyoknak szemükbe 
mondanak, félig hazugság ; a’ mit hátok me- 
gett mondanak, félig igaz.

A’ szerelem olly könyv, mellynek végét so
ha sem érhetni, mellyet egészen soha ki nem 
tanulhatni. Benne minden szó tömve van csel- 
szövényekkel, mellyeket csak az érthet félig- 
nieddig, ki be van avatva.

A’ szerelem’ újáról két kulcs függ, az egeké 
’s pokloké; kezében két csésze van, egyik üd- 
vezűlet, másik kárhozat’ italával töltve.

Legjobb házasság a z , mellynek feje a’ fér
fi , szíve az asszony.

A’ görög és latin classical nyelvben a’ ba
r á t  n éra nem volt szó. —  Lehet e valódi

tiszta baratsag szerelem nélkül két különböző 
neműek között ?

A P R Ó S Á G .

Egy szép lyányka theatrumból jő v e , hol 
Spiesznek ,,A ’ három leány4* czímű vígjátékát 
adtak. Hogyan tetszett a’ játék? kérdettek 
tőle. „Oh igen jó darab , felelt ő egész ártat
lansággal, mert benne minden lyányka férhez 
megyen.“

Egy tüzes véralkatú spanyol asszony sze
relmes románt olvasa ’s benne egy hosszú sze
relmi gyónást két mátka közt. „M elly sok 
hasztalan (beszéd! úgymond, nem elég e azt 
tudni, hogy együtt voltak ’s egyedül?“

Egy londoni lord a’ bérkocsis által egy ház 
elébe vitette-m agát, hol, midőn kiszállana, pa- 
rancsolá a’ kocsisnak, hogy várakozzék. Lá
togatása alatt elfeledkezett parancsáról ’s egy 
másik kapun elment. Más nap sürgető dol
gai lévén Francziaországba utazott. A’ bérko
csis , egy ravasz kölöncz , használni akarván 
a’ gazdag lord’ feledékenységét, a’ szomszéd 
vendégfogadóba megszállott; kileste midőn a’ 
lord haza jött Francziaországból ’s ekkor fel
adta a’ törvényszéknek ’s bebizonyító, hogy 
ő a’ ház’ kapujánál 6 hónapig várta a’ lordot 
*s kivánta, és meg is nyeré az illető kocsibért.

Egy sok adósságokkal elterhelt embernek 
azt mondá valaki, nem tudja megfogni,jmint 
tud hitelezői miatt nyugottan alunni. „Ezt 
nem nehéz megfogni, felelt ő , de azt nehéz , 
mint tudnak hitelezőim miattam alunni.44

R E J T E T T S Z Ó .

N a g y  h e g y e k e t  t é s z e n ; lá b  n é lk ü l s z o lg a i  é rd em .

F e j  n é lk ü l ,  m i m a r a d ,  n y u g s z ik  e g é s z ’ fen ek én .

K  oe t  ró l.

A ’ 4 9 d ik  s z á m b e li  r e j t e t t s z ó :  N y e l v .

Szerkezteti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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S I C I L I A .

Egy útazó szer int .

Sicilia az utazóktól évről évre sűrűbben lá- 
togattatik ; ’s melly ország is érdemlené in
kább , mint ez , hogy vizsgálat ’s gyönyörű
ségek’ tárgyává tetessék ? Minden , mit a’ 
természet valamelly országra halmozhat, e’ 
tartományra pazarkézzel látszik szórva lenni. 
A’ mik históriai nevezetességük által valamelly 
földet tiszteletre és emlékezetre méltóvá te
hetnek , itt nagy bőségben feltalálhatok. A’ 
többé alig nevezhető nemzetek’ emlékszobrai, 
a’ régi építő müvészség’ óriási maradványai, 
mellyeket ma csak csudáim tudunk, de utá
nazni nem, mellyek még romjaikban is szent 
borzadással töltik-el lelkünket, vetekedni lát
szanak itt a3 bámulandó alakú, egekbe me
redt sziklákkal, mellyek három ezer eszten
dő’ ostromát túl élve, a’ föld’ egyik legszebb 
tartományát ékesítik. Hol vannak omladékok, 
mellyek Sicilia’ tiszteletes romjaival hasonlít
hatók ? Hol lelhet a’ régiség-búvár gazdagabb 
vizsgálati tárgyat, mint ez országban? hol a’ 
görög müvészség’ legrégibb ’s legszebb építmé
nyei részint egészen, részint nagy töredékeik
ben mutatkoznak a’ bámuló szemnek. Mi van 
magában az egekig magasztalt Romában , mi 
egész Olaszországban, ha a’ paestumi tem
plomot kivesszük, mit a’ Siciliában látható 
egyszerűleg nagy dóriai művekhez hasonlítani 
lehetned Róma’ emlékei egyedül a’ Caesarok’ 
korabeliekből állnak , minden más éjszakával 
van fedezve. Siciliában ellenben a’ görög ré
giség’ legifjabb emlékei is harmadfél ezer évű
ek ’s az architectura fokonkénti fejlését sehol 
sem láthatni olly észrevehetőleg, mint itt. A’ 
görög, arab , goth , normanni építő müvész
ség' kifejlése , utánképzete, egymásba vegyű-

lése ’s ezen különféle stílusok’ általvitele a’ 
korunkbeli ízlésre , Sicilia’ elsőrendű városai
ban rendkívüli meglepő hatással érdeklik a’ né
ző t; kivált ha a’ csudálatosán vegyült, haj
dani ’s új , inkább asiai mint európai Paler
mói szemléljük.

Midőn az ember Sicilia’ virúló partjaihoz 
’s az aequatorhoz közeledik ’s Európától mes
szebb van, mint afrikától, már maga az em
berek’ á 'rázata , öltözete, lakása által az ed
dig látott világból kikapva érzi magát egy va
lamelly délszaki világba. A’ levegő , a’ me
zők’ virúlata, a’ tájak’ különös charaktere, 
a’ sötéten égő felhők , elragadó hatással bír
nak. Milly kevéssé van ezen szerencsés szi
get az európai levegő-változatoknak kitéve, 
mutatja az, hogya’ 18ffd . télen midőn egész 
felső Olaszország szokatlan faggyal borítatott- 
be, itt a’ reaumuri thermometer soha sem 
volt 6 0 ahíl, ’s egész tél hosszat szabad ég 
alatt lehetett ebédelni. Ellenben a’ hév mar- 
tius’ közepén egész 24° emelkedett. A’ hév 
ugyan mérsékeltetik a’ tengerszelek á lta l, dö 
nem mindenütt, mert az ország’ belsejében 
’s a’ hegyszorúlatokon, hová a’ szelek nem 
hatnak-be, rendkívüli forróság van,  ’s itt 
az utazónak nem lehet eléggé ajánlani az ő- 
rizkedést, különben a’ legizmosabb emberis be
tegségekbe esik. Az országútakra nézve az 
újabb időkben nagyobb figyelem fordíttatott; 
tűrhető útak mindazáltal csak az éjszaki par
tok felé vannak , nevezetesen Palermóból Ca- 
taniaba és Messinába ’s a’ más oldalon Tra- 
paniig. Sajnálni lehe t, hogy az angolok Si- 
ciliának 20 esztendeigi elfoglalását nem for
dították útak’ javítására: mert bár a’ lako
sok , kiknek azon időben több arany volt bir
tokokban , mint ma réz , azon kort aranykor-
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nak nevezik , ez aranykornak sem építmé- 
nyekben, sem közintézetek’ felállításában leg
kisebb nyomát sem találhatni. Az angolok
nak lehettek okaik, hogy az ország’ öszve- 
köttetésén ne igyekezzenek: de a’ mostani 
kormánynak e'rdekeiben állna jő utakat készít
tetni,  meliy czélra az ország minden eszkö
zöket bőven szolgáltat. Ha e’ paradicsomban 
egész ke'nyelemmel (eommoditas) lehetne já r
ni, a1 természet’ ’s re'giség’ baráti a’ helyett, 
hogy most zarándoki útjoknak Nápoly e's Ro
ma czéljai , ide vándorlanának, ’s mind azt 
a’ mit ott keresnek, itt egy helyben találnák. 
Való, hogy itt a’ régi maradványok sehol sin
csenek egybe hordva, mint Romában ’s Ná
polyban , de melly sok gyönyörrel van azok
nak keresése öszvekötve, ’s midőn az ember 
néhány csuda kiességű völgyön keresztül ván
dorol, mellyeknek szépsége fel a’ legmagasb 
tetőkig buján viriílő mezőkkel ragyog, ’s raj
tok számtalan afrikai kecske legel, mellyek 
hosszan lenyúló selyemfürtözetű gyapjokkal 
olly festői képet adnak a’ távol hegyeknek; 
midőn a’ iegvarázsabb kilátások után, mellyek 
nem gyanítva ’s gyakran egyszerre itt a’ ten
ger’ tükrére , amott egy még szebb völgyre 
ragadják-el a’ szemet, midőn végtére az utó- 
só egy fokra bukkan ’s itt egyszerre Venus’
temploma tűnik-fel a’ segestei halmok által 
elzárt vidékből, vagy a’ tindari játékszínnek an- 
nvi évek’ harczait kiállott omladékaira pil
lant, vagy, ha a’ Cicero által emlegetett 
gymnasiumot, a’ Concordia’ fennséges templo
mát Girgentiben , az olympiai Jupiterét Sira- 
kuzában, a’ gigasok’ összeomlott szobrait, a’ 
Jupiter’ templomának romjait Agrigentben , ’s 
&elinuntében a’ három templom’ szertelen tö
redékeit megnézte , ’s a’ taurominiumi nagy 
játékszín’ falairól a’ legszebb tekintetben gyö
nyörködött, mellyet tenger és szárazföld’ 
egyesített bája teremthet, ha mind ezeket 
mondom, lá tta , akkor vándoroljon-fel a’ lán
gok' hegyére, melly örök kénfelhőit a’ csil

lagokig tolja és sötét árnyékokat hány egész 
az afrikai partokig ’s tekintsen a’ tengerre 
éjszak felé, honnan, a’ hullámokból visszatük
röződve , égő csillagok szőllonganak-fel, 's 
a’ legszédítőbb varázslaté panoráma nyílik-ki 
mérhetlen távolnyira szemeinek; ha mind o- 
zeket látta, lígy hiszem, meg fogja vallani, 
hogy Sicilia’ ritkaságai , a’ legnagyobb érde- 
kűek ’s egyetlenegyek a’ magok’ nemében. A- 
zonban ezen élemények mind, vagy legalább 
nagyobb részök, el van veszve, ha az ember 
nem száraz földön hanem gőzhajón xítaz. Most 
t. i. szokás többnyire g ízhajón utazni, melly 
Málta felé megyen ’s az egész szigetet meg
kerüli ’s így csak a’ tengerparti tájak látha
tók ; a’ tartomány’ belseje pedig varázsló szép
ségeivel az xítazóra nézve elvész.

A’ vendégszeretet egyik fő tulajdona e'szi- 
gethon’ lakosainak ’s annál becsesb, mint
hogy itt vendégházakat épen nem találni; a’ 
mi természetes következése az xítak’ nem lé
tének. E’ hijány azonban sok gyönyörűséggel 
van egybekapcsolva; az xítazónak nem alkal
matlankodik a ’ fojtó por, szekérzörgés, ostor- 
pattogás. Nyugaiommmal és csendben halad 
az ember magányos ösvényeken a’ kiesen vi
ruló mezők közt, itt ott kisded xxtazó karavá
nokkal vagy szamárhajtókkai találkozik ’s egy
mást nyájasan köszönti. Ezen országon bizo
nyos nomadicus és patriarchal varázslat ural
kodik, ’s az, ki előtt a’ csendes gyönyörűsé
gekkel egybekötött élet kedves ’s apró fogyat
kozások miatt nem veszti-el lelki nyugalmát, 
ha más életmódokat látott és ismer is , alig 
fog Siciliától megválhatni. Ugyanazon bízo- 
dalom 's nyájasság tetszik-ki még a’ városi 
lakosokban ‘s nevezetesen Palermoban is, mel
lyet a’ mezei nép között tapasztalni. Kevés 
város van talán a’ világon , hol az idegen na
gyobb figyelemmel fogadtatnék mint i t t ,  s 
ezen tünemény párosulva a’ hely’ végtelen 
szépségeivel teszi Palermót egyikéve a’ világ’ 
legkedvesebb városainak. Ahhoz, hogy né
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hány szempillantat alatt az ember egész tár
saságokkal ismeretséget tegyen , csak egy a- 
jánló levél kell valamelly előkelő házhoz. A- 
zon felül itt több műveltséget tapasztalhatni, 
’s igen sok különbözést Olaszországhoz kivált 
Nápolyhoz képest, hol a’ nép olly meghun- 
nyászkodott és szolgai, mint a’ miilyen büsz
ke és szabad a’ siciliabéli. Olaszországnak egy 
városában sem találtam olly sok hangmiivészi 
elmét, mint Palermoban. Itt énekelni min
den tud ; ’s esti mulatságoknál hallani ének
lőket nem ritkán, kik Európának bármelly 
játékszínén feltűnő tapssal fogadtatnának. A’ 
palermói opera egyike a’ legjobbaknak egész 
Olaszországban ’s tökéletes képző iskola ; 
henne nevekedtek: P a s t a ,  Da v i d  és L a 
b l a c h e  ’s tb. elhirűlt művészek. Azon ked
ves egyszerűség és végtelen báj , melly a’ sici- 
liai pőrdalokban uralkodik, leírhatatlan. Több
nyire siciliai pőr-dialectusban vannak költve, 
melly az olasztői egészen különböző. Mind 
szerelemdalok, tele epedő, édes érzésekkel ’s 
idylli egyszerűséggel, mint Theokrit pásztor
költeményei. A’ Tarantole (egy saját nem
zeti táncz) itt hngonlatlaniíl több bájjal és 
grátiával tánczoltatik mint Nápolyban , benne 
a’ Saltarella’ kellőmét és Fandango’ elevensé
gét egyesü ten látni, ügy látszik az arabko
rok maradványa: mig az ifjú legények rend
kívüli szenvedélyre és tűzre heveinek, a’ le
ánykák’ serege soha sem hagyja magát szeli’d 
grátiája korlátain tűi ragadtatni. Melly vidám 
Sicilia’ népe általában, mindjárt az áthajózás- 
kor tapasztalául. Miután egy egész nap ked
vező szelünk vala , hirtelen zivatar támadt ’s 
messze elvert bennünket. A’ nápolyi félénk 
és csűggeteg ember, illyenkor imádkozáshoz 
folyamodik ; a’ siciliabeliek ellenben dolgoz
tak-egész éjjel ’s még a’ rá következő napon 
is, mig csak a’ hajót útba nem térítették. ’S 
midőn az éj beállott a’ vihar elcsillapodék ’s 
a’ lámpák meggyűjtattak, egy ifjú ember gui- 
tarrét ragada ’a egy szép dalt énekelt. Az

énekre mind előjöttek , egy félkört alakítának 
és hallgatták. ’S midőn az ifjú egy kedves 
nemzeti dalba általszökött, az egész hajósnép 
utána kezde énekleni ’s egy szép karének szö
vődött, olly tisztán zengve, millyet sok né
met játékszínen nem hallhatni. ’S midőn 
azt gondolnám, hogy ez emberek, kik huszon- 
négy egész óráig viaskodtak a’ hullámokkal, 
most már kifáradván le fognak nyugonni, egy
szerre megzendűle egy kis fuvolán (Flöte) a’ 
Tarantole’ melódiája, melly mint valamelly 
bájerő mozgásba hoza minden inakat ’s az egész 
hajősnép tánczolni kezdett. A’ kapitány a’ 
szakáccsal , egy vastag kalmár a’ kormányos
sal ’s magok az idegenek is kezdének lejteni, 
melly egész fél éjig ta rto tt, míg a' fáradság 
szemeiket le nem zárta. Hlyen Sicilia né
pe ; vidám, fürge, örömekre^hajlandó. Pa- 
lermőban szinte illyen az élet, egy estve alig 
múlik-el, hogy tűzijátékok ne volnának ’s 
gyakran a’ legkeskenyebb útezákban. Minden 
szerte ének, guitarre-epedés, ’s egyéb zen- 
gemény hangzik az ablakokról egész éjfélig. Ki 
idejének ura , ’s mulató- ’s lakhelyet kénye 
szerint választhat, az menjen Palermoba ’s 
ha egy évig ott élt, fogadom , nehéz lesz el
távoznia. — Szerencsés Palermo! fennséges 
Pellegrinóddal, bájvölgyeiddel, paradicsomi 
Monrealeddel , cactus és virágzó aloe-sövény- 
zette kerteiddel, &2erecseny-váraiddal, leve
gőd’ déli színével, örökké zöldelő mezőiddel! 
te még igen is ismeretlenül nyugszol csendes 
pálmáid között. Europa , talán szerencsédre, 
még nem fedezte-föl, melly megbecsűlhetlen 
kincsei rejteznek a’ gyönyörnek ’s boldogság
nak vidékeidben ’s néped’ romlatlan lelkében !

A’ S Z A B A D S Á G ,

Az angol a’ szabadságot úgy szereti, mint 
törvényes hitvesét. Érzi, hogy sajátja ’s ha 
nem nagy szelídséggel bánik is vele szükség’ 
esetében úgy védelmezi , mint férfiúhoz il
lik ’s ja j azon kölöneznek , ki hálószobája’
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szentségeibe tolakodik, akar úgy mint mát
ka , akár mint hóhér. —  A’ franczia lígy 
szereti a’ szabadságot, mint eljegyzett ked
vesed. Ő ég, lángol, lábaihoz veti magát 
a’ legtűlságosb esküvések közt, megharczol 
erette elet ’s halálra ’s ezer nemű kábaságot 
követ-el. — A’ német úgy szereti mint elag
gott nagyanyját. — A’ lépkoros brittus, meg- 
boszankodván reá , egykor talán kötelet akaszt 
nyakára és Smithfieldre viszi eladni. A’ leb- 
kényű (flatterhaft) franczia talán hűtelen lesz 
eljegyzett mátkájához, elhagyja őt ’s danolva 
fog lejteni a’ palais-royal’ udvarnoknéi után. 
De a’ német soha sem taszítja-ki küszöbén 
saját nagy anyját, mindig fog neki kandalló
ja  mellett egy kis helyet engedni, hol regé
it hallgató unokáinak elmondogathatja. Ha 
pedig egykor mitől az ég mentsen ! —  a’ 
szabadság egész világról eltűnik , az ábrándo
zó német akkor is fogja őt még látni szép ál
maiban.

Ö . T  L E T E K .

Egy régi törvényhozó ezt mondá: tín nem 
iparkodtam azon, hogy a' sokaságnak tessern, 
mert a’ mit én tudok, az előtte nem kedves) 
’s a’ mi előtte kedves, azt én nem tudom.

D’ Agresseau cancelláriushoz ezt mondá 
egykor fia: te mindent tudsz atyám, még sem 
tökéled-el magad’ semmire. „Te meg fiam, 
vis&zonzá a’ cancellar, semmit sem tudsz, még 
is eltökéled magad mindenre.

A’ régi könyvekben sok áj dolgot találhat
ni ; ha újat kér essz , forgasd a’ régit.

Az újabb költők nem igen lesznek öre
gekké; az öregek vagy régiek mindig újak 
maradnak.

Professor L. atyjához, ki hasonlókép pro
fessor vala, levelet irt ’s pénzt kért tőle. Az 
atya ekkép válaszolt: Egy professornak vagy

van pénze, vagy nincs. Ha van, minek írsz 
hozzám ? Ha nincs , minek írsz hozzám ?

Bourdaloue királyok’ praedicatorának, ’s 
praedicatorok’ királyának neveztetett.

A’ logika a’ tudományok’ grammatikája, a’ 
grammatika a’ nyelv’ logikája.

Egy schweitzi praedicator azon különséget 
találja a’ régiek és mostaniak közt, hogy a- 
mazoknak lélekisméretök volt isméret nélkül, 
a’ máiaknak ellenben ismeretük van lélekis- 
méret nélkül.

K Ü L Ö N F  ÉJL E .

A’ költői világban a’ férfiúi képzeletnek igen 
sok szép találmányokat köszönhetünk, illyen 
például, a’ leányi szépség’ ideálja. Kár, hogy 
a’ hevesb képzeletű leányoknak nem szabad 
a’ szép ifjakat leirniok; a’ m it, ha szabad 
volna, ők kétségkívül örömest tennének. —  
így a’ férfiúi szépséget nem festhetik azok, 
kik erre leginkább meghiva vannak, ’s kik 
azt legtöbb tűzzel fognák ábrázolni; a’ mit 
egy pár elbájolt szem olly testben , melly őt 
elbájolta , észrevesz , egészen másként mutat
koznék a’ leánynak a’ férfiúi alakon, mintáz 
ifjúnak a’ leányin.

Sokszor midőn könyvlajstromot látok, az 
öreg Sokrates ötlik elmémbe , ki a’ pia- 
czon végig menvén a’ sok portékákra tekintő 
’s így szólalt-fel: „Melly igen sok van itt, mi
nek az ember hasznát nem veheti.“ ,

R E J T E T T S Z Ó .

V e s z e d e lm e s  in d u la t  ez,
S o k  m e g b á n ta  t e t t e i t  
K i e lh a g y t a  r a g a d ta tn i  
Á lta la  é r z é k e it .
T e d d ,  h o g y  n e  le g y e n  e l s e j e ,
’S  m on d d  a ’ s z a v a t  v is s z a f e le ;
V o lt  n á d o r o k ’ so rá b a n  
A’ m a g y a r ’ g y á s z  k o rá b a n ,

H d g r ._
A’ 5 0 d ik  s z á m b e li  r e j t e t t s z ó :  B é r c e .

Szerkezeti H e l m e o z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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E G Y  A N G O L  G Y E R M E K ’ H Ő S H A L Á L A .

A’ múlt évi angol hírlapok a’ következő 
történetet beszélik: egy tizenkét évű angol 
gyermek (neve Beckner) atyjával Port-au-Prin- 
ceből Francziaországba hajózott. Utitársai kö
zött egy gazdag amerikai volt, kisded lyány- 
kajával. Dajkája elszenderedvén, a’ kis lyány 
a’ hajó’ széléhez lopakodott ’s néhány perczig 
ott a’ tengerre bámulván , midőn meg akarna 
fordulni , kiesett a’ hullámok közé. Beckner 
az öregebbik, épen ott közel álla , ’s mivel jő 
úszó volt, látván a’ történetet, villámsebes
séggel a’ hullámok közé szökött ’s néhány perez 
múlva felbukott a’ vízből a’ lyánykát hozva. 
Az alatt, hogy egyik kezével a’ gyermeket fog
ta , a’ másikkal ^igyekezett a’ hullámokon elő 
haladva a’ hajóhoz közeledni. Már közel va- 
la , hogy mind magát, mind a’ lyánykát me
nedékre tegye , midőn egyszerre egy irtózta- 
tó nagyságú czapa széthasítva a’ habokat a’ 
vízből felbukik és kitátott szájjal felé rohan. 
Beckner azonnal észrevette a’ szörnyeteget és 
segédért kiálta. Minden ember a’ hajó’ pár
kányára szaladt, de senki sem merészlett se- 
gédségre menni, ’s minden a’ mit tettek , e- 
gyedűl az vala, hogy néhány álgyűt elsütöt
tek az állat’ megijesztésére. De az nem ijedt- 
meg; hanem jö tt haladék nélkül martaléka 
felé ’s épen azon pillantaton volt már , hogy 
megragadja. Ekkor a’ 12 évű ifjú Beckner, 
ki magát leggyengébbb évei óta rendkivűli me
részséggel különböztette-meg, egy éles kar
dot ragadva a’ vízbe rohant. Nem kevésbbé 
gyakorlott lévén az xíszásban, mint atyja, a’ 
szörnyeteg mellé szökött, ’s a’ kardot egész 
markolatig döfte oldalába. Feldühűlvén ezen 
váratlan megtámadáson a’ hal, elhagyva a’ 
már megragadott két martalékot, megfordúla

’s egyenesen az ifjú Beckner ellen rohant. A’ 
hős gyermek viaskodni kezde az állattal, né
hányszor testébe döfte kardját; de nem lévén 
csecsemő-karjaiba annyi erő, hogy rajta ha
lálossebet ejthetne, ’s látván, hogy a’ küzdés 
Icifárasztá, megszűnt magát támadólag tartani , 
hanem a’ helyett kezde visszaűszni , hogy a’ 
dühös hal’ torkától megmenekedjék. A’ ha
jósok ez alatt köteleket hánytak-le nekik. 
A’ hullámzajgás ’s az előre hátra te tt szö
kések a’ hal torka elől, egy ideig akadályt 
vetőnek nekik a’ kötél’ végét kézbe kaphatni. 
Végtére még is megragadák a’ kötelet ’s most 
a’ hajósok mind öszverohantak, hogy felránt
ván őket a’ vízből , kiragadják a’ dühös ül
döző’ torkából. Már a’ víz felett függőitek, 
midőn a’ czapa öszveszedve minden erejét egy 
hatalmas szökést teve fel a’ hullámokból ’s az 
ifjú Becknert megragadván ketté harapta, úgy, 
hogy testének elkapott felét azonnal elnyelné, 
a’ másik fele pedig, mintegy rendkívüli bátor
ság’ rémítő jele, a’ kötélre bonyoltan függve 
maradna. Az öreg Beckner a’ lyánykával , ki 
e’ rémítő történet’ ártatlan oka vo lt, meg
szabadult.

F O X ’ E M L É K S Z O B R A  L O N D O N B A N .

A’ Bloomsburysquare nevű szép piaczon jú 
nius’ 19dikéu 1816. állíttatott-fel a’ hazája 
iránt olly sok érdemekkel ragyogó Fox’ tisz 
teleiére egy szobor, természetfeletti nagyság
ban. A’ szobor, gránit talapon (Säulenfuss) 
nyugszik, ’s földtől egész tetőig 17 lábnyi 
magas. Egy ember alakot képez (9 lábnyi 
magasságút) ülve. Vonásaiban méltóság és 
nyugalom van , öltözete régi római consularis 
tógából áll , melly széles redőkben függ-le az 
ülésről ’s az egész alaknak igen kedvező te-
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kintetet ad. Az alaknak bal keze nyugszik, 
jobbja pedig ki van nyújtva ’s a’ i n a g n a  
c h a r t á t  tartja. A’ fej egy kissé előre van. 
hajolva; figyelem, erő és lélekcsend ülnek 
vonásaiban ’s Fox’ fejéhez egész a’ csalatá- 
sig hasonlít. A’ publicum a’ szép munkát Wes.t- 
macott szobrásznak köszönheti. Az öntevény- 
nemű dolgozások közt mesterművnek lehet 
mondani ‘s egyike a’ londoni legszebb szob- 
1 0  nak.

A ’ F E K E T E  E M B E R .

Fejéren , mint az égnek most hullott ha
vai , fekiitt nyoszolyáján egy ember. Ejfél fe
lé felrettene álmából. Mérges fájdalom dúlta 
balrészeit, feje szédelgett ’s nehéz vala, sze
mei tüzesen forgottak , lábai akaratja ellen 
remegtek. Megrántja a’ csengetyűt. Szolgái 
berohannak. „H am ar, istenért, segéljetek! 
Mindjárt szörnyűt halok! Cholerám van !“ E’ 
rémítő szavaknál némelly rész elszalad , más 
ijedtében öszverogy, vagy keresztet vet ma
gára , a1 többi káromkodik. Mindnyájan el
vesztik eszöket, a’ beteg’ segedelmére csak 
egyetlenegy siet. Ez minden hosszas tanako
dás nélkül kezdi a’ beteg’ halántékait dörzsöl
n i , a’ homlokot és orczát, a’ füleket és nya
kat olly dicséretes szándékkal, hogy a’ vér’ 
forgását újra helyre állítsa. A’ jámbor szol
ga újságban olvasá, hogy a’ melegség és dör
zsölés a’ cholerának egyetlenegy gyógyeszkö- 
zei. Dörzsölé tehát annyira, hogy csaknem 
kezét is eldörzsölé ’s utóbb kefét kellett elő
vennie. Elkezdő most kefélni gyöngén és erős
ben , végre pedig mint őrült, ’s a’ szegény be- 
$ égnék minden tagjait kegyetlenül öszvekefélte. 
Benne alig látszott életjel többé. Melette ál
lott az erőszakos kefélő, homlokáról nagy csö- 
pekben húllott a’ veríték. —  „Hogyan, mond 
az orvos rémülten a’ szolgához, urad már 
meghalt? Hozz gyertyát!“ Halványan sütött 
a* fény e’ szomorú jelenésre. A’ beteg fejtől 
lábig fekete volt már,  mint a’ kialudt szén.

—  ,, Mióta szenved?44 kérdi az orvos. — 
Egy órája. —  „Hihetetlen! még egy chole- 
ra-beteg sem feketűlt-meg illy kis.idő alatt.4* 
— Vaj igen , mond az inas , szinte érzettem 
miilyen tüzes volt, mint a’ szén, kezeim alatt.
—  Lehet még rajta segíteni? — „Remény
iem. Készítsetek fürdőt.44 —  A’ fürdő kész 
leve , a’ beteg beletétetett ’s nem múlt-el fél 
fertály, hogy a’ fekete ember, bár előbb ko
romhoz hasonlíta, hattyúfejérségű leve ’s olly 
egészséges , mint talán senki más nem. Cho- 
lerája nem volt egyéb*, mint jegy kis rágás ’s 
feketesége a’ csizmakenőcstől. Derék szolgá
ja  nagy buzgóságában a’ csizmakefét kapta 
kezébe ’s urát szép feketére fényesítette.

A Z  ÍR Ó K ’ R E S P U B L IC Á J A .

Nagyobb, népesebb, tiszteltebb, szabadabb 
respublica világ’ elejétől nem volt, mint az 
íróké. Kiterjed ez a’ világ’ minden tartomá
nyaira ’s nemzeteire, minden karú és korú 
emberekre, magok az asszonyok sincsenek be
lőle kizárva. Minden élő és holt nyelv di
vatoz benne. A’ müvészség a’ tudományokkal 
van egyesítve ’s még a’ mechanikai ismere
teknek is ki van szabva helyök. Itt nincs u- 
ralkodó vallás ; a’ szokás és erkölcs a’ jónak 
és rosznak vegyüléke. Vannak benne istenfé
lő és isteneden polgárok.

Ezen status’ politicája szavak, gondolatok 
’s észrevételekben áll inkább , hogysem te tt
ben. A’ népnek egész ereje az okoskodói és 
vetélkedői tehetségben és a’ szónoki elmében 
áll. Kereskedése ’s életmódja igen szellemi; 
vagyonbeli állapotja nem a’ legjobb. Itt min
denki hírre és halhatatlanságra törekedik leg
inkább. Külső czifrázatokra, ruházati pom
pára senki sem tart sokat. Azok, kik kenyér
ért ’s haszonvágyból dolgoznak, nem igen tisz
telteinek.

A’ felekezetek igen nagy számmal vannak 
’s minden nap ríjak is támadnak. Az egész se
reg philosophusok, theologusok, történetírók,
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mathematikusok, philologusok, költők es szó
nokokra ’stb. oszlik, kiknek megint mind
nyájoknak különös törvényeik vannak.

Az igazságot a’ kritikusok szolgáltatják- 
k i , gyakran több szigorúsággal mint szükse'g. 
Ezen emberektől az egész nép igen sokat szen
ved ’s kivált azoktól, kiknek egykét kedvencz 
véleménykével van fejők elfoglalva. Ok ké- 
nyök szerint toldoznak és metszenek ’s 
csak a’ feltűnő elméjű írók’ élete van to
ok bátorságban. De némellykor ezeket is ir- 

tóztató kegyetlenséggel rongálják. A’ vétke
seknek legnagyobb biintetésök a’ gyalázat ’s 
a1 jó név’ elvesztése, melly annyi, mint más 
státusokban halálra Ítéltetni.

Vannak ezen státusban álnok szerencse- 
vadászok, kik mások véres verítékeiből él
nek,  vannak rablók és tolvajok is, ’s külö
nös az, hogy itt az elme’ fogyatkozása sanya
rúbban büntettetik, mint a’ más’ vagyonainak 
rablása.

A’ hírt és dicsőséget a’ publicum osztogat
ja ,  gyakran igen hirtelenkedve, gyakran i- 
gazságtalanúl és hamis Ítélettel; a’ mi igen 
sok nyugtalanságot, j a j t , panaszt szül. Hal
hatatlanságot csak az idő adhat.

Vannak ezen statusban sok mértékletlen é- 
letűek i s , kik a’ nagy munka ’s inegerőttete- 
tés által magoknak kora sírt készítenek; van
nak gyenge idegűek, kiket minden bánt és 
tűrni semmit sem tudnak. A’ felfuvalkodás, 
gőg, hypochondria, itt uralkodó betegségek, 
’s többnyire gyógyíthatlanok és sírig kínoz
zák a’ polgárokat.

Eltörleni ezen respublicát a’ föld’ minden 
hatalmai sem bírnák; ’s fenn is fog maradni 
világ’ végéig.

A Z  E M B E R  É S  N A G Y R A V Á G Y Á S .

N a g y r a v á g y ó  s. Kövess engemet!
E m b e r .  Ez alacsony boltozaton ? Én hő

kölni nem tudok , egyenesen szeretek járni.

N. Másszál négykézláb!
E. Jól van, legyen-meg tehát. Kicsoda a- 

zon semmirekellő, ki megaláztatásomat neveti ?
N. Egy szolga, köszöntsd ő t, és másszál 

tovább.
E. Mint tolakodik minden amaz ajtó felé. 

Nem, így soha nem lehet bejutnom.
N. Taszíts , lökj-szét mindent előtted; to

lakodjál keresztül, gázolj-le mindeneket.
E. Istenem, én barátimat is elrontom.
N. Az én útaimon nincs barát. Ne nézz lá

baid alá ! Csak előre !
E. Meghalok! fáradság, éhség, szomjazás, 

hidegség megölnek.
N. Éhezzél, szomjúzzál, fázzál, virassz és 

kaczagj!
E. Most itt benn vagyok. No ’s tovább ?
N. Az együgyűt hallgasd-meg, a’ vén asszo

nyoknak áldozd-fel elméd’ ’s idődet, a’ lyány- 
káknak pénzedet, a’ férfiaknak becsületedet, 
borúlj a’ hatalmasnak lábaihoz , hízelkedjél 
és kérj tőle kegyelmeket.

E. ’S meddig fog ezen nehéz szakvány 
tartani ?

N. Egész élteden keresztül.
E. ’S mi lesz végűi jutalmam ?
N. Ahhoz képest, a’ mit kívánsz ; pénz, 

vagy dicsőség, vagy elnyomási hatalom, vagy 
szolgarabi imádás, mind addig mig én jövök ’s 
megcsóválva fáklyámat eloltom ’s füstté és 
hamuvá teszem egész nagyságodat.

É J J E L I  Z A J  A ’ D É L A M E R IK A I E R D Ő K B E N .

Spanyol vendégházakban a’ lant’ éles zen
gése miatt, mellyen egy vagy másik szom
széd já tszik , nem lehet alunni; az európai 
nagyobb városokban általában az elbugatás, 
kocsizörgés ’s éjjeli hangzengemények verik- 
fel az embert; az amerikai sivatagokban pe
dig a’ vad állatokJ zajogása. Humboldt a' kö
vetkezőt beszéli: Tizenegy óráig csaknem 
minden csendben van, ’s ekkor egyszerre fel
támad az irtóztató erdei zaj , kivált ha az era-
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bér valamelly folyó mellett hál, elannyira, 
hogy többé szemeit sem hunyhatja-be.

A’ sok bőgés és kiáltozás között, az indu
sok’ csak némelly egyes állat’ szavát tudták 
a’ többitől megkűlönzeni, úgymint: a’ sapa- 
jus’ csendes síphangját, az alouaták’ nyögé
sét , &’ tigris’ bőgését, a’ sörénytelen ame
rikai oroszlán’ ordítását , a’ bisam-sörtes’ , 
lajhár’ , hocco’, jaraguo’ ’s némelly tyúkne
mű madarak’ hangjait. Midőn a’ jaguárok’ az 
erdő’ széléhez közeljö ttek , kutyánk, melly 
előbb szakadatlanéi ugata, vonítani kezdett 
’s magát a’ bokrok közé húzta. Némellykor 
hosszas hallgatás után elkezde a’ tigris bőg
ni, erre a’ majmok’ éles süvöltése következett, 

•mellyek a’ fenyegető veszély elől látszottak 
futni.

Ha az ember a’ lakosokat kérdi, mi oka , 
hogy az állatok az éjnek bizonyos óráiban illy 
rémítő zajgást tesznek, azon nevetséges fele
letet adják : hogy az állatok illyenkor a’ hold’ 
töltét ünnepük. Nekem úgy látszik, hogy ezen 
nyugtalanság az egymás közötti viaskodásból 
származik, melly rendszerint az erdők belse
jében támad. A’ jaguárok, példáéi, a’ pecca- 
rik és tapírok’ seregét üldözik , kik magokat 
csapatonként védik ellenök, részint természet
től kapott fegyvereikkel, részint pedig futás 
á lta l, melly irtóztató zörgést támaszt a’ bok
rok közt. A’ félénk majmok ezen viadaltól 
megrettenve a’ nagyobb állatok kiáltozásait a’ 
fatetőkről viszonozzák. Ez fellármazza a’ fal- 
kákban élő madarakat ’s így az egész erdő
ben közönséges zajgás támad , melly az em
bert e’ sivatagok közt az éjféli csendben bor
zadással tölti-el.

P I T T  É S  S H E R I D A N .

Sheridan , angol dráma-költő, a’ druryla- 
nei theatrum’ igazgatója volt, ’s mint parlia- 
menti tag az oppositióhoz tartozott. Egy

ülés alatt elkapatva tüzétől, keserű észrevé
teleket tőn a’ parliamenti formák’ tudatlan
sága irán t, mellyeket az ifjú minister, P itt 
Wilhelm, tetteiben és szavában elárúlt. —  
Pitt igen büszke hangon felelt, ’s a’ többek 
közt ezt mondá : Sheridan igen jól tenné, ha 
elméje’ hatalmait nem parliament’ színen , ha
nem más valamelly színen (a’ játékszínt érté) 
gyakorolgatná. „En ezen jó tanácsot használ
ni fogom j felelt'Sheridan, ’s azon hízelkedő 
dicséret által buzdítva, mellyet a’ tiszteletre 
méltó tag reám pazarla, legelső drámai mun
kámban , bár mi nehéz leszen is , Ben John- 
sonnak egyik legjobb charakterét, a’ h a r a 
g o s  g y e r m e k e t ,  t. i. meilyre most olly 
jó példányt láttam , ki fogom festeni és tö- 
kéletesbbé tenni.

K Ü L Ö N F É L E .

Rendkívül nevezetes dolog, hogy ketteje 
Németország’ legnagyobb elméjű embereinek, 
Kant és Lessing, a’ hangmüvészet iránt ál
táljában semmi szeretettel és figyelemmel sem 
viseltettek. Kant Anthropologiájában a’ hang- 
müveszetet k i á l t ó  m ü v é s z s é g n e k  ne
vezi. Lessing pedig áltáljában d ú d  ó l á s n a k .

A’ régi ruhákat lehet változtatni, foltozni, 
megrövidítni; de újakká tenni nem. A’köny
vekkel másként van a’ dolog. A’ régi köny
vekből újakat lehet készíteni; megrövidíthet
ni ’s meg is hosszíthatni őket. Új azonban 
rajtok szorosan véve semmi egyéb nincs, mint 
a’ papiros és nyomtatás.

R E J T E T T S Z Ó .

l i g y  tu d tá l rá m  s z e r t  t e n n i ,  h o g y  ;1 

L y á n y o d n a k  fá r je  l e t t e m ;

K u rtán  fo rd ítv a  a ’ h u sz á r t  

’S  p a p o k a t  ö le lg e t e m .
K o c  t r  d l .

A z  5 1 d ik  s z á m b e li  r e j t e t t s z ó :  H a r a g .

Szerkezteti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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AZ ÉJSZAKI FÉNY.
(Ampere utazási kepeiből.)

„Midőn Stokholmba visszatértém, — mond 
az utazó —  az éjszaki fénynek egy rendkivűl 
felséges nézőjátéka lepett meg. A’ hold tisztán 
világított, és én utazó társommal éjfél’ táján é- 
pen haza tértem , midőn hirtelen az egész látkört 
egy fejéres fe'ny öntötte el. Eleinte azt hittük, 
hogy az egy holdtól világosított felhő, de eh
hez a’ világító testnek , mellynek áltáljában sem
mi szemmel látható szegete ’s határozott körraj
za nem v o lt, szükséges tömöttsége hibázott; 
azt inkább lehetett volna tej-u'tnak, vagy egy 
távol ködnek tartani. Azalatt, míg az egyik ezt, 
a’ másik amazt állította, ’s ke'pzelő erőnket szám
talan így e's úgy velemmel fárasztottuk, egy vi
lágos te'rpont kepeze magát, melly változó irány
zatokban áraszta majd erősebb majd gyengébb 
fényt, ’s azután hirtelen viszont nagy tűzkévé- 
k e t , szánilálhatlan sugárokat láttunk az égen, 
lángoló kardok és hosszú orsók’ képében. Erre 
mind ezen alakzatok ismét szétfolytak, ’s egy 
világos szivárványkor képződött, mellyből sűrű, 
tüzes szikrazápor ömle ki. A’ mi szemeink előtt 
történt, nagyobb részint nem lehet érzéki képek
ben festeni ; azok futó , villámszökésű tünemé
nyek voltak, rnellyek az ecset’ vonásait nem vár
ják meg, — mellyekolly gyorsan következtek egy
másra , vegyültek össze, ’s enyésztek viszont el, 
hogy a’ szem nem nyerhete időt e’ tünetké
pek illő megpillantására. Soha sem volt e’ Kal- 
leidoskop’ második képe az elsőhöz hasonló; 
a’ mit csak épen most vélénk lá tn i, már el is 
enyészett; szóval: e’ csudálatos nézőjáték vál
tig csak azért látszott végződni, hogy viszont 
megújuljon, ’s lehetetlen volt az egyik decoratió- 
nak a’ másikkal történő várakozásit rendesen meg
különböztetni. A’ szem nem látta a’ látkörön fu
tólag képződni azt, hanem az hirtelen ’s egy
szerre itt term ett, mintha folyvást jelen volt

volna. Hasztalan kivánnók ezen fölséges éjjeli 
világítás’ egészen saját játékát leírni, azt a’ képze
let elibe nem lehet idézni. —  És ha még ez nem 
történt volna holdtöltekor ! Ezért volt ezen éjszaki 
fény’ világossága halvány fejér , különben az a- 
lakzatok’ változtához még a’ színeké is járult vol 
na, ama’ vörös, zöld’s lángoló visz-sugár, melly 
az éjszaki fénynek sokszor egy nagy tűztenger 
tekintetét adja. Ez a’ miénk a’ legszebbeknek 
egyike volt; több óráig tartott, és igen soktól hal
lóm , hogy 30 év óta nem látónak szebbet 
Stokholmban.

NAGY PÉTER5 SPAAPEBÉDJE.

Midőn Oroszország’ új alapítója Spaaban 
orvosi vízzel é l t , ugyan akkor a* lüttichi status
minister és kanonok de Launaye úr is ott tar
tózkodott. O a’ czárral sokszor öszvejött, ’s en
nek ottani életmódját egy levelében, mellyetjul. 
27dikén 1717 a’ köllni ministerhez Passerat úr
hoz í r t , imígy festi le :

Pénteken Spaaba jöttem, A’ czár épen egy 
sátorban ült. Én bátor valék, kertemből egy ko
sár cseresznyével és fügével neki udvarolni. Aján
dékomat igen kedvesen fogadá. O tüstént neki 
esett a’ gyümölcsnek , ’s hihetőleg meg nem gon
dolván, hogy reggel 21 pohár vizet ivott, minek- 
előtte valaki észrevenné , már tizenkét fügének 
és legalább is hat font cseresznyének végére járt. 
Más nap szerencsém lón a’ czár’asztalához vendé
gül kéretni. Igen rosszúl ’s nem barátilag csele
kedném, ha ezt a’ maga nemében nevezetes e- 
bédet el akarnám hallgatni. Közlöm tehát a’ főbb 
jeleneteket, megjegyezvén azt is , a’ mit udvari 
népétől hallottam , hogy O Fölsége közönségesen 
így ebédel.

Az asztal tulajdonképen nyolcz személyre 
készült, de itt az a’ titkos mesterség divato
zott, hogy mellette tizenkét személy is foglalt 
helyet. A’ czár fölül ült, hálósipkával ’s me-
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zítelen nyakkal; mi többiek hosszában ültünk , 
de legalább egy lábnyi távolságra az asztaltól. 
Két közkatona az őrseregből, mindegyik egy 
iszonyú tálat hozott be , mellyben teljességgel 
semmi sem volt, kivevén, hogy a’ tál’ szélén 
csöröpcsészék meleg lévvel állottak, ’s ezeknek 
mindegyikében egy egy darab hús. Kiki vévé 
csészéjét, ’s tányérja elébe helyezé azt. Hanem 
ebből — ide értvén az asztaltól távolabbad ülést 
is —  olly esetlen dologmulasztás és ügyetlenség 
kerekedett, hogy egy kanál leves kimerithetése 
végett, karomat olly igen kelle kifeszítenem, 
mintha csak kardviadalt tanulnék. Ha valaki le
vesét megette ’s még többet kívánt, tehát min
den gondolkozás nélkül szomszédja’ csészéjét tá
madta meg; í'gy cselekedett maga O Felsége is, 
ki a’ kanállal kanczeliárja’ csészéjében halászott. 
A’ gályaadmirál rossz étvággyal bírt, ’s az asz
tal mellett, időtöltésül folyvást körmeit rágcsál
ta. Most egy pimasz érkezett, a’ ki hat palaczk 
bort az asztalra nem állított, hanem kezéből hat 
koczka gyanánt oda gördített. A’ czár egyet fel
nyitott , ’s abból mindegyik vendégnek poharát 
megtöltötte.

Én a’ kanczellár mellett ültem. Midőn ez 
észrevevé , hogy a’ húst só nélkül eszem, (mert 
fájdalom! az asztalon csak egy sótartóeska ál
lott , ’s ez is egészen az asztal’ végén a’ czár 
mellett) tehát megszállta igen udvarilag: ,,Ha 
sóra van szüksége, érdemes ú r, csak bízvást 
nyúljon neki !í4 —  Hogy dérének ne láttassam, 
kinyujtám karomat egyenesen a’ czár’ asztalbir
toka felé, és imi'gy az egész ebédhez a’ szüksé
ges sót bészereztem.

Az asztalon minden mi szép és díszes vala ! 
A’ lév csak nem minden csészéből az abroszra 
folyt; szintúgy a’ bor, mivel a’ palaczkok nem 
rendesen dugattak be. Midőn az asztaltól felke
lőnk , az abrosz majd egészen zsírral és borral 
volt itatva.

Most a’ második étket hozták. Egy katoná
nak , ki épen történetből elment a' konyha mel
lett, erővel adtak ott egy tálat kezébe , és mivel 
nem volt ideje künn süveget levenni, tehát a’ nyi
tott ebéd-terem’ (Speisesaal) küszöbén rázta fejét,

hogy a’ süveg valamikép essék le róla. De a’ czár in
te neki, hogy csak jőjön , a’ mint van. E’ má
sodik étek két borjú-czombból állott ’s négy fia
tal tyúkból. O Felsége a’ legnagyobbikát termő" 
szeti újaival vevő ki a’ tálból, szagolgatva húz
ta el néhányszor orra a la t t , és minekutána egy 
intéssel értésemre adta, hogy jól van elkészítve, 
azt tányéromra vetni méltóztatott.

A’ csemege egy tányér spaai piskótából ál
la ; ’s így végre az asztaltól felkelőnk. A’ czár 
egy ablakhoz mene, itt egy koppantyúra (hamvve
vőre) akadt , mellyel, bár mi faggyús és rozs
dás volt is , körmeit tisztította.

Nagy erőszakot kelle magamon elkövetni, 
’s a’ legszomorúbb képeket lelkem elébe idézni, 
hogy hangos kaczagásra ne fakadjak. Szerencsém
re itt volt az idő a’ breviárium’ olvasására, és 
így jó móddal, Istennek hála, megszabadultam.

A» N Ó - E L A D Á S .

Carlisle nevű városka’ lakóji ezen év’ ápri
lis havában tanúji voltak egy asszony-eladásnak. 
A’ férj Thompsonnak neveztetett, egy kisded 
jószágban haszonbérlő ’s 1829 óta házas volt. 
A’ nő egy csinos sugár termetű virgoncz asszony
ka, élete’ 22dik tavaszában, s örülni látszott 
a’ cserének, mellyet vala teendő. Hymen ©’ házas
párt nem áldá magzatokkal meg. Ez ’s még némelly 
famíliái perpatvar kényteté őket egymástól vi
szonyos megegyezéssel külön válni. A’ kikiáltó a’ 
városkába szerte küldetett, hogy a’ publicumot 
a’ történendő eladásról tudósítsa, ’s íme azonnal 
ezren gyülekeztek össze. Az asszonyka egy nagy 
tölgyfa széken állo tt, számosán vevők körűi jó 
baráti, nyakát egy szalma-kötélke díszezvén. 
Öltözete falusi de czikornyás falusi volt; arcza, sőt 
egész külseje vonzott , de nem idegeníteti. A’ 
férj , ki mellette hasonlag egy magasabb helyen 
állo tt, ezen szavakkal bocsátó élete’ felét áru
ba: ,,En itt nektek feleségemet, Thompson An
na Máriát szabad vásárra kiállítom, és szándé
kozom őt a’ legtöbbet igérinek átadni. Uraim! 
ő velem együtt kívánja , hogy egymástól örökre 
váljunk el. Ö csak kígyó volt kebelemben. Én 
őt feleségűi vevőm, hogy fele segítségein legyen,
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hogy házom’ javára es lelkem’ örömere szolgál
jon, de ő bajszelenczém , házi átkom , ejjeli de
nevérem , nappali sátánom volt. (nagy kaczaj) 
Uraim! szívem szol akkor, midőn azt mondom: 
mentsen Isten bennünket békéden asszonyoktól 
és vidám özvegyektől, (hangos kaczaj) Kerüljé
tek ő t , mint egy ordító oroszlánt, mint egy 
töltött pisztolyt, cholera-morbust, Aetna he
gyét , vagy mint akármelly dögvészes tüneményt 
a’ természetben. Most megmutattam nektek nő
társam’ rossz oldalát, elmondottam hibájit és 
gyarlóságit; most létének ragyogó naprészét tün
tetem elő, jó sajátságit, tulajdonit vallom meg. 
O elbeszéléseket tud olvasni és teheneket fejni, 
ő azon könnyűséggel tud nevetni és sírni , mel
lyel ti egy pohár sert isztok meg, ő vajat tud ké
szíteni , ’s a’ szolgálót kiszidni; ő tudja Moore’ 
melodiájit énekelni, fejkötőjét és csipkéjit fod
rozni, ő nem érti sem a’ Rum- sem a’ Genev- 
re- sem Whisky-készítést, de a’ hosszú kóstol- 
gatási gyakorlásból jelesen tudja azoknak jó vagy 
rósz mineműségit megítélni. Én tehát őt minden 
tökéletességivei ’s tökéletlenségivei 50 Shilling
ért átengedem.44 Néhány óra múlva Mears Hen
riktől egy fiatal legénytől megvásároltatott. U- 
gyan mit adott érte? — 20 shillinget és egy 
neufundlandi kuvaszkát. — A’ boldog pár azon
nal elhagyá a’ várost a’ sokaság’ kurjongó lár
mája közt, mellyben maga Thompson is tete
mes részt vön. E’ szabadéit férj a’ legjobb kedv
vel, mellyet embernek az egek adhatnak, vévé 
által volt nője’ kezéből a’ szalmakötelkét, azt a’ 
neufundlandi kuvaszka’ nyakára köté , bement a’ 
legközelebbi borházba , hogy ott a’ nap’ mara
dék részét a’ váltság’ örömeiben élhesse el.

AltÁBlAI ÓDA A1 BORRA.

Rajta barátim! töltsük a’ korsókat drágalí- 
tos borral; melly alkalom lehet kedvezőbb ! Tölt
sétek bort! mondom, hogy bort töltsétek! — 
bor minden szószólás’ forrása, borból'merítünk ér
telm et! Tekintsetek poharamba! íme tűz van 
benne , melly fénylik, a’ nélkül, hogy égjen. 
Re szeretetre méltó ez a’ szőlőtő’ leánya, ha 
arcza fel van leplezve! Vakít szépsége’ sugárfé

nyével ; csókjai a’ halandók’ ajakát illetvén, a’ 
lélek felderűi, egy pillantás alatt vége a’ bánat
nak ’s nyommasztó gondnak! —  De midőn el
tűnik, egyszerre csak sötét szomorúság ’s fanyar 
aggodalom környékez benneteket. —  Ha egy 
felhő a’ reggeli nap’ bíbor képét eltakarja, az
zal keveset törődöm. Talán ezen ital’ ragyogó 
szikrái, mellyek engem megvarázsolnak, irigy bá
natra , féltékenységre gerjesztik. Jertek borház
ba, barátim! Ti engem a’ hajnal’ első sugárival 
már ott fogtok találni. Éd-telve ólálkodom a’kan 
csók és edények körűi, mellyek a’ boristen’ te 
remét ékesítik, hogy a’ kellemes jó illatot, melly 
azokból felém liheg, magamba szíhassam. Én gond 
nélkül látom az éveket elfolyni, a’ napok nekem 
sebesen futnak , sebesen , mint a’ felhők , mel- 
lyeket egy zúgó haragos szél kerget. — Ide, 
ide üvegemet! én bal kezemmel, én jobbommal 
egyiránt kívánom tartan i; én vinni akarom szám
adásom’ könyvét, és reményiem , hogy az , ki 
tőlem számot kér, hozzám irgalmas lesz. —  Ha 
az ittasság’ elragadtatásiban meghalnék, borral 
mosassék meg testem ; ha eltemetnek, szőlőlevél- 
lombozatok árnyékozzák síromat; egy szőlőtő
nél nyugodjék koporsóm ; gyökereinek testemhez 
csak érniök kell, ’s én visszatérek az életre! —  

AZ ELSŐ ZSEBKÖNYV.
A’ legelső zsebkönyv (Almanach) franczia 

eredetű, és az úgy nevezett N a g y  L a j o s ’ u- 
ralkodásának utolsó éveiben jelent meg. Czimje 
volt: „A z ö r d ö g ’ z s eb k ö n y ve .44 De alig, 
jutott sajtó alól napvilágra, azonnal meg is tilta- 
tott. Ezt némelly ravaszok haszonra fordíták, 
(mint mondják , tán a’ kiadó maga volt a’ csín
mester) elmentek t. i. a’ játékszínbe , ’s a’ par
terre’ vendégeit suttogva tudakozák : ha nem 
akarnák e megvenni az ördög’ zsebkönyvét ? Er
re mindenki figyelmes lön, a’ könyv után mohón 
kapott, árát sem igen tudakozván, sietve kifi
zette, ’s a’ kincset nagy titkossággal rejté zseb- 
jébe. A’ színjáték mivel nem igen vala mulatta
tó, sokan mindjárt haza is mentek, ragadták a 
csuda-könyvet, azaz felnyitották a’ zsákot, és 
látták —  a’ macskát; —  mert az ördög’ zseb
könyve — ártatlan udvari Schematismus volt.
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A N E K D O T Á K .

„Hogyhogy ? és te olly csüggedt fővel ülsz 
i t t ,  édeském ?—  monda M».» grófné, midőn 
L * * * kisasszony’ szobájába belépne, — az Is
tenért ! mi bánt, mi szomorít ?“ —— „Ab ! —— 
sóhajtott a’ kisasszony — B ** kapitány 
Itt viszont elhallgatott. „Talán hívtelen lett hoz
zád ?“ kérdezé a’ grófné. „Még nem, de attól 
tartok.“ —  „Csalódol , én tudom, hogy ő még 
folyvást forró tisztelőd»“ —  „Nem csalódom, 
kedves barátnőm ! bizony nem !“ szólott a’ kis
asszony hevesen —  „mert ha most haza kiser , 
mindig a’ l e g r ö v i d e b b  utat választja.

G . .  . úr egy bizonyos helyen reggel láto
gatását tévé. „Szolgálhatok egy findzsa kávéval ?“ 
kérdezé a’ ház’ kellemes asszonya, ki pongyo
lán a’ reggeli mellett ült. *— „Köszönöm alás- 
san ; nem lehet!“ felelt a’ vendég. „De mégis4'
— „Bizony nem lehet.“ —  „És ugyan miért 
nem?44—  „Mert egy az, hogy ma b ö j t ö l ö k ,
— válaszolt szerényen G . . .  úr — más pedig, 
hogy m ár k á v é z t a m . 44

S C H I L L E R I  E M L É N Y E K .

Az I f j ú s á g ’ f o r r á s a .
Higyjetek, hogy az ifjúság’ forrása örökké

Tisztán ömlik; — hol? — a’ dalnokok’ énekiben.
A’ közös sors.

Lásd, mi kaján hadakat viselünk egymással örökké;
’S ím azalatt közösen tél’ hava szállja fejünk.

R e m é n y  és  T e l j e s e d é s .
Száz árbocczal hajóz Oczeán’ hullámin az ifjú;

Roskadt csolnakon hajt partra remegve az ősz.
A’ k é p z e l m i  s z a b a d s á g .

Bölcsődből kifelé két út áll nyitva előtted:
Egy ideálra vezet, másik halálhoz idéz;

Lásd , hogy jókor még ’s szabadon járhassad az elsőt, 
Míg nem erőszakkal sorsod emerre ragad.

A’ k u l c s .
Hogy magad isinérhesd , nézd, mások mint cselekesznek, 

’S másokat úgy ismérsz, hogy ha szivedbe tekintsz.

A P H O R I S M Á K .

A’ nagy férfi tette előtt borzasztón csendes 
mint a’ s ir , tettében zivataros, mint az utolsó 
íté le t, tette után hálát ad Istennek és hallgat.

Ha a’ kevély neked hízelkedik, a’ fösvény 
téged pénzzel kínál, ’s a’ gálád lelkű lágy em
beri érzést hazud, akkor bizonyosnak tartsd, hogy 
reád szüksége van.

A’ könyvekből sokat tanulhatunk , ha már 
azelőtt könyvek nélkül sokat tanultunk.

Az atyák’ pénze vagy érdeme okozza több
nyire, hogy a’ gyermekek pénzt vagy érdemet rit
kán szereznek.

Ha jól fizetsz és hiven mindenkor, akkor 
te parancsolsz más emberek’ erszényivei.

A’ gazdag és szegény sorsra nézve —  két
szer hasonlít egymáshoz, mint c s e c s e m ő  és 
mint h a l o t t .

Minden ember maga szerzi saját nagyságát: 
a’ pulyák — pulyák maradnak, ha Tátrabércz te
tején ülnének is.

Őrizkedj az élet’ vásárpiaczán olly porté
káktól, mellyeknek ára vagy igen nagy, vagy 
igen csekély.

A’ ki minden embernek kívánsága szerint 
tehetne, attól maga az Isten is vehetne oktatást.

A’ gyermekek játékai nem játékok, úgy 
kell azokat tekinteni, mint legkomolyabb fogla
latosságokat.

A’ képzelő erő fes t, az értelem egyeztet, 
az ízlés választ, az ész végrehajt.

Az ifjúság természeténél fogva szít a’ nemes 
szenvedélyekhez, minők: a’ szerelem , becsület- 
ahitás és öröm ; — az öregség pedig a’ rútakhoz, 
miilyenek a’ fösvénység, bosszuállás, irigység 
és gyanakodás.

REJTETTSZÓ.
Vén az egész; banya, fold, vagy idő ? kinyomozni nehéz lesz , 

Fordítsd ’s névre akadsz, ám de mi névre? keresd.
Ott — ha fejét veszed , én leszek a’ szó’ gyerk ivadéka, 

Itt — tavasz, ősz, nyár ’s té l, rendes időbe szorúl.
Az 52dik számbeli rejtettszó: V 6.

Szerkezted H e l m e c z v .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .

s
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A’ H A J D A N II O Z.

Szent hajdan’ imádott kepe derülj fel ,
Ah válj ki ködödből, — szállj le felám! 
Fényarczod az ájben, játszi mosolygás’
Szelíd bíborával tűnik elém.

Szent borzadozással telve, imádód 
Leend neked a’ hő ifjúi sz ív ,
AI el ly általevezvén messze honodba —
Siinéma lakodhoz zengeni hív.

’S látván, deliséged’ hajnali fénye 
K’ lét’ zavarában mint komorul,
Zeng egy szomorú dalt, ’s elkeserítvén 
Érzelmiben, ő is könybe borúi.

A’ hajdani nagyság itt megaláztan 
Méltó becse nélkül elhagyatott,
A’ míg hiú fény közt a’ jelen ébredt,
Es romjain annak polczra hatott.

A’ furcsa j e l e n  gyors szárnyon enyészvén —
A’ csalfa j ö v e n d ő  korra tekint,
Ez messze van, — és az bírni tilalmaz,
A’ bús szem utánok hasztalan int.

Ah! gyakran emésztő kényök’ igáját 
Utálva nyakamról itt levetem •,
Hajdan ! te maradsz csak mennyei társul,
Csak téged ölelhet képzeletem. —

És téged öldvén, égi barátját,
Egy boldog ölömnek keblibe’ teng, '
A’ hol veled együtt kedve örökre 
Egy tiszta, sugárzó létre dereng.

S z a b ó  J  ó z  s e f , 
Szathmáron.

A’ FELSŐ MAGYARORSZÁGI VASMŰSZER-KERESKE- 
DÉS’ ÜGYÉBEN.

A’ természet, melly honunkat csak nem 
pazérlón ajándékozó meg adományival , vidékün
ket is gazdagon megáldó, miután hegyeinek keb
lébe nem csak nemes , hanem szükséges és el- 
kerűihetlen érczkincseket is rakott le.

Mindenek előtt pedig jeles jőságu ’s nagy 
bőségü vas az , a’ mit hegyeink adnak , ’s azért 
kötelességünkké válik, a’ természet’ ezen áldá
sát czélirányos haszonra fordítani ’s illően mű
velni. Bizonyos és nem tagadható, hogy ez ed
dig telj es kiterjedésben nem történt, ’s hogy e’ 
czikke y gazdagabb forrásul szolgálhatott volna 
felső Magyarország’ lakosinak; való, hogy mos. 
tanig sok ezer meg ezer kéz vala foglalatos ezen 
érczmiivelésben , ’s belőle olly eszközök’ készíté
sében. mellyekkel a’ gondos földmivelő telkeit 
munkálja , a’ művész ’s mesterember az élet sok
féle kényelmeit előteremti. Sok ezer háznép szer
ző táplálatját illy munka á lta l, ’s még sem ké
szült elégséges. Soknak, kimondhatatlan soknak 
kelle ’s kell most is külföldről behozatni ’s te
temes pénz-öszvelegnek hazánkból kitakarodnia. 
Mi volt ennek oka , holott se anyag (materia) 
se munkás kezek’ híjában nem valónak ? E’ kér
dést megfejteni nem nehéz ; mindenki vidékünk 
kisebb kovácsmesterei közül saját költségein dől 
gozott, ’s ha bizonyos mennyiségű szerszáma el
készült, kényteleni'tteték vásárokra menni , hos
szas utakat tenni, hogy portékáját árulhassa el, 
az illy kereskedési móddal egybekötött költség 
’s időveszteség által nevelkedett az eszközök’ 
ára,  ’s még is kénytelen volt gyakran a’ szegény 
készítő áruját értékin alól adni, mivel a’ vevők, 
szükségét és szorultságát hasznokra fordfták. Ide 
járul az i s , hogy számos mesteremberi balszi- 
kások arra szoriták ezen mesterembereket, hogy 
némelly czikkelyeket csak határozott időszakban 
’s bizonyos mennyiségben készítsenek , ha miri
gyért kétszer vagy háromszor többet kivánt is 
a’ szükség. Továbbá azt sem tagadhatni, hog/ 
környékünk’ vas készítményei nem azons zabatos- 
sággal gyártattak, mint a’ külföldiek; ezt pedig 
nem földieánk’ ügyellenségének tulajdoníthatni, 
hanem inkább azon tapasztalásnak, hogy jobb 
munkáért jobban nem fizettetnek. Szóval, a’ fel-
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gő magyarországi vasműszerek egy központ’ hí
jában valának , honnet kiki e’beli házi szükségé
it , mikor neki tetszett, ha tetemes vala is , ki
elégíthetne', a’ dolgozó ellenben ke'sz munkájá
ért legott készpénzt kaphatna.

Innen törte'nt , hogy a’ Casino’ választott- 
sága Fiedler Károly úr , kassai vaskereskedő ál
tal felszolíttaték egy olly egyesület’ alapítására, 
— a’ tisztelt választottság pedig egy e’ tárgyról 
bővebben tanácskozó küldöttse'get neveze ki. E- 
zen küldöttség’ inunkálódásinak következete az : 
hogy egy olly nemű központi egyesület’ felállítá
sa nem csak létesíthető; hanem egyszersmind fe
lette czelirányos es kívánható , hogy általa való
di nyerese'gek származnak: nevezetesen, szem
betűnő haszon az ege'sz honra , jelesen Kassára 
’s vidékére , nem különben a’ műszerek’ készí
tésére , ’s végre az illy egyesület’ felállítóira 
nézve is. —  A’ hazára nézve az álta l, hogy az 
illy műszerekért esendő tetemes pénzsommák ke
belében maradnak, hogy egy tárggyal kevésbet 
kell külföldről beszállítanunk, sőt alaposan re- 
ménylhetjük, hogy idővel az illy műszerek meg
szerzésében a’ külföld reánk szoruland. Előmoz- 
dittatik a’ szorgalom egyik nevezetes ága, ’s hol 
a’ szorgalom uralkodik, ott vagyonos a’ polgár 
’s így boldog. A’ készítőre azon haszon háram
lik , hogy nem kell jövendőben aggódnia: elad
hatja e majd készítményeit, hanem azon bizonyos
ság, hogy fáradságáért minden pillanatban arat
hatja bérét, ügyekezetét elevenítendi, szorgal
masan fog dolgozni, sokat készíteni ’s iparkodá
sa’ gyümölcseivel nyugottan élni, vagy azon na
pokra takarékoskodni , hol súlyos munkáját nem 
lesz folytatni képes. E’ként ezen néposztálynál 
birtokosság fogja magát rövid idő nmlva boldogí- 
tólag mutatni.

Az egyesület’ alapitóji e’ hasznokat reményi- 
hetik : a’ műszereket olcsóbban vehetik ’s né
hány százérti forint nyereséggel eladhatják ; a’ 
társaság szükséges hitelt nyerhet, melly intéze
tében tőkepénz gyanánt munkálódni fog , továb
bá jeles mennyiségű vas és szén-megszerzésnél 
nagy nyereséggel kecsegtetheti magát, ’s táp
lálhatja azon reményt, hogy ha teljes folyamat

ban lesz a’ munka, tőkepénzök esztendő lefoly- 
ta alatt többször megfordul, ’s a’ nyereség is 
megkettőztethetik. Ha továbbá megfontoljuk azt, 
hogy kinekkinek biztos helyen van tőkepénze, 
mivel a’ vas műszerek’ becse soha nem enyész- 
hetik el ’s ízlés’ változásinak alávetve nincs, 
úgy hisszük , egy illy egyesület sikeres hasznait 
elégig megmutattuk.

Ezen egyesület’ alapítására ’s munkálódha- 
tására 80,000 pengő forintból álló tőkepénzt szán
dékozunk gyűjteni, ’s e’ czélra 400 részvényt 
(actia) 200 pengő ftjával alkolni. Egy részvény
nek csak fele, ’s ez t. i. 100 pengő ft. négy idő
szakban tétetik le készen. Más feliért a’ rész
vényes kötelezőlevelet ad , mellyet azon esetre, 
ha a’ 40,000 ft.ból álló elég nem lenne , tarto
zik visszaváltani. A’ készpénzben tett fizetése
kért következő hasznokban osztozik minden rész
vényes : l )  Esztendőnként veszi a’ törvényes 
száztól hat ft. kamatját. 2) A’ minden részvény
re esendő nyereségű osztályrészt. —  A’ részvé
nyek eladhatók. —  Az alapszabások’ terve már 
kidolgoztatott, ’s kiki megnézheti a’ kassai Ca- 
sinóban, ’s Baszel Gottfried, Fiedler Károly, 
Spielmann és Schmidt vaskereskedők ’s Wiegand 
György könyváros boltjaikban. Ha 200 részvé
nyes találtatott, a’ társaság alapultnak tekinte
tik, ’s ez akkor az alapszabások’ tervét megvizsgálja 
’s ítélete szerint módosítja. —  E’ként minden
ki felszólíttatik az illy hasznot ígérő egyesületi 
részvétre ’s tetszése szerint veendő részvény-alá
írásra , mellynek alkalmával egyszersmind az el
ső osztályi 25 pengő ft. letétetik. Baszel Gott
fried ur kassai vasáros a’ részvény’ árát elfogad
ja ’s nyugtatványt szolgáltat k i; ugyan nála is 
történik az aláírás. —  Költ Kassán, april 14- 
dikén 1832. — A’ Casino’ tagjai által.

NÓGRÁDI LEVÉLTÖREDÉK.
(nyelvünk iránt.)

Balassa - Gyarmat jun. lOdikén. Örömmel 
olvassuk hírlapjainkban , hogy már sz. kir. vá
rosink is — mellyeknek nemzetisülhetésökön 
leginkább kétkedtünk —  e’ hazafi czélrul gon
doskodni kezdenek. Csak rajta! csak tovább! —
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A’Törvényhatóságok jobbadán mindent tesznek már, 
a’ mit tehetnek ! De valljon elég é az? Lelkes ren- 
delésik lesznek e képesek nemzeti nyelvünket 
nem csak az ügyvédek’ irószobájiba ’s az igaz
ságszolgáltatás’ termeibe, hanem egyszersmind 
a’ köztársalkodásba ’s közéleti divatba hozni? —  
Valamíg Szépeink ’s velők mi is társaságiakban, 
közéletünkben, négy fal közt, líribbnak illőbb
nek véljük az idegen szólást; valamig —  mond
juk ki a’ valót őszintén , —  a’ magyar asszony 
leginkább a’ fó'rendűeknél anyanyelven szólni szé
gyenei v. vonakodik, ’s ha magyarul szólíttatik, 
pirul —  addig a’ Törvényhatóságok bár mit te
gyenek is, nehezen juthatunk tovább, ’s a’ nem
zeti fáradozás’ sikere legfeljebb is csak az lesz, 
hogy honi nyelvünket az eddigi latin nyelv’ he
lyére magasítván , ezután a’ bírák , ügyvédek, ’s 
talán némelly irók beszélnek és írnak magyarul, 
—  de a’ társas életben továbbad is csak 1 i n- 
gv i s t á k  maradunk —  Mit tegyünk tehát?  
Szép ugyan magában a’ lingvistica, de csak ott, hol 
honi nyelv az uralkodó. —  Mint tegyük tehát ezt 
nálunk uralkodóvá ? E’ kérdés’ fejtésében meghi
szem, sok honfifoglalatos. Részemről megvagyok 
győződve, hogy valamint a" szokás hozta közénk 
be a’ német nyelvet, úgy az állhatatos erős a- 
k a ra t, melly mindenen győz , viszont magyarok
ká tenné társaságinkat, Magyarokká bennünket; 
de ezen állhatatos erős akarat azoknál gyökerez
zék főkép, kiket hazánkban mindnyájan utánoz
nak,  —  t. i. Szépeinknél! fagyainknál! —■

f  ógrád büszke méltán hazafiságában , de 
büszke lehet leányiban i s ! Készek ők a’ haza’ 
oltárán áldozni mindenkor. Tanuji ennek nemze
ti hírlapjaink; de érezvén önmagokban, hogy ho
ni nyelvünk’ közössé tételében is ők tehetnek 
legtöbbet, példát mutattak, miként fejthetni meg 
leginkább a’ fentebb érintett hazafi kérdést. Vá
rosunkhoz közel egy helységbeli jeles úri háznál 
minap négy kellemes kisasszony, k ika’ mull. idők’ 
szerencsétlen szokásánál fogva, mint hazánk’ leá
nyai közönségesen, külföldileg nevekedtek, ’s 
eddig mint legtöbb házinkban csak németül tár- 
salkodtak —  multjjónap’ végével olly törvényt 
szabtak magok közt, hogy ezután kiki egymás

sal csak magyarul beszéljen, ’s ki e’ törvény el
len, habár csak egy idegen szavacskával is , talál 
vétni — garast tartozzék nyomban fizetni; azon 
pénz pedig, melly imígy gyűl öszve, a’ helybéli is
kolagyermekek közűi ollyannak rendeltetett jutal
mul , ki a’ honi nyelv - tanulásban legjelesb elő- 
haladást teend. Az érdemes házi ur 's a’ tiszte
letre méltó házi asszony e’ törvényt nem csak 
magok örömest fogadák e l, hanem annak még 
némelly házibarálikat is aláveték. —  Most ugyan 
még jóval szaporodik azon birságtár , de semmit 
sem tesz — ez is szent czélra fordíttatik , —  ’s 
idővel és bizonyosan nem sokára anyai nyelvűk
hez jobban, könnyebben *s hamarább szoknak 
hozzá, mint sem attól elszoktanak. —  Kicsiny
nek látszik ugyan e’ kezdet ’s e’ példa! De te
gyen csak ennyit —  hozzon csak illy törvényt 
magának minden ház,  kis idő múlva a’ Magyar 
csak Némettel beszél németül, sőt —  reméll- 
hetni —  még ezt is reászoktathatja , hogy ma
gyar hazánkban magyarul beszéljen. —

K .
GONDOLAT-TÖREDÉKEK.

Minden dicsőség, melly nem haza - és em- 
berszeretésen alapúi , csupán hiú gőg ’s a’ kép
zelet’ fattyú szülöttje.

A’ polgári társaságban született gyermek 
nem atyjának, hanem a’ közönségnek tulajdona; 
ő a’ nép’ gyermeke , annak reménye, jövendő 
ereje. Késő a’ javítás, ha nevelés által meg
romlott.

Az oroszlán soha sem háborog oroszlánnal, 
a’ tigris soha tigrissel, egy oktalan állat sem tá
madja meg fajtársát; csak az ember, ez a’ ke- 
vélyen úgy nevezett kis világ vetemül sokszor 
esze mellett is arra , a’ mit az oktalanok soha 
sem tettek, ’s ha tettek, —  bocsánandó volna.

Fő figyelmed legyen a’ szenvedélyre (passió). 
Ez azon ellenség, mellyet holtodig magaddal vise, 
lendsz. Becsúszik tanácsidba, ’s reá hallgatva 
sikamulsz; a’ legjobb alkalom elől be fogja sze
medet hogyne lásd; előítéletekkel halmozza lel
kedet , csekély okokkal dönti el legnagyobb dol
gaid’ ; ez az, a’ mi a’ nagy észt ködbe borítja, 
az embert erőtlenné, ingadozóvá, utálatossá teszi.

Gy—fy •
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K Ü L Ö N F É L E .

A’ 1 é 1 e k i s in é r e t’ e r e j e .  Midőn a’ hí
res Medici Katalin a’ lotharingi kardinált méreg 
által titkon megöleté , ’s az hideg vérrel ült az 
ebédnél , véletlenül a’ gyilkolás , mellynek esz- 
közlőjét nem is álmodák , lön a’ beszéd’ tárgya. 
Katalin a1 legmelegebb részvéttel szála közbe, 
színlett szoinorral bankodéka’ főpap’ gyászesetén. 
Egyszerre , épen midőn egy teli poharat nyujtá- 
nak neki ; elsápult, ’s rettegve kiáltott fe l: „Úr
isten ! — itt. all előttem.“ Meredező tekintete 
egy láthat lan tárgyon látszék függni , ’s midőn 
későbben magához tér t ,  reszkető hangon monda: 
„Megesküdném reá, hogy a’ kardinal most hú
zódott előttem e l !“ —

N. városban tanácsot tártának, mellyben 
egy uj adó iránti kérdés jött elő ; mellyről miu
tán többen adták véleményüket , a’ sor X. pol
gárra jött. „Mit ítél X. ur a’ szóban levő adó 
felől?14 kérdé az előlülő — X : „Az én vélemé
nyem ugyan az , melly Y. űré,4* — Az előlülő : 
„Y. úr absens.44 —  X. : „Én is.14

Egy irlandi paraszt a’ püspöknek e’ kérdé
sét : tud e olvasni ? igenlé. E rre : használja e 
a’ Bibliát? ezt feleié: „Igen is , minden vasár
nap’ élesítem rajta borotvámat.44

Első Ferencz, francziaországi király egykor 
könyvtárnokát a’ hires tudós du Chatelt egy nem 
megvetendő egyházi méltósággal akará felruházni, 
’s kérdezé tőle , ha nemes szüléktől származott 
e? „Sire, — felelt a’ magát mindig könnyen fel
találó du Chatel — Noé’ bárkájában három test
vér volt, nem tudom meghatározni, mellyiktől 
származtam.14

Amyot Jakab IX. Károly franczia király’ 
tanitója később nagyalamizsnás ’s auxerrei püspök 
kezdetben minden önhaszonleséstől távol lenni lát
szék ; de alig viselé kis ideig ezen jövedelmes 
tanitói hivatalt, már többet áhított. Egykor egy 
apátság’ széke, melly igen nagy világi hasznot 
hajta, megürülvén, annak elnyeréséért esede
zett, ’s itt a’ királytól ezt nyeré feleletül: „hisz

azt mondád kedves tanítóm , hogyha ezer tallér 
leend esztendei jövedelmed , megléssz elégedve , 
’s te pedig már többel bírsz.44 —  „Sire ! —  vi- 
szonzá Amyot — valódi étvágyot (appetit) csak 
akkor kap az ember, ha már eszik.41

U d v a r i s á g i s z ó j  á t e le. Házi körében 
vígelmfileg inulatá magát a’ derűit asszonyság; 
egy Franczia, Német,  és Magyar tevék társasá
gát. A’ thee feladatott. „Ha úgy tetszik , —  
szóla hódító kellemmel a’ Dáma —  szolgálatá
ra áll az uraknak44 —  „Bátor vagyok a’ szabad
sággal élni'4 mondja hirtelen hajlongva a’ Fran
czia ; „Élni fogok a’ szabadsággal4* szól lassú hoz
zá járultával a’ Német; —  „Csókolom kezeit 
Nagyságodnak , rosszúl érzem magamat, nem él
hetek a’ s z a b a d s á g g a l 44 feleié végre a’ helyé
ből meg nem mozdult Magyar. M  J .

Némelly leánytestvérek távollevő bátyjokról 
hozakodtak elő ’s panasziák, hogy felőle hírt ré
gen nem haliénak. „Talán meghalt szegény44, 
mondá egyik. —  „O de hogy halt, hisz csak 
megírta volna44 mond a’ másik. M a k á r y .

D e i n o c r i t u s i  c s epp .  Egy apa kedves 
leányát egy öreg beteges úrhoz adván férjhez, 
az áldást így mondá reájok : „Legyetek boldo- 
gak! (leányához külön) g y ü m ö l c s ö z z e t e k ,  
és —  (aggott vejéhez fordulva) t ö l t s é t e k  be 
a’ fö Id e t .44 S ze k rén y e sy .

Egy magyar műbirónak sokszor sugák fülé
be, hogy róla többen ocsmány gyalázatokat be
szélnek ’s nevét gúnyolva emlegetik. A’ tudós 
mindannyiszor így felelt Önmérséklettel a’ hír
hordóknak : „Egy igazmondó kritikus, mihelyt 
bíráló műve világra lép, fülnyavalyába esik.4’

H d g r .

REJTLTTSZÓ.

Elseje belsődben van,  végén •folyhatik a’ víz,
Mert lyukas-, — és az egész, mélyre magasra vezet

K  o c  8 r  ú j .

Az 53dik számbeli rejtettszó : Y én.

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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B A N D I  K I N  J A .

Bús Bandi, jó ’s megy, nyugta nincs sehol,
Földet ’s eget panasszal ostromol, —
Ébren virasztja ált nagy éjéit,
Szitkok jelentik mely keserveit.
Pipát megunva, könyvet dobva n éz,
És uezte kedves sze'p távolba re'sz,
Hol mennyet e'lt, hol hagyta édene't;
Honne't most újra várja mindene't.
Ah jöj te kedves szellők szárnyain !
Hogy Bandid el ne asszék kinjain •,
Hű csókkal e'leszd a’ halál fiát,
Mert veszve, — vére ellened kiált!

Vár Bandi, vár, ’s mind egyre gyűl baja, 
Fel-felriad ha nyílik ajtaja 
JS csalódva, méreggel megint kinéz,
És nézte a’ kedves távolba vész. —
Levél jő végre — ah csak egy — levél!
De Bandi arcza, vére lángra kél 
Mohón szakít pecsétet a’ köröm,
De — vad diihvé lesz a’ szelíd öröm.
Ezer darabra oszlik a’ levél
’S szórt hulladékit hordja durva szél,
Es átkot és vad szitkokat repít 
liánok a’ hős, — lelke’ fegyverit. —

Mi érte Bandit? ah! mi bánthatá?
Tán hogy várt kedvesét nem láthatá? —
Vagy a’ kosárnak sujtá mennyköve? — —
Ah nem — nagyobb, — v á r t  p é n z e  nem j őve!

K o v á c s  Pál .

NORTHCOTE ’S A’ MOSTANI ANGOL KIRÁLY. 
(Annual Biography and Obituary. London 1832.)

^ olt idő Angliában, mellyben a’ főrendnél kü
lönös szokás szellemévé lön: ,,B"etty M e s te r 
n e k 1' — az ifjú Kosciusnak — tömjénezni. Ez 
egy bizonyos királyi herczeg’ kedvencze volt. Az 
egesz szép világban boldognak nevezék ’s irígy- 
letre méltónak , ki e’ játékszíni gyermek-óriás
hoz közel jöhete ’s vele szólhatott. Azon festők 
sorában, kik Fortuna istennének e’ különös ked- 
veltjét fösték , foglalkozott Northcote is.

Ő herczegi Fönsége Betty mestert saját ko
csiján vivé magával Argyll-Placebe , hol North- 
cote lakott; illy alkalomkor a’ herczeget rend
szerint három vagy négy fő úr és asszony szok
ta kisérni, vagy legalább a’ művész’ műtermében 
(atélier) találkozának.

Northcote szabad fia volt a’ szabad termé
szetnek, emberi böcsét érzé ’s nem feledé soha. 
Illy nagy úri fényes társaság sem hozá őt aláza
tos ijedősbe vagy mély tiszteleti zavarba; bár- 
mirül történt szó, ha kérdezték ’s ahoz értett, 
bátran kimondotta véleményét, ’s állításának jó
zan okai mellett csüggedetlen küzdött. E’ férfias 
öntartásért becsülök mindnyájan, habár sokszor 
egyik itt Cynikusnak, másik ott ábrándos főnek, 
harmadik különeznek ’s viszont egy negyedik 
Spinola’ hívének nevező is. Az erős érzelmű lel
kes herczeg mindig hajós (matrose) nyerseséggel 
bizonyító, hogy Northcote egy konok, becsüle
tes , független kis vén ember.

Azonban egy bizonyos napon, midőn a’ her
czeg . . .  Ladyvel, az ifjú Rosciussal ’s a’ képí
róval egyedül maradt, ’s épen türelmét veszté 
talán , hogy rendkívül hosszas üléssel fáraszta- 
tik , eszébe jőve a’ királyi academikus’ szemé
lyét gúnyszálkákkal illetni ’s imígy űzni el unal
mas pillanatit. Northcote soha sem volt ujdon- 
zatok’ vadásza, nem bárdolatlan, nem szeles bal
gatag , nem soha mézajkú hízelkedő uracs; már 
mint ifjú hamar öltözködék ’s későbbi éveiben 
sem lehete őt hiúság’ rabjának nevezni. A’ hosz- 
szú bő köntös, mellyben többnyire festett, csak 
nem mindenütt toldozva volt ’s legalább is fél
század előtti szabómű ; fejér hajszálai csak igen 
gyéren simultak halántékin előre ’s fejének hom
lokrésze tisztán kopasz volt. A’ királyi látogató, 
ki a’ festő Northcote’ háta megelt á llo tt, előbb 
a’ művész’ köntősgallérját rángató, vagy is inkább 
lassan fölfelé húzogató, mire Northcote vissza
fordult, s kedvetlenségét ránczolt homlok által
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j elenté ki ; ez mindazáltal a’ herczeget nem aka
dályozd jó kedvében, sőt most újával a’ művész’ 
ősz fürteire tapintott ’s mondá: „Kegyed, mint 
látom, nem sok időt veszt a’ piperasztal mel
lett; — ugyan mennyit még is?44

Azon pillanatban válaszolt Northcote : „Nem 
tűröm, Sire, hogy valaki irántam személyes sza
badságot engedjen magának; herczegi Fönsé- 
ged első, kinek illyes mi eszébe jutott. Könyör- 
gök, emlékezzék meg, hogy én saját házomban 
vagyok, —  nem csillogó úr , de független em
ber !“ — E’ szavak után viszont folytató mun
káját.

A’ herczeg bármit gondolt vagy érzett is, 
magában rejté ; néhány pillanatig hallgatott, mig 
Northcote a’ Ladyvel uj beszédet kezde , —• az
után felnyitotta halkan a’ műterem’ ajtaját, ma
ga után behúzta ’s eltávozott.

Northcote helyéből nem mozdult, hanem foly
tató föstését. A’ herczeg kocsiját csak öt órára 
rendelő meg ’s most még alig volt négy. A’ her
czeg tüstént visszatért, az ajtót felnyitó ’s be
szólott: „Northcote ur! esőzik, ’s kocsim nincs 
it t,  nem adna nekem kölcsön egy esernyőt?4, 
Northcote nyugott lélekkel csöngetett ’s paran
csoló a’ bejövő leányzónak, hogy asszonya’ eser
nyőjét hozná el, mivel ez a’ házban legjobb, 
egyszersmind igen csinos volt. A’ herczeg azalatt 
békével várakozott az előteremben , honnan az 
ajtó Northcote’ műtereméhez még nyiltan állott 
’s midőn az esernyőt kezéhez vévé, leindult a’ 
lépcsőkön ’s az őt kisérő leányzó kinyitó az ut- 
czára vezető a jtó t, a’ herczeg megköszönő ’s az 
ernyőt kifeszítvén elment.

„O királyi Fönsége talán csak nem ment e l ; 
tüstént meg kell tudakoznom • . .  • 44 mondá a’ La
dy. —  „O királyi Magassága minden bizonnyal 
elment —- válaszolt Northcote — azonban Mél
tóságod’ kedviért megkérdezem4* —  Itt újra
csöngetett s a’ leányzó igenzé mondását.

„Kedves Northcote ur! — mondá most a’ 
Lady — félek, hogy kegyed ő királyi Magas
ságát igen megsértette44 — „Méltóságos asszony! 
—  felelt a' képiró — a’ megsértett fél én va
gyok44 — A’ Lady semmit sem viszonzott, csak

azon óhajtását jelenté: bárcsak kocsija itt volna 
már. Midőn a’ kocsi eljött, nyájas udvariság- 
gal kisérte őt a’ képiró az előcsarnokba le, meg
hajtotta m agát, a’ dáma hasonlag , kocsiba ült 
az ifjú Rosciussal, vs ment a’ palotába.

Másnap déltájon, midőn Northcote egye
dül vala műtermében , lassú kopogás hallatszék, 
az ajtó megnyilt ’s valljon ki lépett be? — a’ 
herczeg.

„Northcote ur —  így kezdő szavait — 
visszahozom itt nénjének esernyőjét, mellyet teg
nap kölcsön adni szives volt4* A’ képiró meghaj
tó magát, vevő az esernyőt ’s egy szegletbe állító.

„Én azt magam hoztam vissza , Northcote 
ur , hogy alkalmam legyen kegyednek megvalla- 
ni tegnapi vigyázatlanságom’ ; megismérera, il
letlen szabadsággal éltem tegnap kegyed ellen, 
’s kegyed méltán érezhető megbántottnak magát. 
En magamra ezért igen igen haragszom, ’s re
ményiem , kegyed nekem megbocsát, ’s a’ mi 
történt, elfelejti,44 — —

„No ’s te mit valászoltál ?44 kérdező egy 
jó barátja, kinek Northcote e’ történetet elő
ször beszélő el. —  „Mit válaszoltam! Boldog 
Isten! mit válaszolhattam volna? Semmit! — 
Alázattal hajtám meg fejemet, de a’ herczeg jól 
látta keblemben az érzékeny változást. E’ pilla
natban neki éltemet áldoztam volna fel. —  Illy 
nemes herczeg megérdemli, hogy az angol nép’ 
királyává legyen !44 És a’ tisztes agg művész meg
élte azon örömet —  Vilmost mint királyát lát
hatni.

JELES FÉRFIAK’ GYÖNGESÉGEI.

Más a’ férfi, mint lángész —  az ő szellem
körében , más a’ személyes életben, mint em
ber ; ’s midőn ott a’ világot csodálatra bírja, it t 
nem ritkán legnagyobb gyöngéin ’s balga tettein 
lepik meg, mellyeket a’ köznapi ember is nehe
zen szokott elkövetni. De nem természetes e , 
ha az, kinek szellem-ereje rendkivűli, a’ közé
letben mint ember, a’ köznapiság’ rendes útjáról 
félre csap? —  Ne csodáljuk te h á t, ha itt né
hány leghiresb férfinál természetünk gyöngéit ’s 
gyarlóságit különös mértékben vesszük észre. A’
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következő vonások egy régi gyűjteményben ta
láltatnak a’ szép nem’ számára. Milly kellemes 
tárgy ugyan azon nemnek, melly e’ kevély ne
vezetet : f ö l d  u r a ,  mindenkor hegyes tövisnek 
tartá szemében! — Tehát:

A’ nagy N e w t o n ,  ez a’ csillagtudomány’ 
hőse annyira elfeledkezék, hogy többször fejte
getné születése’ csillagállásából jövendőjét. Egy
kor nagy elmerűltében egy dámának úját a’ ma
gáé helyett fogta meg , ’s azzal akará lenyom
ni a’ dohányt pipájában. —  C l a r k e ,  egy je 
les hittudós, ki józan alap-okaival, mellyekkel 
az Isten’ léteiét bebizonyító, magának maradan
dó nevet szerzett, emberül érté az ugrány (ugrós- 
di) mesterséget (voltigiren), legkedvesb gyönyö
rei ’s mulatsági közé tartozott—  a’ székeken ’s 
asztalokon átszökdécselni. — R i c h e l i e u  kar
dinal , ez a’ lángértelmű kormányférfi, hogy tes
tét mozgásba hozza, termeinek falaira szokott 
felszökdelni, ’s a’ szökés’ magasságát mindenkor 
egy vonással jegyzé meg; ha néha szerencsés 
lön e’ vonáson felül szökni, akkor egész nap víg
kedvű volt. Tehát csupán egy játékból tett ked
vező vagy mostoha szökéstől függhetett itt egy e- 
gész nemzet sőt egész Europa sorsa! Bo i s r o -  
b e r t  apát, Richelieu vígelmii tanácsnoka egy
kor meglepé őt e’ testgyakorlásban ; de mint ra
vasz udvari ember, hogy urát az elpirulástól meg
kímélje, tüstént ezt mondá : „Fogadok Eminen- 
cziáddal, a’ miben csak akar, hogy én mégma- 
gasbra szököm.“ Az apát leveté azonnal felső 

% ruháját, ’s versenyt szökött a’ kardinállal. —  
^ alamint R i c h e l i e u  szintúgy következője M a- 
z a r i n  is egy M o r i n  nevű csillagjóst tártának, 
kivel a’ kormány’ dolgai felől tanácskoztak, mint
ha csillagokban találkoznék megírva, hogy a’ tö
rökök az időben divatozó politikai irányzat kedvé
ért ki fognak űzetni Európából; ’s ezen Mo- 
rint gazdagabban fizeték, mint XIV. Lajos egy ope
ra tánczosnét, a’ mi tehát nem kevés. — A’ hal
hatatlan L o c k e  semmit sem olvasott szíveseb
ben, mint regényeket, (Romane) és érzéke
nyen sírt egy bűbájolt herczegasszonyon vagy 
szajkóvá változtatott szeretőn, egy szarvanőtt 
Siegfrieden vagy egy szép Magellone’ szerencsét

len sorsán. —  A’ derűit fejű M e l a n c h t o n  
magának ’s barátinak horoskóp után jövendőit, 
’s világosan vélé most lá tn i, miért nyert egyik 
illyen másik ollyan sorsfordulatot; mert egyik
nél Venus volt a’ hatodik házban, másik pedig 
a’ vízmérőben született. ,,Es nekünk —  hozzá 
teszi a’ gúnyfulánkos szerzőné — és nekünk, 
barátném, vétkűl tulajdonítják —• ha ónt olvasz
tunk vagy kávésalakból jövendölgetünk!“ —  Mi
dőn egykor E u g e n  herczeg egy véres ütközet 
előtti napon M a r l b o r o u g h  nagy táborvezért 
meglátogató, hogy vele a’ szükséges ütközeti ren
delésekről tanácskozzék, észrevevé, hogy ko
mornyikja ez alkalommal négy gyertyát gyújtott 
meg; ’s lásd, ezen angoly Düc, a’ britt-tábor 
fővezére ’s annyi birtok’ ura Angliában legtüze
sebben czivódott a’ komornyikkal ez iszonyú té
kozlásért, és pedig — néhány órával egy eze- 
rek’ halálát magával hozó ütközet előtt! — A’ 
bölcs V e r u l á m i  Ba c o  egy holdfogyatkozás

kor gyomor-émelygést kapott, ’s több ízben elá
jult. —  „Most —  viszont ezt jegyzi meg a’ 
szerzőné —  nevessen ki az okos erős nem ben
nünket —  ha egy pók előtt megszaladunk, vagy 
egy nyakunkon mászó hernyó minket borzanattal 
tölt e l , vagy h a , mint Wieland mondja, hogy 
egy egértől menekedjünk, Behemoth’ torkába fu
tunk“ — A’ tudós H o b b e s  félt gyertyavilág 
nélkül a’ szobában egyedül lenni , hitte a’ bo
szorkányokat ’s vándor lelkeket. — B a y l e n t  
ezen éles elmélkedőt sokszor lehetett a’ városi 
utczasuhanczokkal egy alakos bohó után inalva, 
vagy a’ köznéppel egy kötélen tánczosra vagy báb
játékosra bámészkodólag látni.

De egészen más szempontból kell tekinteni 
a’ szép nemi gyöngeségeket, (ha ezen kifejezés 
nem helytelen) minő p. o. egy Agesilaus’ gyön- 
gesége, a’ ki teremében egy falovon gyermeki
vel föl alá hintázkodott, vagy egy IV. Henrik’ 
gyöngesége, ki négy kézláb a’ földön ide ’s to
va csuszkái, ’s kinek hátán fiacskája vígan siet- 
kezik. Uly vonások csak szeretetünk ’s tisztele
tünket érdemelhetik. — Mennyire igaz egyéb
iránt azon közmondás , hogy komornyikja előtt 
egy férfi sem hős; mennyire igaz , a’ mit e’ te-
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kintetben S c h i l l e r  az e m 1 é k i r o m á n y o k- 
r ó l  mond: „Ok adják a’ szint a’ történetírónak 
mezitlen körrajzihoz, (Umriss) ’s hősét viszont 
emberré teszik , midőn őt meglepik emberi 
gyöngeségeinél.44

AZ ÁLLATOK OKOSSÁGA.

Londonban nem rég egy könyv jelent meg 
„T  a r lóz  á t o k  (Aehrenlese) a’ természet’ tu
dományából14 (Gleanings of natural history), 
mellyben az állatok’ okosságáról ’s elmésségé- 
ről e’ következők is találkoznak: I) A’ mostani 
angol király mint Clarence herczeg a’ Bushy 
Parki palota’ kápolnájában a’ „Yictoire" linea- 
hajónak egy árboczdarabját tartató, mellyhez Nel
son állott támaszkodva, midőn a’ trafalgari üt
közetben halálos sebet kapott. Ezen árboczda- 
rab későbben Pushy Parkban az ebédterem’ fel
ső végén Nelson’ szobrával diszesítve állíttatott 
fel. Közepett egy nagy álgyágolyótól át vala fúr
va , s e ’ lyukban, míg az árbocz a’ kápolnában 
volt, két vörösbegy fészket rakott. E’ fészket 
nem lehete nézni a’ nélkül, hogy meggondolná a’ 
szemlélő: milly véres tengeri ütközetnek keile tör
ténnie, hogy e’ békés kis állatkák itt szállást 
találhassanak. —  II) Egy hajós kapitány, ki 
most Brightonhan él, a’ tengerhői egy kutyát hú
zott k i, olly helyen, melly tiz mérföldnyi távol
ságra volt a’ tengerparttól. Ezen eset talán né
mi felvilágitást adhat, hogy némelly kutyák, 
mellyek Angliából Irlandba vagy Francziaország- 
ba adattak el, régi uraiknál viszont megjelen
nek ’s így keresztül úsznak a’ tengeren. L** 
gróf néhány saját nevelésebeli kutyát külde Cum- 
berlandba ; ezen kutyák jó erőben érkeztek oda 
meg ’s a’ helyre vivő arról bizonyítványt is ka
pott. —  Három hét múlva ezen kutyák közül 
kettőt viszont a’ grófi háznál találtak, de a’ sze
gény párák igen soványok ’s erőtlenek voltak»
III) Egy Gentleman , ki barátim közé tartozék, 
azt állító előttem , hogy egy vadászeb , mellyet 
Calaisban elhagyott, átúszó a’ tengerszorost ’s

viszont házához jött Londonba. IY) A’ legfur
csább ’s csak nem hihetlen történetke pedig ez : 
Egy angol tiszt a’ 14dik ezredből egy nap’ Páris- 
ban átment a’ Szajna’ hidján, ’s im egy pudli 
(uszkár) kutya feleje ugrott ’s fényesre csiszolt uj 
csizmájit össze vissza piszkolá. Mivel a’ tiszt 
egy csizmatisztítót vett a’ hidon észre, tehát 
csizmájit azonnal ismét megtisztítatá. De a’ ku
tya lepcses játékát folyvást ismételte ’s igy a’ 
tiszt figyelmes lön, megleső a’ kutyát, és látta, 
hogy az magát a’ Szajna’ partiszapjában henger- 
g e ti, a’ kutya az iszapból kijővén, vigyázott, 
míg valaki mellette fényes csizmában elment, ’s 
ekkor neki szökvén , minden módon csizmáihoz 
dörzsölődzni iparkodott. A’ tiszt csak hamar meg
győződött, hogy a’ kutya a’ csizmatisztítóé, ’s 
ez azt e’ rendes mesterségre maga tanító. A’ 
csizmatisztító végre ezt meg is valló, ’s a’ ka
tonatiszt nem győzvén az állat’ okosságát cso
dálni , gazdájától szép sommá pénzen megvette 
’s elvivé magával Angliába. Tizennégy nap múl
va ismét régi uránál volt ’s mint hű segédje to
vább is divatban tartó ura’ keresetét.

A N E K D O T Á K .

Negyedik Henrik, franczia király így szólt 
egykor a’ spanyol követhez, ki vele asztalnál ült: 
„Holnap hadi népemmel megindulok Olaszországba. 
Majlandban iszom reggelit , Bomában hallgatok 
misét, Nápolyban ebédlek és Siciliában megyek 
vecsernyére44 —  „Ha mind ez illy sebesen törté
nik —  felele a’ követ —  úgy kétség sincs, hogy 
Felséged a’ földközi tengerben tölti az éjszakát.44

Egy franczia hölgy illy tartalmú levelet kül
de férjéhez a’ távolba: „Lelkem! ime írok ne
ked, mert más dolgom nincs, ’s bezárom leve
lem’ , mert nem tudom , mit Írjak.44

REJTETTSZÓ.
Első három, jel-, de mi jel? kár rajta tűnődnöd — 

Toldd kettővel, imígy írva elődbe jelen.
Még három jel van, farkán viszi azt az időkor;

Mostan idő az egész itt levelébe tekintsz.
Az 54dik számbeli rejtettszó: L é p c s ő .

Szerkeztet! H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A* SZELEKHEZ.
Ti nyugotra szálldogáló 

Csendes esti szelletek !
Mellyek itt a1 hegytetőkön 

Szárnyra kelve lengetek , —
Várjatok meg engem is ti 
Alkonyat’ komoly szülöttig 

Lelkem itt boriit visel —
Arra szállók e'n is el!

Távol ott a’ nyugti tájon 
Barna fellegek megett,

Hol remény mosolygja végig 
A’ virúló berkeket;

Csendes árnyak’ alkonyából 
A’ rideg magány’ zajából 

Int felém a’ messzeség,
Arra menni szivem ég.

Lángra gyűlt az esti pálya 
Ott a’ kéklő ég’ ölén ,

Szép hevében álmodozni 
Arra szálldogálok én.

Ott a’ szent magány’ negédes 
Karja közt a’ bú. is édes —

’S kétes árnya közt a’ köny 
Szívenyhítő ír-özön.

Ám de sorsom elvadulva 
Gátol itt is engemet,

’S fen döbörgő vész’ morajjá 
Gyötri szent reményemet. —

Ónnehéz terhem lesujta; —
Gyenge szárnyaimra fújta 

A’ vihar kínos szelét 
’S elhal éjjelén a’ lét.

Lelkem elhagyatva sorvad 
Búja’ mély fohászain ,

Menjetek hát nélkülem, ti 
Fellegek’ hüs árnyain ;

És a’ boldog ég’ szakára ,
Mellynek erre száll sugára —

Béke lengjen veletek ,
C s e n íe s  e s t i  s z e l l e t e k !

S z a b ó  J ó z s e f e  
Szathmáron.

AZ EURÓPAI STATUSOK’ MEZEI GAZDASÁGÁNAK 
JELEN ÁLLAFOTJA A’ NÉPESSÉGHEZ KÉPEST.

Minden státus’ földi négyszegű területe ma
gában egy holt test, melly a’ maga különösse'git 
először is a’ culturai foganhatőságtől ’s azután 
magától a’ culturától veszi. Tekint-ve'n a’ földet 
mint erőelemet, van politikai becse, mellynek 
értéke különféle culturabeli e's termesztményi ál
lapottól függ. —  De ez által nem épen az érte- 
tik , hogy a’ földet csupán emberi szorgalom ele
veníti; mert a’ cultura letevőn csiráját, ezt csak 
a’ jó anyaföld gyümölcsöztetheti. —  A’ föld 
nem holt a’ termeszét’ kezében ; mert benne a’ 
termesztő erő szintúgy megvan, valamint az ősz- 
láng (Genie) az emberiségben. —  A’ jóltevő föld 
még első szűz állapotjában a’ gyönyörű térsége
két, hegyek- ’s völgyekkel egvelítve, hasznos 
folyókkal nedvesítve, kies erdeivel tarkázva, sőt 
eredeti kikötőkkel a’ tenger’ partjait felkészít
ve, számtalan házi ’s vad állatot eledelére ’s ruhá
zatára rendelve: igy adá kezéhez az emberiségnek, 
mint ugyan annyi elősegedelmet gazdálkodásra! 
—  Azonban itt olly „ S t a t u s r ó l 44 lesz szó, 
melly egy nagyobb vagy kisebb mértékű ipar és 
művészi értelem által kipallérozott népnek lakhe
lyét , tartományát és különkülönféle országát ’s 
hazáját teszi.

Úgy p. o. ama’ rengeteg éjszakamerikai tar
tományok’ még sok isméretlen ’s laktalan de a’ 
culturára igen alkalmas földje álmélkodásra nyújt 
okot , —  nyújt pedig ama’ kimondhatlan sza
pora népesedési lehetőség’ természetes megfejté
sében. Igaz , hogy a’ szabadság’ lelke is és más 
okok alapos munkálódása illy előhaladást segi't- 
nek , —  azonban illy hatalmas előhaladás csak
ugyan egy nagy kiterjedésű ’s a’ legnagyobb cul- 
turára alkalmas országban gyökerezhetik ; —
ugyan is az említett amerikai tartományok’ igaz 
culturája nem csak nagy tőkepénzek’ munkássá
ginak nyita térés mezőt, hanem a’ naponként 
mind inkább szaporodó népességnek is elegendő
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élelmet nyújt; sőt a’ legszebb tudományi kifej
téseknek , a’ közmüvek’ ’s gyárok’ (fabrikák) e- 
lőmenetinek, az emberi szorgalomnak segedel
met, az esznek ’s emberi lélek’ méltóságának pe
dig ritka jutalmat ád! —

Ellenben vegyük Svéd és Norvégiának ter
mő vidékit; látni fogjuk, hogy kétszeres kiter
jedésű annyi hasznot hajthat, mint egyszerűleg 
véve Angliának termőrésze, melly Francziaország 
culturabeli földjéhez hasonló. —  Ezen két or
szágban , tudniillik Britanniában ’s Francziaor- 
szagban több f  résznél haszonvehető föld, (u. 
ni. szántóföld, rét ,  szőlő ’s a’ t.) midőn Svéd 
és Norvégiában TVö rész erdőkkel borittatik e l , 
jóllehet culturát felvevő rész, és csupán rész 
használtatik mezei gazdaságra. —  Mind e’ mel
lett Britanniában 3,861 lélek egy Q  mérföldön 
elél, Francziaországban 3,046 lélek; midőn Svéd 
's Norvégiában egy négyszegű mérföldén csak 
262 lélek élhet meg. —— Ausztriának culturája 
földjére nézve helyes idomzatban van , jóllehet az 
angol és franczia gazdálkodási szellemet még 
el nem érte.

Ataljában a’ statusok’ népességének idomzata 
jelenti a’ culturabeli előmenetelt. —  Van a’ föld’ 
culíurájának befolyási terjedése a’ népesség’ ter
jedésére, valamint ennek hasonlag a’ cultura elő
mozdítására; és igy ezen közös terjedés csoda be
folyással bír nem csak az egész tartomány elemei
re , hanem egyszersmind minden egyes polgár 
érezhető javaira és boldogságára.

Adják az Egek , hogy hazánk’ mérsékleti 
éghajlatához ’s a’ természettől vett ritkább tulaj
donihoz képest Europa’ legmíveltebb tartományi
val a’ culturában vetélkedve előhaladjon! virágoz
zék ’s gyümölcsözzék!

A’ felebb mondottakhoz itt egy s t a t i s t  i- 
k a i  n é z e t  is ragasztatik báró Malchus elsője- 
lességü statistikus szerint. Ez nem fogja nem érde
kelni azokat, kik a’ status-gazdasági tudományt 
észen alapult Ítélettel becsülik :

Europa t ar t ományi  cul turája.
Az ősz vé s  B r i t a n n i á b a n  fordíttatik 

gabonatermésre a’ földnek y /ö  része ; rét ’s lege
lőre Yo?z rész ? erdőkre- — ; népesség egy Q

mérföldre 3,861 lélek. F r a n c z i a o r s z á g 
b a n :  gab. term. Th°ö > tét ’s legelőre t1ö5ö » érd. 
rV ő ; —  egy □  mföldre 3,046 lélek. A u s z 
t r i á b a n :  gab. term. TVV, rét ’s legelőre Tf 7, 
érd. tV ö rész; egy □  mföldre 2469 lélek. E u
r ó p a i  O r o s z o r s z á g b a n :  gab. term. rVő > 
r. ’s legelőre —  , erdőkre yy4ö rész; egy Q  m- 
földre 634 lélek. P o r o s z o r s z á g b a n :  gab. 
term. tVö rét ’s leg. tVö 5 erd. rV0 rész ; egy 
0  mföldre 2,307 lélek. H o l l a n d i á b a n :  
gab. term. y W , rét ’s leg. tVö > erd. ; egy 
□  mföldre 4,661 lélek. S p a n y o l o r s z á g 
b a n :  gab. term. tVö » rét ’s leg. T\ 3- ,  erd. 
tVöí egy D  mföldre 1,350 lélek. P o r t u g á 
l i á b a n :  gab. term. t6ö4ö s rét ’s leg. y1— , erd. 
Tö°ü > egy Q  mföldre 1,826 lélek. H e l v e t i á -  
ba  n: gab. term. tV ö > rét ’s leg. , erd. 
tVö ; egy D  mföldre 2,666 lélek. D á n i á b a n  
(íslandon k iv á lj: gab. term. yW  ? rét ’s leg. 
Toö » erd. Tfő  > egy Q  mföldre 777 lélek, 
S v é d  ’s N o r v é g i á b a n :  gab. term. Tf  -y , rét 
?s leg* erd- ToV; egy □  mföldre 262
lélek.

V. J.
TEMESI LEVÉLTÖREDÉK.

(Jun. 28káról.)

A’ Temesmegyei tisztikarválasztás’ alkal
mával nem csak számos vendég (a’ szomszéd vár
megyékből) látogatá meg kis Becsünket (Te
mesvárt), hanem egy magyar színjátszó társaság is, 
melly Kilényi ur’ igazgatása alatt jun. 24kén : 
.,A’ cremonai fáklyás ifjú.“ —  2őkén: ,,A’ nagy
lelkű vetélkedők.“ —  26kán a’ választás nap
ján : ..Ilka, vagy Nándorfejérvár’ bevétele.“ —  
2 7kén pedig: ,,A’ sokattudó“  czi'mü darabokkal 
kívánta az itteni csinos játékszínben mulattatni 
az idegen ajkú magyar sz. k. városban összese- 
reglett honnyeívűeket. —  Ilkában Böszörményi 
Jeanette a’ czimszerepet jelesen adá ’s a’ közön
ség előtt legtöbb kedvességet nyert, ámbár he
lyesebb öltözet ’s nyájasb szóhangoztatás még 
inkább ajánlhatandák őt. De sem ő benne, sem 
Alexisben , —  kit fiatalabb korban kellett vol
na előadni — Gyulában pedig épen nem lehete 
azon gyöngédséget és epekedést venni észre,
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niellyet körülményeik oily igen megkívántak* sőt 
a’ viszonlátásnál az annyira szeretett Gyula’ko
molysága ’s hidegsége a’ valóban szép ’s érzé
keny jelenet’ foganatját csak nem egészen erőt
lenné tevék. Abday ur tetszhetett legjobban; 
mert ő Nikétást azon alakban tüntető fel előt
tünk, mellyben egykor a’ szerző képzetében élt. 
Salamon királynak ’s az ő kíséretének több bá
torságot ’s kevesebb feszültséget, Gyula herczeg- 
nek pedig a’ szép ruházat mellé több csinossá
got ’s nem igen fejér kezeire keztyüt ohajtánk. 
Egyébiránt az egész előadás, néinelly csekély 
hiba ’s a’ szinváltozási késkedés mellett is , elég 
jól ment véghez , ’s a’ nézők többszöri taps , él
jen ’s bravo kiáltozások után megelégedten ha- 
gyák el a’ színházat. Magyarnak különös örömet 
okoztak azon tapsok ’s tetszési fakadozások, 
mellyek a’ szerző’ lelkes kifejezéseit mindunta
lan követék. Nem tapasztalhatni hazánk fijaiban 
e’ jeleit az érdekletnek a’ legjelesb idegen szín
darabok’ előadatásoknál is ; a’ mi csalhatatlan 
tanűjel ’s vallástét arról, hogy sziveinket min
den külföldiskedésink ’s majmolásink mellett is, 
csak az , a’ mi honi , érdekelheti még mindig 
legjobban. A’ játékház mind e’ mellett, vala
mint nálunk minden hely, hol nem beszéd, ha
nem cselekedet szükséges, az összegyülekezett 
sokasághoz képest, jobbadán üresen kongadozott, 
’s gondolhatni, színjátszóink egy két nap múl
va talán több esztendőre hagyandják el irántok 
mostoha vidékünket. A’ min azonban*— meggon
dolván, hogy a’ magyar Thalia ’s Melpomene 
nyolcz század’ lefolyta alatt még fővárosunkban 
se nyerhete állandó telepet ’s lakhelyt, ’s hogy 
az ő felkentei mint egy bizonyos vándor madár
nem, hon ’s élelem-keresés végett többnyire köl
tözni ’s ide ’s tova szállongani kénytelenek — épen 
nem csodálkozhatunk. Puszta még azonban, ki
vált alföldünk jobbadán ’s igy nyilván beduin 
csoportoknak is kell rajtok tengődni mint a’ dél
szaki sivatagokén.

NÉPISMÉRTETŐ VONÁSOK.

Az Egyptomiak a’ tolvajt nem büntették, 
ha csak a’ lopáson rajt nem kapták; nem bün

tették meg, ha törvényes szabályok szerint lo
pott , a’ mi így ment véghez : Mindenkinek , a’ 
ki lopni szándékozott, a’ tolvajok’ kapitányánál 
kelle nevét beíratni ’s a’ lopott jószágot ennek 
átadni. Azok, kiknek valamijök elveszett, ha- 
sonlag ennél jelenték magokat, ’s idejét napját 
jószáguk’ elvesztőnek bevallván, könnyű volt er
re találni; a’ károsodott igy jószágát visszakap
ta ugyan, de egy negyednek vesztével, mert ezt 
a’ törvény a’ tolvajnak ítélte ’s a’ tolvaj meg is 
kapta. Ez nem onnan eredt, mintha a’ törvény 
pártolta volna a’ tolvajokat ’s a’ lopást igazol
ná ; hanem meg nem gátolhatván azt kélletőleg, 
jobbnak ítélte a’ polgárt ez által vigyázóvá ten
ni , ’s őt inkább egy negyedrésztől, mint sem 
egész vagyonától megfosztani.

A’ köznép Chinában avval szokta valamelly 
állításának igazságát bebizonyítani , hogy egy 
kakas’ nyakát kitekeri; ’s ez annyi nálok, mint 
nálunk a’ legszentebb esküvés. —  Mackintosh 
angol kapitány em líti, hogy ő egykor egy chi- 
nai hajó urának bizonyos dologban hitelt nem 
adván , ez megbántottnak érző magát ’s monda, 
hogy azonnal be fogja bizonyítani szavának igaz
ságát ; ekkor hozott egy kakast, ’s letérdelvén, 
annak nyakát kitekerő , kezeit az ég felé emel
te ’s mondá : „Ha máskép cselekszem, mint mon
dottam , tégy velem o Tien! (ég) ógy, mint én 
e’ kakassal.4*

Hugh Murray, a’ „Historical account of 
discoveries and travels in North America44 Írója, 
ezen könyvben (kijött 1829) melly rajzolatja 
az éjszakamerikai népcharakternek; legkitetszőbb 
bélyegül veszi e’ lakosok’ határtalan tudnivágyá- 
s á t , a’ mit önmagok is elismernek, de tőlenem 
menekhetnek. —  Franklin is, kinek nem min
denkor volt kedve polgártársinak sok személyes 
kérdéseikre felelni, az által menté magát a’ szám
talan untató felelettől, hogy mellére illy tartal
mú irást függesztett: „En Franklin Benjamin va
gyok, Bostoni fi, mesterségemre könyvnyomtató, 
van egy hitvesem ’s öt gyermekem ; Philadelphia 
ából jövök ’s megyek New-Yorkba.44

A’ tibethi törvények igen keményen bünte
tik a’ tolvajt. Ennek nem csak kétszeresen kell

\
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a’ lopott jószágot (ha lehet!) visszatéríteni, mi
re gyakran minden vagyona rámegy; hanem ki
szúrják szemeit is , vagy a’ lopott jószág’ érté- 
kihez képest o rra, keze, sőt lába is néha egy, 
néha mindkettő levágatik. —- A’ Chinaiak ezen 
v a ló b a n  drákói törvényen valamit enyhítettek.

A’ vallizi kerületben még virágzik az ősi Svaj- 
czok’ erkölcse. Ha valaki elveszett jószágra ta
lá l, legyen az bármi nagy értékű, magának nem 
tulajdonítja, hanem a’ temetőbeli nagy kereszt
re függeszti ’s onnan egyedül igaz tulajdonosa 
veszi el. Senki sem emlékezik csak egy példára 
is , hogy valaki merészlett volna e’ szent helyről 
valamit nem igazságosan elsajátítni.

Hdgr.

K Ü L Ö N F É L E .

Szegény ludak.! — Éhtől ingerelve gágog 
egy csapat lúd; magasra nyújtott fejeik buzo
gányként meredeznek fölfelé ; szemeikkel a’ tá
volt kémlik. Röpülni vágynának a’ kalászos me
zőre , — a’ buzakepékkel gazdagon rakottra, de 
részint félelem, részint megoszlás visszatartóz
tatja őket, ’s az egész csapat szélyedez, lézeng, 
k iá lt, lármáz, de szárnyra kelni egy sem mer 
közűlök. Végre előáll két gunár, ’s különben is 
eléggé ismervén a’ gabonás vidéket, ludtársiknak 
vezérül ajánlják magokat. Míg azonban a’ sok 
gágogónak barátságos csendet ’s egyetértést ja 
vasolván, egyszersmind a’ kepék körül teendőket 
is értésükre adni ügyekeznének: hirtelen ott te
rem az öreg-biró által nem régiben csendesen 
csoszogó uj bocskort kapott csőszgyerek, ’s vagy 
a’ ludak’ iigyekezetét sejtvén, vagy a’ gúnarak’ 
t ollaira vágyván , árokba szorítja ezeket, és ka
jánul szárnyaik tollát kitépdeli. b — Z—n.

J * ’s M * * egymás közt a’ házasság’ viszon- 
tagságirol eszmélkedvén, amaz í g y  szóla: „Már 
ha kedvem volna házasodni, csak ugyan szépet 
választanék, mivel Lavater szerint a’ szépben 
több jó és szép, következőleg ész is van.44 Melly- 
re iinez: „De én már szépet nem vennék, mi
vel a’ szépet mások is szeretnék; én pedig ret

tenetesül féltékeny vagyok, ’s így magamat sze
rencsétlenné tenném.4* —  Erre egy harmadik 
közbe jővén, beszédök’ tárgyát kitudta ’s igy 
szólt: „Én pedig javaslom ; maradjanak az urak 
tovább is a’ nőtlenség’ állapotjában ; mert véle
ményem szerint a’ házasság csak akkor szerencsés, 
ha a’ házaspár mindenben megegyez , —  igy te
hát J * urnák czéljához képest magához hasonlót 
kellene vennie, már pedig akkor szépet nem ve
hetne. M * * ur pedig gondolja meg, hogy min
den fejér személy már magában szép , így tehát 
csak illyent vehetne; következőleg, ha meghá
zasodnék , szerencsétlen lenne.44 —

Egy társaságban egy ujoncz világfi nemét 
a’ tudományok ’s mindenféle bölcs kormányok yé- 
gett a’ szép nemet alacsonyítva nagy dicséretek
kel halmozta el annyira , hogy a’ jelenvoltak az 
ő bölcselkedését megunnák; kik közül egy ne
velt kisasszony ügyöket fölfogván igy szóla : „Igen 
könnyen megengedem az urnák, hogy minket a’ 
férfivilág gyöngéknek ta r t , de merem kérdezni: 
ha mi mint gyöngék az urakon mint erőseken u- 
ralkodhatunk ’s dolgaikban csak egy két szóval 
vagy egy két könycseppel a’ legnagyobb változá
sokat tehetjük; mellyik nembeli lesz erősebb vagy 
gyöngébb ?44 Ferenczy.

D e m o c r i t u s i  c s e p p .  Az országos kül- 
döttségimunkák’ közelebbi köz megbirálásakor egy 
tisztes ősz a’ t ö r v é n y e s  i d é z é s ’ eredetét e- 
gész a’ paradicsomig vivé f e l ; mert midőn, úgy
mond , a’ mennyei szózat a’ paradicsomban e’kép 
k iálta: „Hol vagy Adám ?44 — mi volt ez egyéb, 
mint formaszerinti C i t a t i o ?  — ,,lttvagyok!" 
feleié Adám a’ bokor megül —  ’s ez volt a’ Cora-
p  a r i t  i O. SzeJcrényesy.

R E J T E T T S Z Ó .

Korlátozva e vagy szabadon jobb ? Osztja világot 
Ketté e’ kérdés; egy híján őriz az és rejt,
Bé ’s kiereszt; — hármát kirekesztvén ellepik apró 
És lármás seregek földszínét, belseje annak 
Néma, hidegvérű ’s bujkáló népnek hazája;
Szánakozol, keseregsz vagy bámulsz, vége ha szádban. 
Négye igen jó ét, ha ki éhes ’s gyomra erős, ép.

Huszár E lei.
Az 55dik számbeli rejtettszó: J e l e n k o r .

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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AZ ÁL-TEMETKEZETT. 
(Angolból.)

Irlandban a’ County Armagh törvényszéké
in most egy pörös kérdés forog, melly igen ne
vezetes sőt eddig a’ maga’ nemében egyetlen. 
L u r g a n  városkában egy G el 1 o w nevű vászon
kereskedő és szövetmíves , kit a’ szerencse kez
detben igen fölsegített, különféle körülmények 
de leginkább fényűzés és kényelmű életmód által 
szemlátomást hanyatlék, ’s tetemes adósságokba 
süllyesztő magát. E kereskedő sok gyermek’ 
atyja volt, ’s nem tud ta , hogy magát ’s övéit 
a’ nagy szükségtől mint óvhassa meg, ha majd 
egyszer megbukása kiviláglik ’s az ínségnek szo
morú órája itt terem. Éjjel nappal tanakodott, 
tűnődött, ’s minekutána habozó elmével több sza
badító utat fogott fel ’s ismét elvetett; végre egy 
különös ármányszövetes plánumnál megállapodott, 
mellyet nője' segítségével ki is vive. A’ nő eb
ben annál könnyebben megegyezett, minél vilá
gosabban látta által, hogy ezen inentőmód nélkül 
mind önmagát, mind férjét ’s gyermekeit az é- 
let legnyommasztóbb gondjai fogják megrohanni. 
A’ történet röviden ez :

G e l l o w  egy folyvást egészséges férfi nő
jével egyetértőleg elhatározá, hogy életét 10,000 
font sterlinggel az életmentő intézetnél biztosít- 
ni fogja. íNéhány hét múlva , midőn az életbiz
tosítás a’ kivánt törvényes mód szerint megtör
tént , a’ férfi megbetegedék ’s két hónapi sinlő- 
des után kiadá lelkét. G e l l o w  szokás szerint 
eltemettetett ’s az özvegy az életmentő intézet
től a’ 10,000 font sterlinget „(i00,000 pengő 
forint) fölveszi, a’ boldogúltnak hitelezőivel ren
des kamatozások mellett kibékül, ’s a’ háznép’ 
szerencséje uj virágzásnak indúl.

Másfél esztendő folyhatott le már, midőn 
egy más lurgáni szövetműves (Fabrikant), kit az 
éjszakamerikai szövetséges tartományokba vivő
nek dolgai, onnan visszatért’s azt beszéli: hogy 
ő G e 11 o w o t , kit egész Lurgan ’s minden ke

reskedő baráti holtnak gondolnak, nem csak leg
jobb egészségben látta Philadelphiában , hanem 
hogy vele beszélt is, tőle sóvár szívvel tudako
zódott visszahagyott háznépe iránt, ’s őt egy
szersmind megkérő, hogy ezen összetalálkozást 
anyavárosában ne említse, köszöntse nevében ked
ves nőjét ’s mondja meg neki, hogy az Irlandban 
megholtnak jó dolga van Amerikában. — Azon
ban a’ barát nem állá szavát, hanem elbeszélő 
ennek is annak is a’ történetet minden körülmé
nyivel , megkérvén igen esdeklőleg mindenkit, 
hogy hallgasson, ’s e’ titkot másokkal ne közöl
je. De a’ csodálatos hír csak hamar úgy elter- 
jedett, hogy az elöljáróság szükségesnek tartá 
a’ dolog’ mivoltát törvényesen nyomozni. A’ ke
reskedő férfi kihallgattatott, ‘s ez megvallotta 
minden habozás nélkül, hogy G e 11 o w val Phi
ladelphiában több Ízben jö tt össze, ’s ez neki 
ott elbeszélte legyen : mint tettető magát— nőjé
vel egyetértőleg—  betegnek, ’s végre , mineku
tána az orvos is meg hagyta magát vesztegetni, 
mint halt meg csupán színből, ’s népvakítólag 
mint temettetett el. Szóndékjok volt először, éj’ 
idején egy most temetett holtnak testét fölásni 
’s a’ koporsóba fektetni, de ezt nehéznek ’s 
igen bajosnak találók leginkább azért , mivel e’ 
munka több segédtársakat kivánt volna; — így 
tehát a’ koporsót egy nagy fatőkéből álló íárvás 
babbal tölték ki. — A’ törvényszékeknek fő 
gondjok lön — a’ sírt tüstént megnyittatni ; a’ 
szemfedél félre emeltetett, ’s íme a’ koporsót — 
üresnek Ielék. Hihetőleg a’ fabábot azon jó ru
hadarabok végett, inellyekbe az takarva volt, né- 
melly sírfosztók ellopták. Az orvos történetből 
már négy hónap előtt megholt, ’s így ez többé 
a’ dologról nem adhata felvilágosítást. Az asz- 
szony vas makacssággal tagada mindent, ’s mon
dó, hogy az üres koporsó egyebet nem bizonyít
ha t, mint azt, hogy szegény férjének holtteste 
ellopattatott, a’ miért magát vigasztalhaílannak 
színié; az Amerikából visszatért szövetuuvest ga-
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Iád hazugnak, gonosz rágalmazónak, becsületgyil- 
kosnafe szidalmazó, kit ő csak megvetni, de töb
bé becsülni nem képes. Az elöljáróság küldött 
ugyan levelet Philadelphiába , de mivel a’ holt
nak vélt ott hihetőleg más nevet vett fe l, még 
eddig nem lehetett feltalálni ő t; ’s hogy szemé
lye kiismértessék, legalább is három embert, 
kik őt tökéletesen issnerék, volna szükséges A- 
merikába küldeni, bebizonyítás végett, hogy az 
a’ kérdésben lévő álhalottal egy azon személy. 
A’ törvényhatóságok t ehát —  kívánt tanúk nem 
létében —  kénytelenek a’ dolgot végzetlen hagy
ni. — De mivel gyanú keletkezett, hogy az ál
özvegy az álhalottal még folyvást öszveköttetés- 
ben áll, ’s időnként tőle tudósításokat vesz, va
lamint ez is a ttó l: tehát lehet reményleni, hogy 
a’ dolog napfényre jövend. Annyi bizonyos, hogy 
az özvegy már két gazdag kérőnek adott kosa
rat , ’s vonakodik mindenkép a’ második házas
ságtól. Hihető , hogy Amerikába fog ő is utaz
ni ; és valóban illy szándéknak láthatni is már 
némi jeleit. Legkülönösb , hogy a' törvényes o- 
kok fogyatkozása miatt még elutazását sem le
het gátolni.

X. KÁROLY HOLYROODBAN.

Malten H. ur ,,A’ legújabb világtörténet’ 
tárában“ (Aarau 1S32. Első rész.) nehány ér
deklő jegyzetet közöl a’ Holyroodban telepedett 
X. Károlyról. — ,,En —  úgymond a’ közlő — 
X. Károlyt a’ rheimsi főtemplomban láttam elő
ször ; akkor Francziaország’ koronája tündöklőit 
fején, az ősi nemesség’ utóji ’s a’ császárság’ 
fényre-emeltjei vevék körűi jobbágyi hódolatban. 
Három év múlva láttam X. Károlyt másodszor az 
úrnapi fényes procession. O a’ inenyezet után ál
lo tt, mellyet a’ párisi érsek fölött vivőnek. A’ 
rheimsi királypálcza helyett most viaszgyertyát 
tartott kezében. A’ holyroodi palotában — E- 
dimburg mellett —  láttam nem rég a’ korona
vesztett fejdelinet harmadszor. A’ régi templom 
most csak egy szomorú dőledék , tető ’s minden 
ékesség nélkül. A’ képes csarnok, mellyben Skó- 
eziának ős királyjai lefestve tartatnak, most a’ 
fejedelem számára kápolnává változtatott. Mivel a

jánló levelet mutattam Hamilton herczegtől, ki
nek nemzetségében 16 88 előtt ’s után a’ holy
roodi helytartói méltóság örökös volt, szabad lön 
a’ szerencsétlen Stuárt Mária’ termeibe bemen
nem , mellyet a’ képes csarnokkal egy folyosó 
köt össze. Az oltár egészen Murray regens ké
pe mellett áll. Midőn beléptem, akkor emelé 
fel Latil kardinál a’ szent ostyát. X. Károly e- 
lőtte térdein feküdt, körülvétetve hasonlag tér
delő háznépétől. A’ bordeauxi herczeg legköze
lebb volt nagy atyjához. E’ jelenet’ ünnepélyes 
komolysága a’ szivet elfogó. Hány esztendő me
rült az enyészet’ tengerébe, mióta e’ királyi lak
ban egy kardinál római keresztyén szertartással 
misét mondott! Semmi ép nyom azon időből; Knox 
reformátor’ pusztító keze mindent összedúlt. Nem 
csak az oltárok , hanem valami a’ katolika iste
ni tisztelettel bizonyos arányban állott, a’ cson
kítás’ szomorú jeleit hordozta; lehet ezt látni 
egy képnek maradványán, mellyet Parmagiano 
márványra festett, ’s meJly azon teremben áll, 
hol a’ szilaj Ruthwen ’s a’ gyáva Darnley a’ sze
rencsétlen Rizzio Dávidot kivégezték. Mise után 
egy másik szertartás az edimburgi fellegvárba 
(Citadelle) vezetett ; itt valónak letéve a’ régi 
skócziai királyi méltóság’ je le i, ’s ide hozatta- 
ték most fényes szertartással azon nyakkötő 
és gyűrű is, mellyet végrendeletében York kardi
nál IV. György királynak hagyott. Egy skóczi
ai kincstárnok - báró vévé által e’ drágaságokat. 
X. Károly közel járult az asztalhoz , mellyen a’ 
Stuártok’ arany koronája sötéten csillámlott, ’« 
királyi kincsének végső maradványaira várt. Ar- 
cza halvány de nyugalmas volt; — vonásaiban 
bizonyos jele a' vitéz lemondásnak mutatkozék. 
O mindent kiváncsilag ’s élénk figyelemmel vizs
gált, ’s némán távozott el. E’ pillanatban egy 
a’ nézők közül vakmerővé lön —  talán valamelly 
philosophiai gondolat által , melly a’ hiú emberi 
nagyság látásán kelhet, jelenlétében egy korona
nélküli királynak ’s egy koronának, welly egy 
királyi homlokról esett le. E’ merész a’ koro
nához nyult ’s azt szentségtelen kezekkel mére- 
geté. Hol valál, ó Scott Walter? Nem lehet 
képzelni azon neheztelést, mellyre itt a’ királyi
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kincsek'agg őrje gerjedt. „El innét“ ! — kiál- 
tá a’ harag’ reszketeg hangján —  „Felre innét! 
milly szörnyű fertőztetés ! Tadja meg az ur, hogy 
én a1 skócziai „független4, koronát illő tisztelet
ben tartatni vagyok itt. Volt idő, midőn illy vak
merők halállal fizettek !;í —  —  — X. Károly 
e* szavakat hallván, megfordult, és —  mosoly
gott ------ - —  Hogy e’ mosolygás mit jelentett,
nem tudhatni. —

A’ BUDDHA-TIZ PARANCSOLAT.
A’ B u d d h a - v a l l á s  egyik legkiterjed

tebb a’ világon ; Asiának egész keleti felén ural
kodik ’s két száz milliónál több követője van. 
Kilencz századdal idősb a1 keresztyén vallásnál, 
és szent irományai , mellyek e’ hosszú időköz
ben lassanként szerződtek, S4,00Ore számíttat
nak. —  Neumann professor Kantongből több chi- 
nai iratokat hozott magával ’s ezek közt egy 
Buddha katekizmust is, inellyben a’ tiz paran
csolat következő tartalmú:

Első parancsolat: N e ö l j  m eg  s e m m i  
é l ő á l l a t o t .  — Világositás : tilalmas megölni 
bármelly nemesebb rendű valót, minő egy Budd
ha , egy tökéletes férfi, egy tanító , szerzetes, 
atya vagy anya; szintúgy tilalmas megölni bár- 
raelly állatot a’ kisebb osztályból, legyen az egy 
szúnyog vagy ázalék. A’ szent írás bizonyítja, 
hogy Buddha még a’ vizet is megszűrte , ne ta
lán valamelly állatkát azzal lenyeljen. — II. 
parancsolat: Ne o r o z z .  — Világositás: A’ 
szent irományok mondják, hogy egy Schaman hét 
gyümölcsöt vett el, melly a’ kiasfromé volt, egy 
másik nehány pástétomot, egy másik viszont egy 
kevés mézet, melly a’ papok’ sajátja volt, ’s 
mind hárman pokolba jutának. Az irás mondja, 
hogy inkább kezünket vágjuk e l , mintsem a’ 
másét elvegyük. — III. parancsolat: Ne f a j t a -  
l a n k o d j .  Világositás: Egy szép apácza (klas- 
tromi neve: a’ szép illatos liliom.) dísztelen kép
zettel mulatá titkon magát , vélvén, hogy az sem 
ölés sem lopás; — ’s íme a’ puszta gondolat e- 
levenen ragadd őt a’ kárhozat* tüzébe. — IV. 
parancsolat: Ne v é t k e z z  s z á j a d d a l .  —— 
 ̂ilágosítás: A’ szíy’ vétkének négy neme van:

l )  a’ hazugság, vagy midőn nem igazat szólunk;

2) a’ fecsegés, vagy midőn haszontalant szólunk;
3) a’ bújaszó, vagy midőn szemtelenül szólunk;
4 ) a’ kétnyelvűség, vagy is midőn most így most 
amúgy szólunk. —  V. parancsolat: Az e r ő s  
i t a l o k a t  ne  i dd.  — Világositás: Részegítő 
italok czukornádból , szőlőgerezdekből, riskásá- 
ból készülnek; mindezeket ne idd,  kivévén, ha 
beteg vagy, sőt még csak szájadhoz vagy orrod
hoz se értesd. Pokolban egy különös iszapos 
hely van a’ részegek’ számára, itt dühítő paraj, 
mérges bürök ’s hódító fű terem. Az írás mond-o

j a ; jobb olvasztott érczet mint hevítő italokat 
inni. — VI. parancsolat: H a j a d a t  ne  p i pe -  
r é z d  ’s t e s t e d e t  ne f esd.  —  Világositás: 
Indiában a’ hajakat virággal szokás díszezni ’s jó 
illatú gyökerekkel dörzsölni. De mint tehesse 
ezt egy pap, kinek csak három vászon inggel 
szabad bírnia? A’ süvegviselés csak 70 eszten
dős kopasz férfiaknak engedtetik meg. — VII. 
parancsolat: K e r ü l d  az é n e k e t ,  t á n c z o t ,  
né zó j á t é k o t ,  m é g  k e v é s b é  l é g y  ma
g a d j á t s z ó .  — Világositás: Minden já ték , 
még a’ Schach és koczkajáték is elvonja a’ szí
vet a’ jámborság útjáról, ’s romlásba és vétség
be süllyeszti.—  VIII.parancsolat: Ne ü l j  va g y  
f e k ü d j  m a g a s  és s z é l e s  á g y o n .  — Vi- 
lágosítás : Buddhának ágya, ki a’ világot igaz
gatja, nem volt magasabb nyolcz hüvelyknél; vé
tek tehát e’ mértéken túllépni. A’ tisztes Hi-kan 
soha sem ült szőnyegen; a’ fölséges Kao-fung 
három esztendeig állott, és soha sem kívánt á- 
gyot vagy széket. Egy papot a’ töményfüst foj
tott meg ülésén ; mivel ez két lábbal magasabb 
volt. — IX. parancsolat: I d ő n  k i v ű l  ne e g y é k  
Világositás: A’ mennyei szellemek reggel esznek, 
a’ Buddhák délkor, az állatok délután, a’ go
nosz lelkek éjjel. De a’ mi időkorunk gyenge ’s 
napjában többszöri táplálást kíván. — X. pa
rancsolat : N e l e g y e n e k  r é z b ő l  ö n t ö t t  
k é p e i d ,  s e m a r a n y o d  v a g y  e z ü s t ö d ,  
s em e g y é b  a k á r m i  d r á g a s á g o d .  —  X i- 
lágosítás: Buddha’ idejében minden pap koldúlt. 
Buddha azt mondotta, hogy az arany és ezüst a’ 
földnek olly termékei, mallyekkel rendesen élni 
nem szabad.
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T Ö R E D É K  L A D Y fW O O D W IL L E  E R Z S É B E T , K É S Ő B 
B E N  A N G O L  K IR Á L Y N É ’ N A PL Ó K Ö N Y V É B Ő L .

Erzsébet Angliának egyik legjelesebb nem
zetségéből származott; grófi ’s herczegi házak
kal rokon. Anyjának első férje Bedford herczeg 
volt. Minekutána Erzsébet szíve’ kedvesét J o h n  
G r a y t  a’ sz. Albani ütközetben elveszte', vissza 
vonult Northampton-Shireben fekvő mezei jószá
gára , hol IV. Eduard király őt meglátván halál
ban megszerette ’s nejének kijegyzé. Követke
ző naplókönyvi töredékek tamíjelűl szolgálhatnak, 
milly egyszerű magányos életet viseltek akkori 
időben a’ legelső házak’ leányai.

H é t f  őn r e g g e l .  Négy órakor fölkeltem, 
és segítém K a t a l i n n a k  a’ teheneket fejni (!) 
R a c h e l  a’ másik házi szolgáló múlt éjjel ke
zét szörnyen megégette ’s én sebére tapaszt (ílas- 
tromot) kentem. R o b i n n a k pénzt adtam, hogy 
hozzon valamit a’ patikából (itt a’ g y ó g y s z e r -  
t á r  még korán volna.) —— H a t ó r a k o r ,  ügy 
tapasztaltam , hogy a’ marhahús nagyon kifőtt 
’s a’ ser megsavanyodott. J e g y z é s .  A’ sza
kácsot csakugyan meg kell dorgálnom gondatlan
ságáért ; a’ mi a’ sert ille ti, más hordót fogok 
megkezdetni. —  H é t ó r a k o r .  Anyámat, Mi- 
ladyt az udvarba kisértem. Kiadtuk az ételükét 
nemen lévő 2 5 személyre. R o g e r  derekas fed
dést kapott ma , hogy zsémbeskedni merészlett, 
midőn a’ húsmaradékokat elő kellett mutatnia. 
N y o l c z  ó r a k o r .  Én szolgaleányoramal D o
r o t t y á v a l  a’ vármegetti mezőre mentem, itt 
T h u m b  fiatal lovunkat űzőbe vettem, utói ér
tem , felültem hátára ’s rajta öt vagy hat mér
földet nyereg és zabola nélkül benyargaltam. 
T íz ó r a k o r .  Ebédre asztalt terítettek. J o h n  
G r a y  igen szép ’s kellemes beszédű ifjú. De 
mit használ? Egy jó erkölcsű leányzónak csak 
azt szabad tenni, a’ mit szüléi jóvá hagynak. 
J o h n  keveset evett, mint egy madár. Azt is 
mondotta az asztalnál, hogy neki a’ legszebb 
Leányka sem fogna tetszeni, ha az egyszersmind 
nem nyájas és szemérmes. — Ugyan miilyen

vagyok én ? —  úgy gondolnám , az én viseletem 
türhetős; legalább eddig senki sem tett kifogást, 
ha csak R o g e r  nem; azonban épen ez minden 
szolgáink közt legröstebb és legdurvább. —  J o h n  
G r a y  fejér fogakat kedvel; az enyimek megle
hetősen szépek, ’s hajam fekete, mint az ele
fántcsont. — Én azt csak úgy mondom ; mert ha 
nem csalódom, J o h n  nak a’ hajakra nézve olly 
ízlése van, mint nekem. (Lehet e tisztább ’s 
bájolóbb természeti egyszerűség?) T i z e n e g y  
ó r a k o r .  Fölkeltünk az asztaltól. A’ társaság azt 
határozta, hogy kisétál a’ mezőre. En J ohnna l  
mentem; minden bokorkán átsegített, ’s kezemet 
igen megszorította. Nem mondhatnám , hogy ez
ért neheztelek; — ő derék jeles ifjú ; a’ test 
gyakorlásban szint olly jártas , mint akárki vi
dékünk nemesei közül. Az a’ tisztelet, mellyel 
Milordhoz és Miladyhez mint édes szüléihez vi
seltetik, valóban példás, és vasárnap a’ misét 
soha sem mulasztja el. D é l u t á n  h á r o m  ó r a 
kor .  A’ szegény R o b i n s o n ’ háza véletlenül 
megégett. J o h n  G r a y  a’ kárvallott’ számára 
tüstént segedelempénzt gyűjtött, ’s ő maga 4 
font sterlinget adott ezen felebaráti nemes czél- 
ra. J e g y z é s :  Még soha sein̂  láttam orczáját 
szelidebbnek ’s nyájasabbnak, mint ezen alka
lomkor. —  Négy órakor imádkozni voltam ; hat 
órakor a’ baromfiaknak adattam enni ; hét óra
kor vacsorához ültünk; —  a’ szegény Robinson’ 
szerencsétlensége okozta , hogy a’ vacsorálás ma 
kevéssel később történt. J e g y z é s :  A’ ludas 
pástétom nagyon kifőtt, a’ sertéshús nagyon ki
sült ’s fekete volt mint a’ korom. Az utolsó órák
ban magam lévén, kis unalmat éreztem. Elkezdem 
ismét imádságomat, mert azelőtt J o h n  miatt nem 
voltam eléggé ájtatos. — Elaludtam , ’s almom
ban ismét megjelent J o h n  G r a y  ’s a’ t.

R E JT K T T S Z Ó .
K ét tagú szó  az e g é s z ,  rettentőbb erdei vadnak 

'S  fegyveres e llen n ői ; tör javad , é lted  után.
E l s ő  t a g g á  le tt  az u t o l s ó t  lo p ta  ma eg y ik  , ]

Adj az egészn ek  bért —  jő sz te  nyakára k ö t é l !
Az 56dik szám beli r e jte ttszó : S a j t ó .

Szerkeztet» H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .



TÁRSALKODÓ.
Pest, Julius’ 21k'n 1832.

A ’ C S A L O G Á N Y  É S  V Á N D O R  L E N G Y E L . .

„ N e z z  V ándor az égre,  a1 nap le h a la d t ,
’S  c sillagk oszorú  leb eg  éjjé a la tt ;
N em  b á jo l-e  fé n y é  su garainak ?
V ess  v eg et a ’ sz ív ’ k ínos arjainak.
M íg az m osolyogja  reád k e g y e it ,
A ddig  fo g  ö le ln i rem ényed  is itt . —.
N á zd  mint r a g y o g  a 1 bokor ága  fe le tt  
H im es viru latban a1 g y ö n g y  k ik e le t ;  
lm  m inden , ö leb en  öröm re derűi ,{
M it jársz  te k esergve  v irág i k ö rü l?  —
M eg  édesen  öm lik  a’ lé t ’ m elege  ,
K ár v o ln a , ha m ár beborúlna e g e .
B ár  fö rg eteg  ü ld özi árra h azád ’
H on t néked  e ’ tá v o li h ajla t is  ád.c( —

„ „ M in t  látom  en yészn i a’ nap1 t ö z e it ,
A h ! íg y  fog  e n y észn i e l  é letem  i t t ,
Szűnj fű lm ile ! v íg  dalod engem  e m é s z t ,
V a g y  z e n g j ,  de h a la i t ,  ne fedezd  e l a T észt; 
V irítson  e lő ttem  a’ ró zsa  ta v a sz  ,
N ek em  nem  n jítja  m eg é ltem et az.
B o ld og  napom  itt örök éjbe m e r ü lt ,
G y á sz ’ fe lle g e  l e p le z i ,  ’s lángja  k ih ű lt ;
V é sz t  böm böl a la ttam  a’ s ír ’ köde m ár 
É s zordon ö léb e  leszá lla n i vár. —
D e  bátor  a’ vészb e’ reped  k e b e le m ,
M ég is  sebeim ’ sz ív esen  v ise lem  ;
M ert jó l  tadom  ,  íg y  k inos életem et  
M egszán ja  az é g ,  5s viharába tem et.
M ért p is lo g  a’ lé t  rem egő tü ze  m é g ,
V o lt  hajnala m ár h a  lob ogva  nem  é g .<c 4f —

íg y  n y ö g d e l a’ vándor ő r ö m te len ő l,
’S  egy  cserfa ’ tövére  borongva l e ü l ;
’S  m íg égre leb eg  csoda k é p z e te in ,
A ’ sz ív  r e p e d e z , m egem észti a ’ k ín ,
É s  á lm ai béke’ Bogárainál
Bűz le lk e  hazája’ hátáriba  sz á ll —•
Z ö ld  hant fed i m ár e lem észtve  s z iv é t ,
*S a ’ hold  kom orúlva siratja  h ívét.
A ’ k is  c sa lo g á n y  dala’ bájaival 
Sírján k e sereg v e  ,  reb egve k ih a ll ,
’8  bánatra fakasztja  az enyhe s z e le t ,
M«lly elszomorodva megy orma fe le tt.

S x a b ő  J ö t t e / , 
^Szathm ároa.

JÓ L S V A I L E V É L T Ö R E D É K .
(Jun. 28káról —  m int m agyar n y e lv e t  ’s m űvészete t érd ek lő .)

A’ magyar nyelvnek annyira óhajtott ter
jedését, ’s előmenetét nem csak a’ nagy, hanem 
kisebb körökben is láthatni, — örömére válik 
a’ buzgó honfinak. E’ képzet körűi némelly kö
zönséges kifejezetű igazságok jutnak eszembe: 
A’ minek rendületlen fennmaradást szerzeni óhaj
tunk , fonákság annak ott telepítni alapját, hol 
derekának, vagy épen boltozatjának kellene len
ni. így van a1 nyelvészet állapotja, ha jól el
gondolt előleges készületek ’s czélirányos eszkö
zök nélkül gondolnák azt terjeszteni ’s egyetemít- 
ni. Minden tudásnak talpköve a’ világos ’s ő- 
szinte tanulás, ennek ismét a’ jó ’s rendszere* 
tanítás. Például: a’ magyar nyelvtudást ’s annak 
gyökeresedését azzal eszközölni akarni, hogy a’ 
tanuló gyermekek anyai nyelvük mellett magyarul 
is tanulják az úgynevezett Katekizmust, vagy 
más mélyebb tudományt, a’ nélkül, hogy ők azt 
voltakép érthetnék — annyit tesz, mint valami 
vi'zmedret felülről egészen kezdeni szabdázni, —  
regulázni. —  A’ nyelvet meg kellene előbb ked- 
veltetni a’ gyermekkel, ’s őt olly szókra, olly 
beszédmódokra oktatni elejénte, mellyek az ó 
mindennapi szűk körébe, já ték , ’s egyéb gyer
mekded foglalatossági közé vágnak.

De vannak már —  hála a’ kegyes gondvi
selésnek! —  számos jó intézetink mellett olly 
tanito-házak is itt ott hazánkban, mellyekben 
a’ gyermekek minden szűke mellett a’ közhasznú 
segédeszközöknek még elég rendszeresen vezet
tetnek a’ magyar nyelv ismeretéhez. —  Jól*ván 
közelmúlt junius 22kén a’ három osztályra elkü- 
lönzött ágostai vallásbeli fiú ’s leány-gyermekek 
adak iskolai próbatételüket. A* többi tótnyelven 
előadott tárgyakon kivűl ezeket ez idén legelő
ször tiszta-magyar zengésű hangzatokon mondák 
ölő , úgymint magyar nyelvtudomány szerint a’ 
nevek ejtegetését, öszvehasonlitását ’s a’ birtok- 
neveket bárki által feladott példákban fejteget
t é k ’fi megmagyarázták ; földleírásnak egy kis
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szakaszát, ó testamentom történeteit, ’s Árpád 
ve'rebeli nagy királyok’ rövid históriáját; de e’ 
mellett minden osztály számos magyar-töt szót 
is megtanult különösen ’s% többnyire a’ mit előbb 
magyarul előadtak, azt utóbb tó tu l’s viszont meg
fordítva mondák el a’ hallgatók tökéletes mege- 
légvésökre sőt bámulásukra is. Tanulók közül 
a’ jelesbek köztárgyu könyveket nyertek jutalom- 
díjul. —  A’ ki e’ vidéki körülményeket ismeri, 
’s a’ vélemények gyakori súlyos öszvecsapását 
látja: valóban e’ kisded, de szép gyümölcsű inté
zet munkálkodását csudálkozás nélkül nem szem
lélheti, ’s végre is azt vallja magában, hogy a’ 
kor’ szelleme itt is nagyon behat. Itt, hol aze
lőtt ritkaság volt a’ magyar hang, jelenleg már 
szűnik az lenni, ’s a’ gyermekek, kik eddig tó
tul játszottak az utczán , most már magyarul 
mondják : „Még a’ kacsát kihajtottam , két pár 
csizmát elrontottam45 ’s a’ t. —  Ezek olly pa
rányi jelenetek, de a’ mellyek, ha folyvást na
gyobbodni ’s ápoltatni fognak, örvendetes nagy
ságra tetemesülhetnek, kivált ha mindenütt a’ 
tanítók szent kötelességüknek tartandják e’ di
cső irány —  a’ magyar nyelvnek sikeres előmoz- 
ditását.

Hazánk remek-szobrásza, Ferenczy elhunyt 
szüleinek hamvait egy jelesmivű kőemlékkel di- 
csőité, melly a’ rimaszombathi temetőben e’ vég
re készült fakorlátok közt látható, ’s mióta mos
tani helyére tétetett, igen sokan látogatják. Ezen 
készítmény formája ollyan, mint a’ koporsó fö
dele szokott lenni, két végén karikák vannak rá 
faragva, mintha ezeken fölemelni lehetne. —— 
Fekszik eme’ kőfedél mintegy féllábnyi magassá
gú ’s négyszegű talapon (piedestal), mellynek a’ 
párkánya köröskörül szinte valami féllábnyi lehet. 
Római arany betűkkel e’ következő felírás vése- 
te tt be e’ tiszta fejér márvány-emlékbe , ’s külö
nösen a’ födél felső részén: F e r e n c z y  I s t 
v á n ,  e g y  i g a z  a t y a ,  h a z a f i  és  p o l g á r  
a’ c h o l e r a  á l d o z a t j a  e l e s e t t  —  i g y 
h á r o m  h ó n a p  e l m ú l t á v a l ,  a’ k e g y e s  
h i t v e s t ,  e z e n  s í r b a  k ö v e t t e  1831. —  
A’ jobb felén: K á l n a y  M á r i á n a k .  —  F e- 
r e n c z y  I s t v á n  h i t v e s é n e k ,  a’ k é t F e -

r e n c z y  a n n y á n a k  s i r  ha  lm a. — Bal felén:
— H o g y  e g y  hí v  f é r j  — és  m a r a d é k i  
—- A’ j ó ,  a’ k e g y e s ,  a’ s z e r e t ő  a n y á 
n a k  h a m v a i t  k ö n n y e i k k e l  á z t a t h a t 
nák.  E z e n  k ő v e l  m e g j e l e l n i  a k a r t á k .
—  (Csinosb felírás —  az az kifejezés —  illett 
volna reá) Ezen emlék, a’ mellett, hogy ho
nunk első szobrásza készítő azon tekintetbül is 
említést érdemel, mivel annak anyaga is e’ me
gyéből,. nevezetesen a’ csetneki hegyekből véte
te tt, meilyekben, —— de másutt is Gömörben —  
különféle márvány találtatik.

M. D.

EMBEREK’ CHARACTEREI.
(Fogarasi Jánostól.)

Nem csak a’ külszin, testalkat külömbözteti 
meg egymástól az embereket; van egy belső meg
választó jegy is, melly kimutatja magát az arcz- 
vonásokon, a’ külső cselekedetekben, melly e- 
gyik előtt kedvessé teszi az t , a’ mitől a’ má
sik iszonyodik, ’s ez: a’ character. E’ teszi az 
embert szeretetve méltóvá, becsessé a’ társalko- 
dásban, ez adja-meg mindennek önérdemét, e’ 
szerzi-meg mások’ tiszteletét vagy utálatát, in
nen az emberismeret tudományja’ alapját csupán 
a’ character’ kitanulásán vethetni.

Minden kornak van egy különös charactere, 
melly neki tulajdona. Vegyünk-fel egy embert; 
benne huszadik évéig lágy meleg gondatlanságot; 
negyvenedikéig tetszenivágyást; hatvanadikéig pa
rancsoló, hajthatlan makacs lelket; azon tűi szűk
markú zsobrákságot és gyanakodást láthatunk.

Az ember huszadik évétől negyvenig sza
bad ’s független vágyik lenni; hőn keresi mind 
azt, a’ mi öntetszését ingerli. Felettébb pontos 
lévén akaratjának vakon engedni, ’s e’ felett vá
gyai erőszakos tűzzel bírván az őtet rettentni lát
szó akadékok még inkább ingerük. Érzései nin
csenek mindég hatalmában ; a’ mi szemeit és ér
zékeit leginkább csiklandja, az kívánságainak 
tárgya; de annak bírása csak hideg unalmat szül. 
Soha sem leli-fel azon tárgyat, mellyet keres, 
’s képzelt vágyjai kielégíthetetlenek ; régi szív
sebét felejti, hogy az újonnan kapottat orvosol-
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hassa. Könnyen ingerelhető, ’s még könnyeb
ben csendesíthető. Önerejében vagy igyekezete
ben elegendő segédeszközöket talál a’ méltat
lanságok ellen; ’s ő az , kinek nagyobb hajlan
dósága pazérlani, mint szerzeni.

40tol 6Óig egészen más ember. Nem olly 
heves, mert a’ vér forrősága hűlni, kerengőse 
lassulni kezd, ’s az ezelőtti Iegkedvesb tárgyak 
is többé semmi ingerrel sem hatnak reá. Minek- 
előtte valamihez kezdene, megfontolja annak ki
menetét ; ’s hogy költségeit kímélhesse, nem ide
gen mások’ tanácsától. Nem vadássza mások’ te t
szését , önérdemében büszke; ’s csak ezért kí
ván becsűltetni. Tudja, hogy a’ vagyont drágán 
szerzik; látja , hogy erői nem olly nyomosán se
gítik lankadó ügyekezetét, mint egykor; ezért 
sokkal vigyázóbb, kiméivé kö lt, és —  jó gazda.

Eléri az aggkort, midőn 60dik évén túl
halad ; ez a’ hosszas tapasztalás , mellyet ember
társaival való társalkodásaiban szerzett, őtetgya- 
nakadóvá ’s kételkedővé formálja. Nem repked 
többé kívánt tárgyai után, nem fárad uj dolgok’ 
megszerzésében, csak a’ szerzettet megtartani 
fő gondja ; a’ mi az ifjú előtt könnyű, neki le
hetetlen, innen azon virágokat, mellyeket egy 
tüzes ifjú indulatosan szeret, undorodva elta
posni nem sajnálja. Barátsága hideg ; a’ mit más
szor hévvel keresett, azt most számba nem ve
szi. Fáj neki, hogy ez életet itt kell hagynia, 
's ebbeli búja mélyen érdekli szivét; a’ halált 
messze képzeli magától, ’s az a’ remény, hogy 
6 sokkal tovább fog éln i, mint más, teszi kincs- 
gyűjtővé, ezért néha a’ szükségeseket is megvon
ja  magától, ’s fösvény zsugorisága csak nem szen- 
vedhetetlen. Unalmas , fecsegő , kétkedő , gán
csaiban sanyarú , dicsérője a’ hajdannak ; ’s azt 
hiszi, hogy mindennek az ő véleményére kell haj
lan i, ’s hogy az a’ hosszú idő', mellyet átélt, 
neki mások felett fentebb tekintetet adott. Az 
ifjú haragja hirtelen fellobban, mint a’ szalma
tűz j s csak hamar elalszik, az öregé soká kap 
íángot, de kiolthatatlan. A’ nyájasság és szá
nakozás az ifjúban csak jó természet’ szülöttje; 
az öregben inkább, gyengeség’ mint feltét’ kö
vetkezése.

Lássunk már néhány állapoti characterkü- 
Iönségeket:

Az állapotnak legtöbb befolyása van a’ szív
be , nem azért mint ha más érzésekkel születnék 
egyik, mint szokott a’másik, hanem a’ nevelés 
által beoltott balitéleteknél fogva.

A’ n e m e s  rendszerint szép érzésű, jó  gon
dolkozásé, nagyravágyó, ’s valamelly vele nőtt 
büszkeség kiszteti a rra , hogy az úgy nevezett 
polgári rendet, sőt azokat is ,  kiknek nemessé
gük nem olly régi mint övé, magánál alábbra 
nézze. Szerencse , ha nem bir olly vad gőggel, 
hogy azokat , kiknek születésük iránt mostoha 
volt a’ természet, megutálja ’s úgy tekintse, 
mint nem is embereket. A’ szelíd erkölcs, szép 
tudomány legcsillogóbb nevei a’ való nemesnek. 
Szerencse, születés, adhatnak méltóságot, koro
nát, de naggyá csak érdem tehet. Az a’ nemes, 
kinek születésén kivűl egyéb érdeme nincs, csak 
ollyan , mint egy árboczfára mászott törpe.

A’ milly nagyravágyó a’ nemesség, olly ha
szonleső a’ p o l g á r s á g ,  vagya’ városi, ne
mes és paraszt közt lévő középrend. Az a’ di- 
csősségnek ez a’ nyereségnek áldozik. Nem állít
juk azonban , hogy e’ köztapasztalati character 
egyesekre nézve kivételt ne szenvedjen. Nézzük 
A k á s t o t ,  kit önérdeme vitt az elsőbb rangú- 
ak sorába, szebb erkölcsi tulajdonokat, mint 
övé, egy töob százados úri házból származottban 
sem kereshetünk; ellenben O r g o n n a k  vad 
tettei, mások’megcsalására czélzó alattomos ügye- 
kezete meggyőznek arról, hogy a’ fő születés nem 
mindég ad igaz emberi díszt. Naggyá szül vala
kit a’ természet, de a’ nevelés aljas pályára csá
bíthatja , ’s a’ mit ez ro n t, amaz ereje megfe
szítésével sem hozhatja helyre.

Önhittség, bújaság, kérkedékenység, hiú
ság, hálátlanság, bosszús dúrvaság — a’ gazdaság’ 
külkérgei. ’S ezek mind feltaláltatnak azokban, 
kiket vak szerencse emelt mások felébe. Az i!- 
lyenek sokat vélnek magokról azon alacson csa- 
podárok’ hizelkedései után, kik őket mint vala
melly bálványt , imádják, hogy kegyükbe besí- 
mulhassanak ; bátran omolnak a’ biíjaság’ kar
jai közé, fenn hangon kérkednek vagyonjokkal.
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gazdagodhatok, földet túr ’s mindent egybekapar.mert csupán igy gondolják, hogy másoktól meg- 
külömböztetődhetnek ; áldoznak a’ hiúságnak, 
mert minden hasznot, minden elómenetet egye
dül gazdagságoknak tulajdoniénak: hálátlanok, 
mert azt hiszik, hogy nekik minden ember adós, 
’s a* mit értők mivel , azt tartozó kötelességből 
teszi; bosszúállók, mert a’ pénz alkalmas esz
közt nyújt e’ végre ; durvák és kegyetlenek, mert 
magokat nemesb agyagból formáltattaknak képze
lik , mint másokat, ’s azt hiszik, hogy a’ világ 
nélkülük nem lehet-el, ők pedig el akarki nélkül.

Az , kit a’ szerencse az aljas népsorból vál- 
lain emelt templomába , vagy gyors szárnyain 
repite magasra, szemtelen, kevély és ostor az 
emberiségen. Az illyen öntehetségének, érdemé
nek, szorgalmának tulajdonítja a’ szerencse’ min
dennemű jobb kedvezéseit. Nincs nállánál kiállhat- 
lanabb ember a’ társaságban ; azt hiszi, hogy csak 
crtejön-fel a’ nap,  csak érte ömlik áldás az ég- 
Lől. Mások kisebbek előtte az arasztnyi Pygmeu- 
soknál, csak ő ragyogfenn a’ nagyság’ vakító fény- 
jdben. vagy a‘ közmondás szerint: „Övé a’ diófáig.“

K r i n g o r kevélyen fitogatja vagyonját a’ 
szegénységgel kinlódók előtt; fenn hangon be
szél azon gazdag szerzeményekről, mellyeket te tt 
;s teendő; pompás hintók , büszke lovak, dicső 
paloták tünnek-elő intésére , ’s midőn már gőgö
sen nyújtózik puha vánkosain , nem veszi észre, 
hogy csak szőrszálon függ felette az éles kard, 
’s hogy nincs mivel busitsa gyötörje a’ szegény
séget, ’s ingerelje irigyjei’ mérgét; majd midőn 
az utolsó fillér kigőzölög konyhája’ keményén, 
akkor győződik-meg, hogy a’ gazdagságban ve
tett bizalom csak ollyan , mint a’ víz’ partjáról 
lecsüngő gyökér, mellyhez midőn egész erővel 
kapaszkodik, elszakad , ’s ő sírját a’ habok 
közt leli.

Ellenben e z , a’ ki önereje ’s egy jólvitt 
hosszas gazdálkodás által lett gazdaggá, majd 
könnyen rabja lesz egy ocsmány fösvénységnek; 
mert mindég elébbi sanyarú sorsa forog eszében, 
’s retteg a’ recitivától. Más túlság ! O r g o n 
szegénységében azt hivén, hogy soha meg nem

A’ dús O r gon  fél a’ szükségtől, kenyérhéjjal 
él, ’s mi haszna lesz benne? —  Majd kényőkre 
fogják vesztegetni rakás tallérait kaczagó ö- 
rökösei. —

Hogy a’ szegény’ characterét megismerhes
sük , meg kell különböztetnünk a’ született sze
gényt a ttó l, kit a’ sors’ csapása te tt azzá. A i  
első soha vagy igen ritkán iparkodik felemelked
ni, lelke tompa, ’s alacson csúszásra hajlandó; 
tunya, becsületre érzéketlen, ’s akarmelly vé
tekre könnyen csábítható. De a’ magasról alá
zuhant K 1 e a n t e s , még szerencsét Ienségében is 
megtartja hajdani gőgjét, most is olly feszes, 
úgy pöft’edez , mint mikor ezrekkel já tszo tt; pa- 
vancsait még fentebb hangon osztogatja, mint 
réghunyt boldog idejében; hagyjuk őt képzelt 
nagyságában , ő szegény álmodik , ’s kár volna 
felserkenteni!

(Folytatása következik.)

N E V E Z E T E S  R É G IS É G .

Romában az I500dik esztendőben az ap- 
piai ut mellett történetből, egy igen különös, 
régi sírra akadtak, mellyben egy fiatal asszo- 
nyi személy’ holttestét egész épségben —  va
lami ismeretlen nedvességben (liquor) úszva |le- 
lék; lábainál égő lámpa vala, melly a’ szabad 
levegőn azonnal elaludt. —  A’ fölirásból annyit 
lehete kitudni, hogy 15 század előtt jőve a’ csu
dálatos test ezen nyugvó helyére —  Tulliának, 
Cicero’ leányának tartatott, ki nehány évvel aty
ja  előtt halt meg; szőke hajfürtéi aranylánczba 
valának fűzve. —— A’ test a’ Capitoliam előtt 
kitétetett nézés végett a’ népnek. —

N y í l r a  Z e rd a h e ly  L ő r in c i .

R E J T E T T S Z Ó .

E lső  tagom  ben ran  a ’ vár’ k ö z e p é b e n ,
M ásikát h aszn álja  kik i é te léb en
F orgok  m int e g é sz  ,  szá z  m unkásnak kezéb en
M i v a g y o k ,  k i m ondja m eg csak  h even yéb en  T

A '  B ő n y i  p a ro c h iá h ó l.

A z 57d ik  szám b eli re jte ttszó : R a b l ó .

Szerkezteti He lmeczy .  — Nyomtatja Länderer .
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E  M M Á H  O Z.

(S c h il le r  után .)

Ott a’ tá v o l’ kék ködében  
L en g m últ é le tk e lle m e n i,

’S  csak e g y  c s illa g ’ szép  fényében  
G yönyörköd ik  m ég szem em  ;
D e  az m int a’ c s illa g fé n y  —
Csak éjje li tünem ény.

Em m a! bár ha sírba ejtne  
A’ halá l it t  té g ed et —

B ánatom  el nem  fe le jtn e ,
B írná szívem  k é p e d e t;  —
D e te szebb hazába k é lsz  ,
’S szerelm em nek ott nem élsz .

E m m a ! a ’ szere lem ’ kéje  
É rh et-c  e n y é sz e te t  ?

’S m it e ln y e lt az id ők ’ é j e ,
L eh e te tt-e  sz e re te t?
L eh et-e  ez ég i jó  —
F öld i g y a n á n t m úlandó ? !

E M B E R E K ’ C H A R A C T E R E I.

(F o ly ta tá s ).

Hivatali character-kiilömbségek: A’ jó pap 
szelíd, mint Jesus’ tanítványához illő , szerény, 
nyájas, barátságos es emberséges. Lásd ennek 
képét a’ vékfildi papban.

K l i t a n d e r  egy derék haditiszt, a' be
csület’ rendszabásait választotta tettei’ rugójául, 
szabadság és dicsőség kedvellő , adakozó nyíltsá
ga , hű honjához s királyjához, haragra gyors, 
hébere kész , nemes szívű barát, nagy lelkű el
lenség. — T h  r á z ó  úgy nézi hivatalát, mint a’ 
gonoszság’ asylurnát, irigy, vad, hiú, álnok, 
verekedő, hős, de csak a csapszéken, nem a’ 
harczmezőn , olt gyáva futás menedéke a’ nyűl- 
szívűnek. —

A r i s t o l u s  egy fő polgári tisztviselő, ba
rátságos gyenges'eg , kegyes gyávaság nélkül; 
i észrehajthatlan , törvénytudó , kötelességében

tántoríthatatlan , ítélete arannyal megvehetetlen; 
nem kap a’ csalóka fényen , jó hírű , tiszta szí
vű , igaz, szavának álló, — egyforma béketű
réssel hallgatja mind a’ szegényt, mind a’ gaz
dagot, ezt tetszenivágy, azt gőg nélkül; szóval 
az a’ szelíd méltóság, melly a’ derék tisztvise
lőnek \alódi charactere, sugárzik arczán.

A’ gonosz Biró ellenben nagyságát felettéb- 
bi szorosságával akarja mutogatni ; határtalan 
keménységét minden pillanatban kívánja éreztetni, 
kártételeit parancsló hangon gyakorolja, ’s min
den szívbe beoltaná a’ tőle való rettegést, hogy 
ne a’ törvény’ szentsége, hanem saját félelmes 
despotismusa legyen tiszteletben. A’ halártalan 
keménység árt a’ tisztviselő tekintetének, ’s kön
nyen megvesztegethető; mert a’ rendkívüli ke
ménység kegyetlenségben határzódik, minden ke
gyetlenség a’ gyengeségnek és gyávaságnak szii- 
leményje, ’s a’ gyávát könnyű megvesztegetni. —

Az Udvarnok miveit, udvariás, tetszetes, 
becsület szomjazó, elmés, finom belátással’s ü- 
gyességgel bír, ’s néha ravasz és csalárd. Mész- 
szefénylő külsőre vágy, tudván : hogy a’ kiilszin 
leginkább vakítja a’ világot, és sokszor elleplezi 
a' belső hijányt, és hogy egy szép köntösnek töb
bek hamuiéi , mint egy tanult fejnek.

Az uzsoráskodó bárdolatlan , kőszíve irgal
mat nem ismer, érzéketlen minden érdem iránt, 
’s csak zacskó töltésre van lángesze. A’ pénz, 
mint hatalmas rugó erő , machinaként mozgatja 
lelkét, melly nem bírna elegendő erővel elhor
dozni a’ baleset’ igáját , bár szenvedheílen gőg
gel csapong a’ bőség’ imllámiban. —

Semmi sem pusztítja úgy el a’ kereskedőt, 
mint a’ hamisság. Ez rontja-össze szerencséjét, 
hitelét. Legyen ő becsületes ember; az egyenes 
szív legszebb tőkepénz, melly jő hírrel kamatoz. 
De ha benne a’ szerfeletti nyerekedés’ szomja 
lesz uralkodóvá, akkor kitanultabb csalót nállá- 
nál bajos lesz találni; akkor keveset ügyel a’ Ié- 
lekismeret’ szavára , esküdözik portékája’ becse
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m ellett, ’s ha a’ vevőre jó drágán rá tolhatja, 
dagadoz ürömében kaján kebele. így ke'szűl a’ 
inegbukásra, mellyben talán hitelezőinek több 
káruk lesz, mint neki. A’ derek kereskedőnek 
nem kevélynek, könnyen hozzá férhetőnek , jó 
hírűnek, béketűrőnek, maga mérséklőnek, jó 
gazdának, nyílt szívűnek, ’s minden kicsapon
gástól szabadnak kell lennie.

A’ kézmives vagy mesterember miveletlen, 
nincs józan érzése, iszákos, csak buta nyere
ségért dolgozik, feleségféltő ’s irigyje míves tár
sának ; szemtelenségig bátor hol pártfogolják, 
porig süllyed hol fenyegetik ; az igazi becsület 
előtte ismeretlen, ’s csak azt. becsüli, ki neki 
pénzt ad. ’S felettébb keveset találhatni az em
berek’ ezen osztályában, kire ezen közönsége
sen tapasztalt charactervonások ne üljenek.

T i m o t h e u s  vagya’ valódi tudós azt hi
sz i: ho^y igen keveset tud;  ’s midőn szerzett 
ismereteit a’ még szerzendőkkel összehasonlítja, 
azt hiszi, hogy semmit sem tud. Ka az ismere
tek’ legmagasb pontjára jutna is, ott is úgy 
képzelné magát , mint egy magas hegy’ tetején, 
honnan számtalan gyönyörködtető tárgyak ötle
nek szemeibe, de a* mellyeket nem képes meg- 
kiilömböztetni. Szerény és alázatos, de nem porig 
hajlangó, érzi önbecsét, tanítható, ’s vakon ön
látásának sem hisz. Mások’ véleményét tiszte
letben tartja, ’s magáét senkire sem tolja erővel. 
Kedves előtte az igazság és szent, szive ennek 
törvényeitől soha nem távozik. Választott mon
dása: ,,Amicus Plato, amicus Socrates, séd ma- 
gis arnica veritas.“

C h r i s i p p vagy a’ fattyú tudós, gőgös, csű- 
folódó, agyafúrt. Keserű gáncslesése előtt nincs 
gemmi elfedezve. Midőn felleli valamelly munka’ 
gyengéjét (a’ mi nem igen nagy dolog, kákán 
görcsöt keresni}, mint egy ütközetet nyert hadve
zér , győzelmet tapsol felfedezésén; minden sze
rencsés talentom csak szánakozásra méltó ’s epét 
mozdít nála. Ha hozzá mégy megkérdeni : mit Ítél 
munkádról? rázkódó mosollyal figyel reád. .,Igen 
nagy keggyel vagy iránta, mond, hogy méltóz- 
tatol elfogadni Ítéletét“ (’s ez igaz is.) Most ki
ragadja kezeidből az Írást, nem olvassa , hanem

eszi szemeivel. „ Itt nem épen rosznak lelem, 
sőt elég jó ” ( ’s akkor munkád tűzre való), vagy 
pedig ránczba szedi homlokát, ’s gúnyoló gri- 
mászt csinál: „Lássa, igy kiált, ez a’ rendsor 
gyenge , az amott Ízetlen ; itt száraz , ott léha. 
Kegyed’ írása szerencsétlen óra’ szülöttje“ ’s ezt 
a’ bosszankodás’ neminemű hevével mondja : „Ne 
merjen több irótollat venni kezébe , nem méltó, 
hogy másolóm legyen, még orthographiát sem 
tud” (ekkor a’ munka ér valamit.) Ollyan ő, mint 
az egykori oroszlánybőrbe öltözködött füles; 
kritikaszteri minájával ijesztgeti nőtársait, kik
nek munkáit, ha szerét teheti ,  magának tulaj
donítja, a’ nélkül, hogy plagiariusságát elismer
je ; azt hiszi, hogy ótet senki nem ismeri; mert 
nem akarja látni, hogy másnak elég esze van őt 
megítélhetni.

A' tudományos pályán épen úgy vannak hő
sök és kérkedékeny dicsekvők, mint a’ harczíne- 
zőn. Taníthatóság, józan okosság, mérsékleti 
magaviselet characterizáljak az igaz érdemet mind 
két részről.

Bajos, sőt talán lehetetlen is lenne töke'lle- 
tes rajzát adni minden privát emberi character- 
nek. Itt csak a' közönségesebbeket nagyjából a- 
karók érinteni; ’s ha ezen egyszerű rajzvonatok
hoz bővebb rajzolatokat függesztenének, ’s inon- 
dottainkat charactert-festő anekdotákkal com- 
wentarius formában kiszélesítendik azok, kiket 
a’ tapasztalás szélesb emberismerettel ajándéko- 
a;a-meg , örvendeni fogunk.

PARIS A’ CHOLERA UTÁN.

„A’ vészhalál —  mond egy párisi levél — 
bekötötte itt vándor-iszákját ’s a’ tartományok
ba indult. — Nálunk a’ levegő tiszta, a’ nap
fény szelíd, egész Paris kéjtelve andalyog Boule- 
vardjain. A' ki Parisból a’ cholera’ érkeztének 
első napján megfutott, az ügy hagyáaztel, mint 
egy fekete, mocskos büdös iszapvárost, melly- 
hez képest Poitier, a’ pontiniai fertők és Sene- 
gambia csupa regényes tájak és mulató kertek. 
A’ ki a’ cholera’ utolsó napjaiban Parisba jön, 
az olly csinosnak tisztának ’s egészségesnek fog
ja  azt találni, hogy Nancy, Montmartre, a’
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Bourbonsziget 's egy dámának hálóterme hozzá 
képest csak hideglelés’ odúi. Parist a’ cholera 
alatt gyilkosok barlangjának leliete nézni, most 
a' gonosz vendég’ eltávoztával kellemes az és mo
solygó , mint egy Eldorado. Ha a‘ költöző cho
lera a/, orvosokat \igasztalas nélkül hagyja vis
sza , tehát hagy vissza sebeseket is , minők a’ 
nagy véres ütközet után mindenkor találkoznak, 
kiknek el - lőtt jó lábszáraik vannak, ’s az elcsapott 
kar vitézül függ vállaikon. Mióta a’ cholera e- 
nyészik, kiki cholerabeteg, vagy legalább az volt. 
Ez valóságos düh,  és a’ düh a’ mint tudjuk — 
gyakran divatos szokássá válik. — Az egyik a’ 
cholera elől Saintongeba futott. Véletlen most 
vele összetalálkozik valaki, mint egy újdan fejledő 
piros rózsával. ,,Ej ! honnan, honnan szeretett ba
rátom? Már három hete, hogy nem láttam ’s 
legkisebb hírét sem hallottam.44 — ,.Honnan 
jövök? — viszonza amaz, s ügyekszik minden 
módon nyavalyásnak tetszeni —  „tehát nem is
meri, inon ami, rettentő sorsomat? Cholerában 
szenvedtem, cholerában szenvedett feleségem is , 
gyermekem is ; kapusom pedig ’s házamban há
rom bérlakók meg is haltak. Az orvos már le
mondott életemről, nyolczvan nadályt raktak ha
l i amra,  ’s csak az Isten különös kegyelme men- 
tett-meg. Rendkívül gyenge vagyok, most egy 
kevéssé sétálok itt a’ szabadban. A’ mint látja 
uraságod, egyenesen a’ sírból jövök. Orvosom 
múlt csütörtökön temettetett el. O kedves ba
rátom , mint függ az embernek élete csak vé
kony hajszálon!— Bossuet, Montaigne, Sene
ca azt mondották, hogy--------Hah! mit latok?
Adieu! El kell vesznem ! —4’ A’ halálosbeteg: e’ 
s/.empillanatban látja életpárját házi orvosával egy 
könnyű kocsin mellette ellebegni; —  ’s a’ férj egy
szerre agár lábra kap. —  Egy másik ismét cho- 
lerabeteget játszik , hogy szánásra gerjessze hi
telezőit; egy harmadik, hogy jegyesének eltit
kolhassa a’ három héti hitszegést; némelly asz- 
szonyságok az özvegyek’ gyászába öltözködnek, 
mivel tudják, hogy a’ fekete szín a’ bőr’ fejér- 
ségét emeli’s a’ karcsúságnak kedvez. Szóval: ki
ki hordozza a’ cholera sebeit haszonkeresetből 
vagy ujdonzás dühéből. Paris egy kórházzá vált,

mellyben a’ cholerabetegek úgy érzik magokat, 
a’ mint csak kell. Még soha sem lehetett annyi 
egészséges beteget ’s annyi sáppadt — tenye
res talpas embert látni.“

G YERM EK EK ’ R A B SZ O L G A SÁ G A  AZ A N G O L  FO N Ó  
H Á ZA K B A N .

Azon két nemen lévő gyermekek’ száma —  
mond egy angol újsúg —  kik a’ d u n d e e-i fo
nó-házakban dolgoznak ’s éltök’ ISik évét még 
el nemérték, 1073ra terjed. Ezek közt a’ több
ség tizennégy, nehány pedig kilenc/ esztendőn 
alól van ; sőt a’ mi több, e’ gyárokban (fabrik) 
láthatni hat hét esztendős gyermekeket is , kik
nek egyenlő erővel és iparral kell dolgozniok. 
E’ gyermekek a’ munkában naponként 134- órát 
vagy hetenként 79 f órát töltenek, ’s ide még 
az evés’ ideje nincs számítva. Az evésre néha 
egy óra, de közönségesen csak 20 minűta en
gedtetik, jóllehet azon házak, mellyekben e’ 
gyermekek’ szüléi laknak, nem kissé feküsznek 
távol a5 fonó-épületektől. Egy gyermek sem dol
gozik napjában 12 j — vagy egy hétben 74 órán 
alól. Hlyen rendszabás hozatott Dundeeban, hol 
a’ sok gyártulajdonos végett a’ dolgozók szép 
hasznot aratnak. De a’ távolfekvő ’s kevésbé né
pes grófságok’ fonó-gyáraikban a’ napi munka 
sokszor 14 j sőt 15 óráig is tart. Ha ide szá
mítjuk azon egy órát vagy 50 mindtát , melly 
eA'ésre engedtetik, ’s ismét azt az időt, melly ne
kik a’ gyárba ’s innét a’ haza menetre szükséges, 
lígy alig marad szegénykéknek hat hét óra az 
alvásra. Egy parliament’ tagja, ki e’ szerencsét
lenek’ sorsán enyhíteni kívánt, a’ többi köztigy 
szólt a’ gyülekezetben: „Képzeljenek, uraim, egy 
hat esztendős leánykát, kinek télen reggeli négy 
órakor már az ágyat oda kell hagyni; de már 
azelőtt tizenkétszer föl-fölébredt, atyját kérdez
vén: atyám, itt már az idő? — Végre fölkel 
a’ gyermek, összekeresi a’ sötétben ruháját, vagy 
is inkább nyomorult rongyait, mellyek a’ múlt 
napi kemény munka által lecsigázott tagjait alig 
takarhatják , ’s botorkáz hóban ’s esőben a’ fonó
ház felé, melly sokszor két angol mértföldnyi 
távolságra fekszik, ’s itt aztán köteles tizenkét,
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tizennégy, tizenhat, vagy talán tizennyolcz óráig 
is dolgozni, a’ nélkül, hogy negyven vagy ötven 
minután felül pihennie szabad legyen. Az a’ le
ányzó, kiről itt szó vagyon, meghalt, mineku
tána több esztendeig vivé e’ keserves életet.“ —

UTAZÁSI JEGYZET.

Niberg orosz tudós, ki 1828 és 1829ben 
Német és Olaszországot beutazta, ’s utazásának 
leírását St. Pétervárban 1831 kiadta, megné
zd Kosztniczban azon nagy teremet (Saal), melly- 
ben I4l4dik évtől 141 Sdikig a’ nevezetes egy
házi gyülekezet’ ülései tartattak. Ezen terem’ 
előrésze most a’ fővásárok’ alkalmával a’ vászon
kereskedőknek rakhelyül szolgál; a’ hátulsó részt 
egy közfal rekeszti e l ; ’s itt tartatnak —  mint 
a1 fennevezett utazó beszéli — azon biborszé- 
kek, mellyeken Zsigmond császár és a’ pápa 
(XXIII. János) az egyházi gyülekezet alatt ül
tek , itt van egyszersmind a’ császárnak kardja 
i s ; továbbá itt áll emeltebb helyen egy viasz
szobor , melly rectoröltözetben Hussz János re
formátort ábrázolja. Ugyan ezen helyen Ítélte
te tt halálra is. Hussz’ lábainál egy könyv fek
szik, mellyben az egyházgyülési tagoktól elkö
vetett törvénytelenségek foglalkoznak. Hussztól 
nem messze áll egy másik viasz szobor, ábrázol
ja  azon Dominikánust, ki Hussznak meg akará 
tévelygő tudományát bizonyítani. Ugyan ezen ma
gasított helyen van Hieronymus’ viaszszobra is, 
ki két évvel később Hussz’ sorsában osztozott. Itt 
lehet látni Hussz’ börtönének mintáját is (mo
dell); az igazi börtön a’ domonkosi klastrombán 
volt, melly mostgyapatszövő műhellyé változott. 
Ezen teremben őriztetnek azon olvasni méltó le
velek , mellyeket Hussz halála előtt barátihoz 
irt Prágába.

A N E K D O T Á K .

K . . • ur D— falvi barátjának vadhúst kül
dött. Az inas, ki azt elvitte, az urnák magá
nak nyujtá kezéhez. „Tisztelem kedves baráto
mat ’s köszönöm szíves megemlékezését“ monda

D —falvi, —  ’s az inas még folyvást várakozott. 
„Jól van, lelkem, nincs egyéb üzenni valóm“ 
szólt újra a’ megajándékoztatott. JSDe édes Tens 
ur — szólamlott meg itt az inas és vakará fe
jé t —  ha majd haza jövök, ’s uram kérdezni 
talál, kaptam-e borravalót, mi jót feleljek neki?“

Egy falusi oskolamestert halálos ágyában 
meglátogatának jó baráti ’s a’ menyország’ örö
meivel vigasztalák. A’ haldokló kérdé lélekszo- 
rongással: „Ugyan leszek-e menyországban is 
praeeeptor ?“

Bizonyos fejedelem magához hivatott egy 
chemikust, kiről az a’ hir já r t ,  hogy aranyat 
csinál. De a’ chemikus így válaszolt röviden: 
„Vagy aranycsináló vagyok, a’ mint hírlik, vagy 
pedig nem. Ha az vagyok: nincs szükségem a’ 
császárra; ha nem vagyok: nem használhatok a’ 
császárnak.“

Az a n c o n a i  b o r b é l y .  A’ bajusz mind
inkább a’ fényűzés’ czikkelyévé válik, ’s nem 
sokára meglehet kitkit o’ jelről ismerni. Anco- 
nábun ezen évkezdet óta a’ bajusz gyanút ébresz- 
te tt 's az üldözés’ tárgyává lett. Egy katona
tiszt a’ pápa’ részéről minden polgárinak levá
gatta bajuszát, ’s innét e’ nevezetet nyeré: az 
a n c o n a i  b o r b é l y . “

API10R1ZMÁK.

Barátom ! a’ világ’ tengerén sok szikla, sok 
örvény, sok fövénytorlás van ; vigyázva evezz!

Az emberek közt úgy kell élni, mint egy 
hadi nép az ellenföldön. A’ hova j u t , minden
hol megtelepedik ; de őröket állít-ki , ’s minden 
nyomon kész — a’ maga’ védelmére.

A’ s z e r e l e m  ollyan, m in ta’ reggeli ár
nyék, mindég kisebb és kisebb lesz ; a’ b a r á t- 
s á g  pedig ollyan, mint az alkony’ árnyéka; nőt- 
tön nő , míg az élet’ napja leáldozik.

REJTETTSZÓ.
Én kedves vagyok a’ havazó rósz téli időkben •,
Elsőm hím, közepem’ zengik, végső tagom állat.

Szabó István.
Az 58dik számbeli rejtettszó: Á 3 0 .

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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AZ ÉJSZAKAMERIKAI FORGÓVÉSZ.

A’ forgóveszek vagy orkánok állal több vi
dékéi már Ejszakamerikának tetemes károkat 
szenvedtek. Nehány ezen orkánok közűi a’ szö
vetséges státusok’ birtokát csak nem végig járta, 
’s nyomát olly rettentő pusztításokkal jegyzé meg, 
hogy igen nehéz leend akármikor is arra nem 
emlékezni. — A u d u b o n  természetvizsgáló, kit 
utaztában egykor illy forgóvész megrohant, ezen 
iszonyú fenséges természeti tüneményt következő
leg írja le :

Midőn Hendersoni utamból Ohio melleit visz- 
szatérnék, épen a’ szép folyam’ partjain fekvő 
Shawaney falut hagytam el; az idő szép volt, ’s 
úgy tetszett, semmivel sem melegebb, mint e- 
gyébkor szokott ezen évszakaszban lenni. Lovam 
kényére ballagott ’s én elmerültem egészen a’ 
kereskedői gondolatokban. Keresztül gázoltam 
Highland Creek’ iszapján ’s épen egy kis völgy’ 
torkához, melly Highland Creek és Canoe Creek 
közt fekszik, közelíték , midőn egyszerre a’ lát
határon nagy változást veszek észre. Sötét ár
nyékok leplezék el a’ vidéket ’s én attól tartot
tam , hogy földindulás lesz; lovam azonban nem 
akart semmikép veszteg állni ’s illy jelenetre ma
gát elkészíteni. Alig értem a’ völgynyiláshoz, 
tüstént leszállottam egy pataknál, hogy égető 
szomjamat eloltsam, —  letérdeltem, ’s épen a’ 
víz’ színére értetém szájamat, midőn egyszerre 
a’ távolból egy különös morajt hallok. —  En it
tam azalatt, és midőn ismét fölkeltem ’s dél- 
nyugot felé tekintenék, egy sárgás tojásgömbö- 
lyü foltot látok az égen; egy előttem egészen 
uj tünemény , mellyről még elmélkedni sem volt 
időm , mert a’ legközelebbi pillanatban már itt 
terem egy erős szél, zúgva kap a’ magas fák’ 
üstökébe, ’s hatalmával a’ gyöngébb gallyakat 
és agokat földig sodorja. —  Két perez alatt az 
egész erdő előttem irtóztató mozgásba jö t t ; itt 
ott egy fa a’ másikjioz dőlledt, mi által csattogó 
sajgás táraada, hasonló ahhoz, mellyet néha a’

föld körűi járó vad szélrohanások szülnek. Mi
dőn természeti ösztönnél fogva azon oldalra for- 
dúltam, honnan a’ szél fútt, nagy álmélással lá- 
tárn , hogy az erdő legizmosabb faji mint haj- 
ták földre magas tetőjiket, ’s azután ellent nem 
állhatván tovább a’ vész’ erejének , niint zúzód
tak össze. Először az ágak estek le hangos recs- 
csenéssel, ’s reá csak hamar a’ törzsök’ felső ré
szei ; sőt sok helyen a’ vész’ dühe olly erős volt, 
hogy óriási nagyságú fákat tövökből kiforgatott. 
Az orkán maga olly nyilgyorsan kapott szárnyra, 
hogy mielőtt időm volt volna legkevésbé is me
nedékről gondolkodni , már az ellenoldalon gya
korolta mérgét. Soha sem felejtem e’ látványt 
—• e’ borzasztón-felséges látványt a’ természet
ben! A’ fák’ üstöké vad zavargásba jö t t , ide oda 
hullámzott a’ zúgó vész’ örvényforgásában ; meg
hajoltak a’ legizmosabb terepélyes fák, sok azon
nal ketté tö rt, sok pedig rövid ellentállás után 
gyökerével szakadt ki ’s omlott vad zuhanással 
a’ földre. Az ágak , gallyak , levelek és por, tö
meggé sürűdve, mint pehej és tolúfelhő keren
gett a’ levegőben, el fogta a’ nap’ világát; és ha e’ 
rémfelhő elhúzódott, a’ szemnek most egy törött 
fákkal és kopasz tőkékkel borított nagy tér mutat- 
kozék —  mint rémítő nyoma az orkán’ dühének. Ez 
a’ tér negyedmértföldnyi széles lehetett, ’s úgy tűnt 
előmbe, mint a’ Mississippi’ kiszáradt folyam-á
gya ezer meg ezer lakóival és növényivel, mel- 
lyek homokján különféle csoportozatban elszó
ródva feküsznek. A’ szélvész’ vad zajgása ha
sonlított a’ nagy niagarai vizomlás’ dörgéséhez, 
és engem irtózattal tö ltö tt-el, mellyet leírnom 
lehetetlen.

Most a’ szélvésznek fő pusztító mérge meg
szűnt; de azért a’ messze távolból még folyvást 
millió apró gallyak és ágok jöttek szállongva, 
’s kerengtek a’ levegőben, mint valamelly titkos 
varázshatalom’ idéztére. Órák múltak el, ’s még 
váltig tartott a’ gallyak’ sűrű szallongása, ’s ama’ 
porfelhőktől látszattak vitetni, mellyek a’ föLd’
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színéről magasan felörvényeztek. Az eg’ színe 
most zöldes kék volt ’s egy igen kellemetlen
kén köves szag fogta el az egész gőzkört. Mivel 
—  áldassék Isten — bajam nem történt, tehát 
álmélásba merülve vártam az idő t, míg a’ ter
mészet szokott rendjéhez ismét visszatért; tüne- 
kedteni azután nehány perczig , ha valljon Mor- 
gantovvnba térjek-e vissza , vagy pedig elszánás- 
gal folytassam utamat a’ pusztítás’ zordon nyo
main, mellyeket a’ forgó vész maga után hagyott. 
Mivel fontos dolgaim ágy kívánták, az utolsóra 
határoztam magam, és számtalan akadályok után 
végre megengedő a’ szerencse , hogy az életlan- 
kaszró nehéz ösvényen által czélomhoz érjek. 
Folyvást gyalog kellett mennem , lovamat kantár
száron vezetni a’ dőlt fákon keresztül, —  és ezt 
mennyi bajjal! Kénytelen valék az egymásra om
lott izmos fák’ tövein fel és lemászni, majd alat- 
tok hason fekve átcsúszni, gyakran pedig a’ ha
lomra torlott sűrű gallyak ’s bonyolódott ágak 
annyira utamat állották , hogy a’ kiinenekhetés 
végett csak nem kétségbe estem. Midőn haza ér
kezők , ‘s elbeszélem, a’ mi velem történt, ál- 
mélkodva hallottam, hogy itt csak egy kis gyen
ge szelet vevőnek észre, ’s ennél fogva igen cso
dálkoztak, látván a’ sok gallyakat ’s ágakat ut- 
ezákra ’s kertekbe a’ légből alá hullni. —  Ké
sőbben álmélást gerjesztő dolgokat beszéltek e’ 
forgói ész’ pusztító erejéről. Sok fából-épűlt haj
lék, földhöz sűjta to tt, ’s lakóji éltöket vesztet
ték : egy férfi, a’ mint állíták , a’ vad forgó vész’ 
szárnyain több mérföldre ragadtatott; egy másik 
viszont egy nagy félig-tört fának odújában egy 
tehenet talált. Nem szándékom ezen állítások’ 
igazát nyomozni, csak azt beszélem a’ forgó vész
rő l, a’ mit magam mint szemtanú láttam és ta
pasztaltam. Azon völgy egy zordon pusztaság, 
elborítva szedercserjékkel és tövis bokrokkal, mel- 
lyek a dőlt fák üstök-ágai és törzsökéi közt bu
ján kinőnek , ’s a’ ragadozó vadak’ rejtektanyá- 
j a , hová az üldöztetés’ idején futnak, vagy ho
vá a szomszédtájak' majorjaiból orzott prédákat 
rejtik. En azon u ta t , mellyen a’ forgóvész járt, 
ama' helytől , hol dühének tanúja valék , száz 
mérföidnyi messzeségre ’s azutáu még négyszáz

mérföldnyire tovább fölfelé az ohioi tartomány
ba követtem. Nem régen iátám pusztító nyomait 
Pensylvania’ nagy fenyves erdejivel összefüggő 
hegyek’ tetőjin —  az említett helytől három
száz mérföldnyire; mindezen külön pontokon meg
győződtem , hogy azon út, melly pusztításának 
nyomait viselő, sehol sem volt negyedmérföld
nél szélesebb.

AZ ÚJ GONOSZTEVŐK.
Londonnak egy félrevonult szögében, hol • 

a’ szegénység szintúgy pénzszerzésen tünekedik, 
valamint a’ gazdagság a’ világ’ piaczán, két em
ber — B i s c h 0  p és W i l l i a m  —  magának 
különös kereseti forrást nyitott. Ok az éj’ oltal
ma alatt kiásták a' holtakat ’s a’ boncz-intéze- 
teknek eladták. A’ kalmárszellemtől, melly e’ 
várost élteti, csak hamar eltanulták a’ mestersé
get, mint kelljen gyümölcstermővé tenni a’ ke
resetnek ezen különös ágát. A’ holtak’ fejéről 
lemetszett hajakat a’ vendéghaj-készitő vette meg, 
a’ fogakat vitték a’ fogorvosokhoz; egy kart eme’, 
más kart viszont ama’ sebésznek adtak el; szó
val: miudegyik tagnak vagy testrésznek akadt 
saját vevője. Csupán a’ kaponyát adák rendesen 
a’ földnek vissza, mivel féltek , és nem ok nél
kül , hogy majd vádolójok leend. —  Már akár 
onnan történt, hogy e’ szörnyű kereset’ neme a’ 
kiásás’ nehézségei miatt kevésbé vala, mintsem 
szükségeik vagy szenvedelmeik kívánták, jöve- 
delmes; akár pedig, hogy a’ haszonnal a’ pénz- 
áhitás is folyvást nő tt, —- elég : e’ két ember 
az élők után kezdő hálóját vetni. Mihelyt alko- 
nyodott , kimenőnek az utczákra valakit keresni, 
kit szándékjokhoz alkalmasnak lenni gondoltak, 
gálád ravaszsággal őt lakjokba csalogatták, mé
regporral kevert sört adának elejébe, ’s minek
utána a’ rosszat nem sejtő ivott ’s reá mély á- 
lomba merült, rajta estek a’ gonosztévök, ’s ke
zét, lábát szorosan megkötötték. A’ további mun
ka rövid és könnyű volt. Az elszédültet vivők 
az udvarba, ott egy mély kút kötélvégét lábai
ra hurkolták , ’s fővel alá a’ kútvízbe süllyesz
tették. Víg kedvvel mentek azután a' borházba 
’s pajkos dőzsölés közt várták a’ kedvező órát, 
hogy a’ holtat kivonhassák ismét. Mivel ezen
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mod szerint a’ testen legkisebb sérelem ’s az e- 
rőszakos halálnak legkisebb nyoma sem mutat
kozott, ’s a méregport a’ halállal vívódó ismét 
kihányta, tehát magok a’ boncztudományos ka
rok is sokáig csalatkoztak — ’s imígy a’ vad 
gonoszságot éjlepel borítá. —  A’ szomszédok a- 
zonban gyanakodni kezdének ; az éjjeli zajos fog
lalatosság Bischop’ házában , a’ halálos nyögés , 
a’ talyigák’ zörgése, mellyeken hosszú ’s kopor
sókhoz hasonló ládák vitettek el, figyelmet ger
jesztett. — Bizonyos napon eltűnt egy olasz gyer
mek, a’ ki fejér egereket árult ’s kalitkájával 
naponként szerte já rt London utczáin. Ennek holt
testét. a’ boncz-intézet’ elöljárója igen épnek ta
láló; lelkében azonnal gyanú villant, jó örv a- 
latt a’ gonosztévőket feltartóztatta ’s hírt ada 
tüstént a’ policzia-hivatalnak Bow-Streeban. A’ 
gyilkosok börtönbe vettettek, és mivel saját val
lások csakhamar minden kétséget eloszlatott, él
tüket nem rég tömérdek nép’ láttára — a’ vesz
ti) helyen végezték.

A’ PÉNZ-BÚVÁROK.

A’ régiség’ baráti igen sajnálják a' Parisban 
elorzott pénzgyűjteményt, mellynek mindeddig leg
kisebb nyomára sem lehetett akadni : fájdalmas 
pedig ez a’ veszteség, mivel e’ régi pénzek’ gyűj
teménye már több század előtt alapúit , ’s csu
pán szenvedélyes pénzbuvárok’ (Numismatiker) 
hő buzgósága által nevekedett. E’ gyűjtemény- 
beli sok régi pénzdarabbal — a’ beszerzésre néz- 

% ve — a’ legkülönösebb emlékezetek szövetkez
tek. \a iilant hires pénzbuvárnak, ki a’ syriai 
királyok’ történeteit is leírta , köszöné e’ gyűj
temény a’ görög és római pénzeknek egy neveze
tes részét, ezeket ő napkeleten maga gyűjtötte. 
Midőn vissza térne Francziaországba , a’ szeren
csés gyűjtő a’ földközi tengeren égy korzártól ül
dözőbe vétetett, ’s már látta lélekben magát ’s 
kedves pénzeit a’ vad barbarus’ martalékjává len
ni. Szíve’ halálos fájdalmában mit tesz ? elnyeli 
a’ gyűjtött pénznek legjelesebb húsz példányát. 
— Szerencséjére megfordúl a’ szél és Vaillant 
a’ veszélyből rnenekszik. Avignonnál a’ testében 
rejlő kinccsel szerencsésen szárazra lép, itt tüs

tént két: orvostól tanácsot kér : mint tehetné le 
czélirányos és biztos módon kedves terhét. De 
mivel javallataikban az orvosok meg nem egyez
hettek , Vaillant eltökélté, hogy egyikre sem 
hallgat, és Lyonba sietett, hol kedves barátjá
nak Du Fournak, ki a’ régi pénzeket szint oily 
indulatosan kedvellé, fölfedezte viseiős állapotját* 
Elragadtatva azon gondolattól , hogy talán egy 
még eddig nem látott régipénz - példánynak bir
tokába jutand , elfelejte a’ pénzbuvár-orvos min
dent, a’ mi szegény vajúdó barátját testileg il- 
letheté ’s csak azt kérdezte, ha valljon a’ hasá
nak sírtermében nyugvó nemes kincs a’ korábbi 
római vagy a’ későbbi byzantiumi császár-időbe 
tartozzék-e? Du Four itt megértette, hogy a ko
rábbi római időkbe való, és most kettes gond
dal vigyázott, hogy barátja legkisebb sérelem 
nélkül megszülhesse azon kedves drágaságot, mel- 
lyet olly sokáig szíve alatt szeretve hordozott. 
Mindazáltal előbb orvosi díj’ fejében nehányat ki
alkudott a’ születendő régi pénzekből. —  Du 
Fournak imígy nyert pénzeit halála után többi 
gyűjteményével együtt a’ királyi museum vette 
meg ; ha Vaillant’ gyűjteménye is ide kerűlt-e vagy 
egy svéd museumba ju to tt, — nem tudatik.

FÖLFEDEZÉS ÉS TALÁLMÁNY

A’ legújabb ásások Pompejiban két gyönyö
rű mosaik-padolatra vezettek , ’s az eddig foly
tatott munkálkodás új és nagy becsű nyereségek
kel jutalmazott. Négy teremben ’s egy konyhá
ban, mellyek kiásattak, számos érczkorsó és 
vaseszköz találkozók ; ebből majd a’ régiek’ há
zi gazdálkodás-módját szerencsésen fejthetni meg. 
Sok korsó , mellyekre az egyik teremben akad
tak , egészen új ’s eddig még nem látott alakza- 
tú. Csak nem mindnyája fekete mázzal írt gö
rög vagy latin körülírással bír. Néhányban ki
száradt bort is találtak, ’s ez vízzel felolvaszt
va nem vala minden íz nélkül. A’ konyhában még 
hamú és szén feküdt a’ tűzhelyen. Találónak itt 
égett földből egy lámpát, melly egy ifjú férfit áb
rázol, ki térdein fekszik ’s egy csészét tart ke
zében , mint az áldozatoknál vala szokás. Ehhez 
nem messze akadtak egy asszonyi csontvázra, hi-
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hetőleg azon rabszolgáidé , ki a’ konyhára gon
dot viselt.

Harrison üveges mester Londonban nem reg 
egy tükröt készített, mellynek magassága hat, 
szélessége pedig ne'gy öl; neve: óriás-tükör. —  Ta
lán a’ derék üvegesmester Magyarország’ szá
mára is készít egyet. Akkor majd tetőtől talpig 
megláthatjuk egymást benne. Nálunk a’ t ű k ö r  
igen szükséges bútor!

A N E K D O T Á K .

Schintsung chinai császár’ uralkodása alatt 
—  mond a’ ..Kanton Register“ —  Wangkwei ti
zenhat évig viselé egy főminister’ tisztét. Chiná- 
ban egy-korú embertársai közt fő hizelkedőnek 
tarta to tt, és a’ história őt halála után e’ gúny
nevezettel ,,a’ három parancs’ ministere44 bélyeg
ző. Ha Wangkwei audientiára ment a’ császár
hoz, ezt szokta mondani tiszttársainak: „mi me
gyünk Ö Fölsége’ parancsait meghallgatni.4' — 
Ha jelenlétében némelly közjóra czélző tanács
kozások történtek , egyetlen szavai valának : „Mi 
eziránt O Fölsége’ parancsait fogjuk meghallgat
ni.44 —  Es ha a’ császártól visszatért , szavai, 
mellyekkel mindenkit hallgatásra bírt, nem kü
ldőiben ezek voltak: „Mi O Fölsége’ parancsait 
meghallgattuk.44 —  Ezen jeles kormányférfinak 
hasonmássait hihetőleg olly tartományokban is 
lehet találni, hol nem csupán Chinaiak laknak. 
Egy ismeretes franczia kormányférfi közönsége
sen így beszélt: „Ez személyes nézetem , ez hi
vatalos nézetem, és ez nyilvános nézetem.44

Midőn P l a t o  egykor egy fóliáiból eredett 
férfit, ki mint ifjú, szép vagyonát eltékozlá, ke
nyér és víz mellett látott ebédelni, felszólalt: 
„Ó ^elly  felségesen ’s ízesen ebédelhetnél most 
barátom, ha olly fényesen nem reggeliztél volna.44

Yizáky úr H * * kisasszonynak valamit üzen
ni akart; de mivel szolgája rendkívül ostoba volt, 
egy ideig gyakoroltatá őt az üzenet’ előadásában, 
melly alkalommal Vizáky úr vévé át a’ kisasszony’ 
szerepét. Istók tehát díszesen belép az ajtón, 
meghajtja magát s az üzenetet próbáúl elmond

ja. „Köszönöm Istók, köszönöm44 felele Vizáky 
úr lágy leányi hangon ; ’s magát vakarni találó. 
„Mit csinál Vizáky úr ?44 —  Istók gondolván, 
hogy igazat kell mondani, válaszolt: „Édes kis
asszony , épen az ülepét vakarja.44 —  „Igen, te 
szamár! —  kiálta mérgesen Vizáky -— ’s még 
tanítani akarom, ó én sült bolond!44 — Nem 
vala más mód, mint az üzenetet levélben külde
ni. Istók tehát elment, ’s midőn a’ kisasszony
nak a’ levelet átadná, ez tőle kérdezi: ,,’S Vi
záky úr szóval semmit sem mondott ?44 —  De 
bizony csak azt mondotta —  felel a’ korpahü
vely —  hogy én szamár vagyok, ő pedig sült 
bolond.44

APHORIZMÁK.]

En ismerek egy boszorkányt, a’ kit senki 
sem hisz, ’s kit még is, mivel hamvából örökké 
feltámad, minden felvilágosodás mellett ezerszer 
megégettek. E’ közösen gyűlölt rémcsoda —  ki 
nem tudja már előre nevét P — az I g a z s á g !

„Van az ifjúságnak könnye, van az Öregség
nek is ; de ott a’ szép reggel harmatoz, itt az 
estalkony.’4 így dicsérte egy ifjú a’ fiatal szemek’ 
ragyogó könnyeit —  De midőn a’ nap’ heve a’ 
reggel’ harmatgyöngyeit elitta ’s ennek virágit 
elszárította’s az ifjú megőszült, akkor azt mon
dó: „Való, hogy az estharmat hidegen fekszik 
és sötéten egy hosszú éjszakán által; de akkor 
eljön a’ verőfény , ’s az ismét csillogni kezd.44

Az öröm hasonlít a’ holnapi naphoz : az min- 
dég j ö v e n d ő ;  ’s csak a’ halálban szűnik meg 
a’ hasztalan vadászat.

A’ házasság és szeretet gyakran két ellenes 
czivódó testvér, kiket csak egy harmadik: az 
e l v á l á s  képes kiengesztelni.

REJTETTSZÓ.
Az első tag az erdőben 

Igen bőven tenyészik 
Másik tagban sok nemes szír ,

Sok kaján szív rejtezik.
Fut a’ szarvas két tagomra,
Ha vizet kér száraz gyomra.

Hideg', Mihály.
Az 59dik számbeli rejtettszó: K a n d a l l ó .

Szerkezteti H o l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ RÓZSÁHOZ.

Földi lét’ Tirághavára 
Dísznek indult rózsaszál!
Mellyre a’ kelet’ sugara 
Itt pirongra szálldogál.
Philomela dalt rebeg le 
Bokraidnak gallyain.
’S kellemidbe szenderegre 
A’ dal elhal ajkain.

Boldog, a’ ki alkonyába 
Berkeidnek elmehet.
’S illat-ajkidon magába 
Szívja bájlehelleted !
Boldog, a’ ki andalogra 
Járhat édened felett;
Kelletnek között ragyogva 
Várja azt a’ szép kelet.

’S im vidiil a’ rózsapálya,
Kedvet önt a’ kékes ég —
Szélyed a’ vadon’ homálya,
’S arcza tiszta fényben ég’—
Lengve száll a’ szír feléje 
Gyúladó szent lángjain ,
Míg borult színében éje 
Nem tűnik fel álmain.

Ah ! de nyngtot még sem adhat 
E’ vidító érzemény;
Sok tavaszra nem fakadhat 
E’ biborszinű remény.
Gyöngy korányit elszalasztja 
És virága földre hull;
Sors! e’ bájeged’ malasztja 
Mért örökké nem virul?!

S z a b ó  Józ  t e f ,  
Szatmárban.

BUDA SZ. K. FŐVÁROS’ HATÁROZATI
a’ magyarnyelv terjesztés’ ügyében.

Buda fővárosa édes magyar hazánk’ nyelvét 
keblében közvirágzatba hozni (igyekezete czélja-

líl vevén; hogy a’ helybeli lakosok anyai nyel
vüket nemzeti kedves szózattal idővel váltsák fel, 
még 182 9. esztendei decemberben az e’ vég
re nevezett számosabb Küldöttség által kimunkált,
’s e’ nemes honi czélra vezető javaslatokat ter
jesztetett elő, mellyeket a’ választott polgárság 
törvényhatóság-gyakorló tanácsával együtt köz
akarattal jóváhagyván , hogy a’ hazai oltáron e- 
zentul magyar ajak zengjen, ’s a’ hazai édes nyelv 
e’ kebelben is minél gyorsabb sikerrel gyökeret 
verjen, következő rendszabásokat állapított-meg:

a) A1 vizi városban, mint közép ’s népesb 
ponton a’ magyar iskola régóta fenállván , mivel 
a’ nemzet’ méltóságával meg nem egyezik, hogy 
illy szent Intézetnek tovább is bérlett ház szol
gáljon, mindenek előtt e’ város’ közepén, a’ Ca- 
pucinusokhoz közel egy nemzeti iskola, tanítói 
szállással együtt köz költségen építtessék. ’S 
mivel a’ Tanító egyszersmind kántori kötelessé
get visz; hogy szorgalma jutalmaztassák és se
gédet oldala mellé vehessen, de leginkább hogy 
a’ tudományokban jártas, kimivelt lelkű ’s eszű 
férfiú, ki a’ zsenge kisdedek’ szivében a’ hazafiság’ 
’s erkölcs szeretetét olthatná b e , gondos fárad
ságának díját vehesse , megállapíttatott:

b) Hogy az eddig járó évi fizetésen kívül 
a’ városi plebániabeli kántorság is az azzal járó 
jövedelmekkel együtt örök időkre kapcsoltassák 
az iskolamester’ tisztéhez, olly feltétellel, hogy 
maga mellé segédet (kit praeceptornak szokás ne
vezni) fogadjon. E’ nemzeti ’s mindkét nembeli 
kisdedek’ számára fenálló iskolában a’ tudomá
nyok (ide értvén a’ keresztyén oktatást is) egye
dül ’s kirekesztőleg magyar nyelven adassanak elő.

c) E’ városnak 5 külvárosa lévén, ’s mind
egyikben iskola állván fel, a’ külvárosbeli isko
lamesterek e’ javaslat’ elfogadtatása után kötelez- 
tetnek délelőtt ’s délután azon egy tudományt 
egy órában magyar, másikban pedig a’ helybeli 
anyai nyelven tanítani ’s magyarázni ; szinte úgy 
az isteni szolgálatot, ájtatosságokat ’s éneklés^
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a’ templomban egynap magyar, másnap anyai nyel
ven felváltva tartani. Ide értvén az ünnep-’s va
sárnapokat is.

d) Ha valamelly iskolamester nem tökélete
sen jártas a’ honi nyelvben , köteleztetik segé
dül tiszta Magyart, ki a’ praeparandiát elvégzé, 
felfogadni; ’s mivel minden mester íiu- ’s leány
iskolát tanítani köteles, azon órában, mellyben 
a’ segéd a’ leányiskolában magyar nyelven tanít, 
a’ mester a’ fiúiskolában anyai nyelven tartozik 
a’ leczkéket feladni, classífieatio’ (osztályozás) 
alkalmával pedig különös figyelme leend a’ hazai 
nyelvben tett előlépésekre. Hogy ez minél fo- 
ganatosb sikerű legyen,

e) A’ Tanács’ kebléből egy igazgató (Di
rector) fog kineveztetni , kinek tisztköréhez tar - 
tozand : nem csak az iskolai növendékek’ tani- 
tásmódjára, osztályoztatásukra, ’s a’ jelesb e- 
szü és szorgalmú kis tanítványok megkülönböz
tetésükre , ’s a’ jutalmak’ elosztásában figyelem
mel lenni, de még a’ tanítók’ ügyekezetét is 
szeme előtt tartan i, ’s — mind a’ kisdedek elő- 
menetiről mind a’ tanítóknak ezen rendszabások
hoz mikép lett alkalmazkodásukról félesztendőn
ként jelentésit észrevételeivel a’ Tanácsnak elő
terjeszteni.

f) Bármilly mesterséget tanuló helybeli inas 
tartozik vasárnap ’s más ünnepen az isteni szol
gálaton, különösen pedig a’ keresztyén tanításon 
megjelenni; ’s mivel az isten-igének magyará
zatja magyar nyelven történik, ugyanazon nyel
ven felelni is. Innen a’ Tanácsbelieknek, mint 
ezéhbiztosaknak kötesességül tétetik : hogy sem
miféle inast mesterlegénnyé felszabadulni ne en
gedjenek, valamig az illető plebanus’ bizonyítvá
nyával nem mutatja be, hogy az isteni szolgálat
ra pontosan e ljárt, ’s hazai nyelven a’ keresz
tyén tanításnak kivántatólag megfelelt.

g) Mivel minden mesterlegény 3 esztendei 
vándorlásra , ’s mestersége körül tett tapasztalá
éit vándorkönyvével bebizonyi'tani köteles ; mint
hogy vándorlását nem csak a’ hazai határokon be
lül teszi, de még más ország- 's tartományokban is 
tapasztalást bővíteni szokta: a’ vándorkönyv e- 
gyik oldala magyar, a’ másik német nyelven le

gyen nyomtatva. Mivel azonban megeshetik, hogy 
a’ mesterlegény hazán-kivűli vándorlása közben a’ 
magyar édes szózatot elfelejti: minden mesterle
gény , ki e’ városban mesternek bevétetni, ’s le
telepedni szándékozik , félesztendőt ben a’ hazá
ban, még pedig olly helyeken, hol a’ hazai nyelv 
divatozik , munkába áilani késztessék.

h) Minden helybeli czéh nem csak a’ sza- 
baditvány-levelet (Kundschaft) tartozik hazai nyel
ven kiadni, hanem a’ czéhjegyzésit is azon nyel
ven vinni; mellynek következése az leend , hogy 
az ekép elkészült mesterember, mint háznép’ 
atyja ön magzatit saját szárnyai alatt megma
gyarosíthatja, ’s imígy a’ nemzeti nyelv értésé
vel a’ hazaszeretetei is magzatinak leikébe szivá
rogtathatja.

i) A’ kapások’ fiai tartozzanak nem csak a’ 
magyar nyelven előadandó keresztyén oktatáson 
megjelenni, de azon nyelven felelni is. Az atyák 
tehát e’ végre felszólittatnak ; a’ gyámatyáknak 
pedig ennek leendő teljesítése kötelességül ha- 
gyatik.

k) A’ Tanácshoz magyar nyelven nyújtandó 
bármilly irományok magyar nyelven nyerjenek fe
leletet ’s végzést. Utoljára

l) Mind az , a’ ki irnokságra, vagy váro
si tisztségre ügyekszik, köteles a’ magyar nyelv
ben elégletes jártasságát bebizonyítani. Budán 
jul. lOkén 1832. — Közli K o l e d a  A n d r á s .

1 3 , VAGY A’ SZERENCSÉTLEN JÓS-SZÁM.

Nem régen szűnt meg azon babonás véle
mény, hogy ha egy asztalnál tizenhárom sze
mély ü l, egy közülök azon esztendőben meg fog 
halni. E’ vélemény különösen Német- Olasz- és 
Angolországban uralkodott. — Nálunk pedig még 
ma is! —  Miért irtóztak a’ 13 számtól közönsé
gesen, ez egy rendes nehéz talány (aenigma), 
mellynek megfejtésére mindeddig nem akadt kulcs. 
Talán onnan eredt e’ félelem, mivel az ember, 
ha p. o. tizenkét poharat vásárol, a’ 13dikat 
mint valami semmit csak némán ‘számítja bele? 
—  De ez a ' dolgoknak számtól függését bizo- 
nyítná; e’ tárgyat pedig a’ halhatatlan Kant, an- 
thropologiájában már igen jelesen széttagolta.

r
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A? valóhoz tehát közelebbítni látszik azon állítás, 
hogy e’ felelem a’ Zodiacus’ (napkör) 1 2  jegyeitől 
eredett, mivel a’ csillagjóslat az előidőkben hatal- 
mas befolyást gyakorlott az emberi gondolkodáson; 
melly szerint a’ babonás véleményt azután igen kön
nyen lehete az asztali társaságra átvinni ’s egy ti
zenharmadik személyt úgy tekinteni, mint fö
lösleget és számkivűlit. A’ Gothusok igen húz
tak a’ 12 számhoz; így vala nekik 12 birájok 
’s a’ t. Tudjuk, hogy Angliában is még folyvást 
1 2  személy ítél a’ vétkesek’ éltéről.

A’ nagy Kant jelen volt egykor egy igen 
v/g baráti körben, hol az asztalnál tizenhármán 
ültek. A’ ház’asszonya elsápult, midőn a’ szeren
csétlen jósszám szemébe tűnt; megparancsoló tüs
tént íiának, keljen föl az asztaltól ’s ebédeljen 
a’ mellék szobában. Több hasonló példát tudunk 
Addison után. — Még nevezetesb az , hogy so
kan azt is megjövendölték : ki fog a’ 13 személy 
közűi első meghalni? A’ c s o d á k ’ t á r h á z a  
következő esetet közöl, mellynek valóságát Cranz 
ur porosz haditanácsos igazolja. Egy követ Ber
linben —  mint mondják —- egy porosz statusminis- 
terhez kéretett vendégül. A’ társaság 13 sze
mélyből állott, ’s épen készülének asztalhoz ül
ni. A’ követ itt a’ ministert félre h ítta , figyel
meztető őt a’ 13 számra ’s mondó, hogy ő e’ 
pillanatban már tudja bizonyosan, ki nem fogja 
a’ 13 személy közül e’ hónap’ végét megérni. 
A’ minister eleinte megütközék, de végre az ál
lításon csak mosolyga. „Én ezt meg akarom bi- 

% zonyítani —— mondó a’ követ —  menjünk az iró- 
terembe< én azon személynek , ki meghal, ne
vét egy papirosra jegyzem, ’s mindketten a’ pa
pirost saját pöcsétinkkel lezárjuk. Minister ur 
a’ papirost magánál tartja, mfg megkérendem, 
hogy azt bontsa fel.“ —  Erre asztalhoz ülének. 
— A’ vendégek között találkozók egy szép fiatal 
dáma, kinek külseje a’ legvirágzóbb ’s legtartósb 
egészséget mutató. Egy hónap sem múlt el ’s 
a’ szép hölgyet már koporsóba tették. A’ követ 
el vitető magát a’ ministerhez ’s kérte ő t , hogy 
a’ lepöcsételt papirost nyissa fel. A’ papiroson 
állott írva a’ megholtnak neve.

Egy egészen különböző de szint úgy érdek

lő nevezetesség a’ 13 jós számra nézve e’ követ
kező : A’ históriából tudjuk, hogy XII . Lajos 
franczia király nőül vevő austriai Annát. E 'há
zassági szerződés vajmi nagy bajjal történt meg! 
Tömérdek ok keletkezett, melly azt ellenző, ’s 
még több, melly azt javasiá. Az utolsó okok 
közül leginkább egy érdemel finom fogása végett 
itt megjegyzést. Hogy az Isten e’ jegyespárt egy
másért alkotá, azt e’ következő igen különös 
számhasonlatból fejtegették. E’ név: L o u i s  
de B o u r b o n  13 betűből áll; a’ herczeg 13 
esztendős volt, midőn a’ házassági szerződés 
történ t, ’s Lajos névvel tizenharmadik királya 
Francziaországnak —  A’ spanyol királyszűz’ ne
ve: A n n e  d’ A u t r i c h e  hasonlag 13 betűből 
á l l , 13 esztendős volt, ’s a’ spanyolházban ti
zenharmadik herczegasszony, kit igy neveztek, 
E’ mellett Anna és Lajos egyenlő termettel bír
tak , mindketten fejdelmi vérből ’s egy azon hó
napban születtek.

S x — y ,

K Ü L Ö N F É L E .

Köl e s .  Némelly komolyabb tárgyakról esz- 
mélődve , mentem trágyapartos Dunánk’ pesti ré
szén a’ hid felé, midőn egy földmives hozzám 
közeledvén , megszólítása által gondolatimból föl— 
ébreszte ’s azt kérdő : nem tudnám-e neki meg
mondani, hol vásárolhatna ő kölest? Én mutaték 
neki egy kofát, kinek vékájában még talán egy 
negyedmérőnyi főzeléknek szánt köles volt; mire 
ő : „úgy — de vetni valót keresek ám én uram.“ 
—  Én csudálkoztam balgatagságán ’s mosolyog
va mondám: elmúlt már annak ideje, földi; ez 
esztendőben nem érik az meg többé. „Dehogy 
nem uram ! —— viszonzá —  a’ nagy urak’ ked
vűért mindent megtesz az Isten, —  pedig én ezt 
azok’ részére szántam —  ha jó áron megvennék 
majd — kásának; mert a’ mint előbb hallot
tam egy illyen úrfélétől, hogy a’ télre Gyéta 
lesz , ’s hogy az ottlévő urak közül némellyik- 
nek sokszor — —  —  a’ szája; ’s csak azt csu- 
dálom aztán, hogyan tudnak azok beszélni?“ —• 
Nevetni akartam az együgyűn, de elfojtó vala
mi keblemet —— ’s hosszas köhécselés után a’ mon-
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Hasról fölvilágosítást arítam hazámfiának, ki is
aztán sopánykodva fölhagyott a’ kölesvetéssel.

B — i. Z— n.
T ö b b  s z e m t ö b b e t  l á t .  B— i Z— n na

gyon helyesen ve ve' észre az éhtől ingereltetve 
gágogó lűdcsoportot, midőn a’ buzakepékkel gaz
dagon rakott tallőra menni tanakodván , azt bá
tor gúnárjai biztaták; de némelly környülállás 
még is elrejtődött élénk vizsga szemei elől. Hall
juk Istőkot, ő is ott álldogált, mit szól még ? 
■— Azon csapat lúd’ gazdasszonya j ó , jövedel- 
mes és termékeny birtoku asszony , csak az 
hibája , hogy a’ külföldi piperén ’s majmoláson 
kapván, vagyonát olcsón adogatva, gyakorta u- 
gyan a’ vesztegetett holmikét más alakba idomozva 
jó pénzen szerezgeti vissza ; minélfogva ládái kény
telenek gyakorta ágy tengődni, mint a’ Toldy Mik
lós lova. Ekkor is észrevevén , mint lepzselnek 
a’ szomszédasszony ládái teli beggyel az eperfa 
árnyéka a la tt; tanakodtak, milly derék lenne 
a közellevő kepékbe kapni. A’ két hattyútísz- 
tára mosdott, ’s csoportjának használni vágyó ’s 
tudó gunár bátorító a’ félénk, vagy henye lád- 
csoportot h i-híjába! csak „maradjunk a’ ré
giben“ volt. a’ bátorítás’ sikere. Tűnődtek, ta
nakodtak ’s egyszer csak ott terem az öreg bí
rótól — a’ csendesen csoszogó csőszgyerek —— 
de nem egyedül, hanem két csak most szegődni 
vágyó suhancczal; ezeket nem csuda, hogy B— i 
Z— n észre sem vévé, mert még le sem rázák 
egészen gatyájokról a’ port, mellyben előbb ját- 
szogatának. Rajta hát a’ három gyerkőcze — 
bekergeté ugyan a’ ludcsapatot a’ közel árokba, 
de B—i Z—n rosszál lá tta , hogy a’ gúnarakat 
megtépte ; mert ezek fölröppenvén , nem jutottak 
gyáva bosszáju kézbe ; sőt még az utánok vetett 
bunkós a’ bániész gyerkőczék egyikét úgy vállon 
csapá , hogy teknősbékaként rántotta össze nya
kát. —— Istók elkaczagá magát ’s eszébe juta az 
A. B. Czés könyvbeli mese, mellyben a’ gyerek 
a’ lepke után futkosva gödörbe bukik. E’ furcsa 
esetre következő éjjel pedig a’ szalmapetrenczén 
alván Istók, álmában a’ hamis suhanczokat a’ 
ludcsoportnak tanakodó tagjaivá látta válni. W.

B e c s i n á l t .  „Fiam ! —  mond az ősz a- 
pós szomszédiddal föntartsd a’ szent békéssé* 
g e t; rajtok holmi kis méltatlanságért ne kivánj 
boszát állni; tűrj ’s nézz e l , a’ mit csak lehet; 
magadat mások ügyébe ne keverd; így leghama
rabb megengesztelődnek irígyeid, haragosid, gyű
lölőid.“ —  ,, ,,E’ szerint hát csak előre fölosz
tom közöttük mindenemet, —  szólt a’ világra 
termett fiú , —  legalább nem kell időnként bo- 
szankodnom ’s emésztődnöm, ha gyáva béketü- 
résem mellett ők fosztanak-meg mindenemtől. 
Nem! após, ezt nem cselekszem; sajátját becsü
lő , ’s vagyonát szerető ’s igaz jussal biró bátor 
ember, nem szenvedi meg azt, hogy rétjébe a’ 
szomszéd gonoszul bele kaszáljon, szárított ren
dét fölgyüjtse , vagy a’ boglyába rakott szénát 
telkéről elorozza; nem tű r i, ha búzáját idegen 
ur aratóji veszik sarló alá, ha mezsgyéjét elszánt
ják , vagy földének birtokából kivetik; sőt nem 
csak nem tű ri, de nem is panaszkodva, még mi
előtt egy év lefolyna — bíróra sem szorulván — 
önerejével helyezi magát vissza igaz birtokába. 
’S a’ ki ezt nem cselekszi, egy talpnyi földbir
tokra is érdemeden.“ “ B—s. Z—n.

Egy férj házassága igen szerencsés , mert 
hitvese néma, vo lt.—  Egyszer a’ férj otthon nem 
létében tűz támadt a’ háznál; mire a’ néma nő 
annyira megrémült, hogy szóló tehetségét azonnal 
visszanyeré. Nagy örömmel futott a’hazatérő férj’ 
elibe az asszony, jelentvén neki, hogy ő már 
beszélni tud. E’ nagy reménytelen ’s tán nem is 
kívánatos dolgon a’ csudálkozó férj annyira meg
ijedt, hogy szava elállott — Reményijük, a* nő 
kipótold!

REJTETTSZÓ.
Gondolatot közlő eszköz,

Nem beszélhet az egész,
Még is bír varázs-erővel;

Általa kedv ’s bő tenyész.
Tisztelt személy első hárma —

’S öt végsője —- egy jele 
A1 virágzó egészségnek,

Szép ha leány bír vele. Hdgr.
A’ COdik számbeli rejtettszó: C s e r m e l y .

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .



TÁRSALKODÓ.
62. szám Pest, augustus’ 4kcn IS31*.

A’ J A KU T S KI  É G H A J L A T .
(Két orosz levél után.)

Júliusban 1830. Az itteni éghajlat igen 
különös: télen 2 0 °—45°ny: folyvást tartó vad 
hideg; a’ tél oszlik, Julius itt van,  ’s vele a’ 
rekkenő kiállhatlan hőség. A’ gőzkört vastag köd 
fogja-he, a’ nap mint tüzes golyó lángol az égen és 
süti a’ földet. A’ gyep ’s fii kiég, a’ %áros’ ut- 
czái puszták, az ember hajlékában keres mene
déket, ’s gondosan betesz minden ablakdeszkát. 
A’ hévmérő (thermometrum) verőfényen 45° ,  ’s 
árnyékban 28° mutat. A’ nap 1 0  ̂ órakor le
nyugszik , ’s erős harmat lepi el a’ földet. A’ 
hévmérő szerint a’ meleg még 1 2 ° ,  napkeltekor 
pedig 8 °nyi. De milly kellemes és igéző szép
ségű itt az éj ! Egy pétervári éjszaka semmi hoz
zá képest; mert Jakutsk 3° közelebb fekszik 
éjszak felé , mint a’ főváros ; ’s ha az utazó a’ Le
na mellett még 400 werstnyit (57 német mér
földet) halad lefelé, a’ napot már nem látja le
áldozni. 1 0 ^ órakor a’ nap háromszor nagyobb 
alakban jelenik meg mint közönségesen , képe 
tüzes mint egy rubin , ’s ha a’ hegyek felé bo
csátkozik , a’ nyugoti ég aranyos bibort ölt ma
gára ’s egy lenge szél édes enyhet ad. 1 1 ^ óra
kor kevéssé homályosb lesz , mint p. o. egy ked
vetlen, borongós nap szokott lenni. Éjféltájon 
megszűnik a’ madarak’ éneke, mellyek itt nem 
nagy számmal vannak. Az ég tiszta ’s világos; 
a’ délszaki látkör’ szegeién gyöngén pillog egy 
két csillag; a’ hold feljő, de fény nélkül, mint 
néha estve fogytakor mutatkozik. Most az élet 
szárnyra k e l, a’ munkások dologhoz látnak, zö
rög a’ pórszekér , hallik a’ fejsze-kótogás , ’s a’ 
jakutski nép siet a’ nyár’ kellemit éldelni. Dél
felé mindenki viszont árnyékot keres, mert a’ 
fojtó nap’ heve nem enged sem dolgozni, sem pe
dig sétálni. A’ nap már 2  óra előtt feljő , de 
nem keleten, hanem úgy szólván éjszakon: ’s 
hasonlit egy fülséges fejér golyóhoz. A’ tikkasz
tó hőség Augustusig ta r t ; e’ hónap első napjain

az estvék már hüvesek. A’ kiállhatlan nagy hő
ség természet szerint nem egyéb, mint a’ nap’ 
folyton hatása a’ gőzkörre. Nem szabad itt amaz 
elavult gondolatot újra táplálni , hogy a’ két pó
lus (gönczöl) körül nyáron a’ tengernek nincs je 
ge? A’ napnak 6 hónapig tartó Iángmelege a’ 
legvastagabb jégtömeget is , inelly a’ tenger fe
lületén úszik, elolvaszthatja. De milly különös! 
Jakutskhan a’ föld csak másfél arschin mélyre 
enged fel, ’s ekkorig még a’ föld’ fagyának med
dig hatását nem lehete kinyomozni. Nyáron a’ 
marhahús és hal megfagy minden pinczében ’s a’ 
hévmérő ott folyvást 6° mutat zérus alatt. A’ 
jég egész nyárra pinczékben tarta tik , mivel itt 
a’ lakosoknak nincs házelőtti kútjok, ’s a’ Lena 
vize a’ nyári hónapokban legalább két werstnyi 
távolságra vonul vissza a’ várostól.

Decemberben 18 30. —  Augustus hónapban 
az erős dér elsorvasztja a’ füvet; minden meg
sárgul , a’ fa hullasztja levelét, ’s a’ hévmérő 
5° 6 ° 7°ra mutat. A’ hideg beáll ’s mindennap 
nevekedik. Septembert , melly egész Sibiriában 
igen szép őszi idő , itt első téli hónapnak tartják. 
Ezen esztendőben a’ szán-út September 2 2 kén kez
dődött , October’ 9kén a’ Lena folyó egészen 
befagyott , ’s néhány mellékágai már az előtti 
hónapban. Ezen idő körül a’ levegő tiszta, az 
ég’ színe, mint Olaszországban, lazúrkék, a’ tá
vol tárgyak igen közel tetszenek. Octob. 14kén 
reggel a’ hideg már 25° .  decemb. 12kén pedig 
40°nyi volt. Jakutsk és Oklekminsk olly két 
hely, hol a’ hideg mérgesb erejű, mint az ország’ 
minden egyéb vidékin. Emberek , kik néhány é- 
vig a’ jegestenger’ partján laktak , bizonyítják, 
hogy a’ legkeményebb hideg ott soha sincs 46° 
felül, sőt illy mértékű hideg is csak ritka eset. 
Jakutskban pedig az lSf-f-ki december ’s január 
hónapiban a’ szesz-hévmérő folyvást 46°on ál
lott ’s csak délfelé szállt 43°ra le. Ezen év
szakban vastag sűrű köd tölti a’ levegőt, a’ ké
ményekből tolongó füst a’ házak’ körül szetter-
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jed ’s neveli a’ naphomályt. A’ nap 1 1  órakor 
k e l; alig mutatja kévéssé magát, már ismét le- 
áldozik , nem melegít, nem is világit, hanem 
egy homályos lámpához hasonló. Déltájon bele
nézhetni , a’ nélkül, hogy fájjon a’ szemnék, a- 
lig szükséges az embernek fejét emelni annak né
zésére ; ’s délután 5 órakor már a’ földet sötét 
éj lepi. Itt nem láthatni sem varjút sem szar
kát sem verebet; csak pintyek ’s hollók tarta
nak téli tanyát. Néha mutatkoznak ugyan nya- 
ronta verebek is , de az érkező tél elrezzenti ő- 
ket. A’ tél annál keményebb, minél sűrűbb a’ 
köd ; ez pedig sokszor olly tömött ’s erős, hogy 
az utcza1 közepén járók a’ házakat egyik oldalon 
sem láthatják, ’s a’ ki lovon ü l , az három lé
pésnyire sem lát maga elébe, mivel a’ ló’ gőze 
’s párája a’ ködöt még sűrűbbé teszi. Ha a’ lé- 
lekzés szabad ég alatt nehezebb mint szokás sze
rin t, akkor igen könnyen észre vehetni, mint 
fagy meg a’ lehelletgőz; e’ jelenet 38°nyi hi
degnél áll be ; mihelyt valaki a’ ruha alól kezét 
kihúzza, tüstént meg kezd fagyni. A’ kényeső 
(szered) 40°nyi hidegnél szabad levegőn, szép 
csillogó kristállyá alakúi fenyü-rojtok’ képében, 
’s 3 5  perez alatt egészen megfagyott; ekkor kis 
kalapáccsal ütögettiik , ’s a’ kényeső ón gyanánt 
szétlapult. Ha a’ földre csaptuk , nem adott han
got; ha meghajtani próbáltuk, csak nehezen tört 
e l ; de ha szobába vittük, el lehete törni, mint 
valamelly hideg viaszt, ’s 1 2  perez múlva ismét 
egészen szétolvadt. Én néhányszor egy légniérőt 
elástam a’ hóba ’s ott hagytam egész éjszakán 
á lta l, ’s reggel úgy találáin , hogy a’ hóban el
ásott 1 2 °nyival kevesebb hideget mutatott, mint 
a z , melly szabad levegőn függött. Ez oka , mi
ért rejteznek az állatok éjjel hó alá ; mert ott 
csakugyan melegebb tanyájok van. De ugyan mi
vé lenne maga a’ föld is, ha azt hóköntös az 
iszonyií hideg ellen nem védné? A’ melegebb 
tartományok’ lakója talán nem is hiszi, hogy az 
ember szabad levegőn 46°nyi hidegben megél
het? Illy kétkedő telepedjék le Jakutskban, hol 
a’ belföldiekkel hasonló hidegben az utczára me
nend , a’ nélkül, hogy orrát megfagylalná. Ez 
onnan ered, mivel a’ nagy hideg nem egyszerre

jő ,  ’s az ember lassan lassan hozzá szokhatik. 
Tél’ elején, midőn a’ hideg még nem volt olly 
kemény, torkunkban bizonyos keserű ízt érzénk 
’s azután mellünkön nyomást mint valamelly kő
iül ; de csupán akkor, ha szaporán mentünk, mi'g 
végleg e’jelenség is elenyészett. Készakarva me- 
nénk 40°nyi hidegben sétálni, hódgallérral ’s 
közönséges csizmában felsőczipe nélkül. Arczun- 
k a t, orrunkat ’s füleinket hódgallér védé; láb 
és térd szenvedtek kevéssé, ’s a’ szempillák a’ 
lehellettől folyvást lefagytak. Félóráig tarta sé- 
tálásunk ’s jó kedvvel térénk ismét haza. A’ hi
deg, úgy látszik, szintazon következést szüli, 
mellyet a’ hőség, azaz: egyiránt elsüti az ar- 
ezot. A’ lakosokra nézve nagy szerencse , hogy 
illy rettentő hidegben szél nem fú; minél hide
gebb az idő, annál csöndesb a’ levegő. Azon ész
revétel , hogy a’ hidegnek nagy befolyása van az 
emberi szózatra ’s jeles énekesek csak délszaki 
földön születnek, itt valónak mutaíkozék. Bár 
mint ügyekeztünk is Jakutskban egy énekes tár
saságot alkotni, szerencsénk mostoha vo lt; az 
éneklők közt csak egy alkalmas szózat sem ta
lálkozók. —  Septemberben kezdik a’ lakosok há
zaikat elkészítni télre ; a’ nyári ablakdeszkáza
tot kiszedik, ’s helyébe a’ télit (Stawenky) rak
ják be. Ezen úgy nevezett stawenky vastag , négy 
’s fél hüvelyknyi széles rámából áll, mellybe egy 
közönséges orosz üvegből készült kis ablakot he
lyeznek. Napközben ez vastag jéggel húzódik 
be; azért, ha estve a’ lakos a’ táblákat bezár
ja , a’ kis ablakokat kiveszi, ’s helyűkbe egy 
gondosan gyalúlt deszkácskát helyez ; a’ jéglep
te ablakokat kályhára á llítja , hol azok reg
gelig felengednek ’s megszáradnak. Ekkor a’ desz- 
kácskákat ismét leveszi ’s a’ tiszta kis ablakot vis
szaállítja. Korább időkben üveg helyett egy 
tiszta jéglappal éltek, ’s e’ szokás még most is 
folyvást divatoz a’ jakutski vidék’ pór viskóiban. 
Illy jégablak nem nagy világot enged ugyan, de 
sokba sem kerül , ’s minden hasadás vagy olva
dás nélkül tavaszig eltart. Csak ekkor kezd a’ 
belső oldalon felengedni és szétolvadni; e’ mel
lett minden nap tisztáztatik a’ jég a’ rászállott 
gőztől. A’ gazdagok’ épületiben másnemű sta-
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wenky vag7  ablakdeszkázat találtatik; itt min
denütt két rámát állitnak be, a’ belső szerfelett 
vastag , s egy helyett két ablaka van, középén 
egy kis közzel; e’ szerint az ablakok sokszor 
meg nem fagynak, ’s a’ meleget megtartják. 
De b ár mi sokféle is a’ mesterség, melly által 
a1 házat a‘ hidegtől óják, azt fogjuk találni, hogy 
a* padolat mindenütt egyszerű, ’s már magában 
értődik, hogy a’ hasadékokből kegyetlen szél nyo
mul elő; jóllehet némelly házakban a’ padlatot 
szűrposztóval vagy lóbőrökkel hozzák be , mind 
e’ mellett a’ láb fázik ’s csak a’ test felső ré
sze érez meleget. A’ szegeket, mellyekkel az 
ajtók ’s ablaktáblák belől megerősittetnek, vé- 
kony jég-kéreg borítja, ’s ez egész télen igy 
marad. A’ fal reped, az ablak pattan, de a’ la
kosok emberül értik a’ kályhafűtést, a’ meleg 
reggelig tart a’ szobákban, ’s nincs példa, hogy 
valahol a’ kályha 24 óra alatt kétszer fűlt vol
na. Most az a’ kérdés : minő egy utazó sorsa, 
ki a‘ sik éjszaki tundrákban (így nevezik a’ nagy 
mocsáros, iszaprétes vidékeket) , vagy egy vég
telen vadonban, hol semmi ösvény, semmi szál
láshely vagy menedék-viskó, egy iramszarvason 
(tarandus) útját folytatja? — Ót nem vigasztal
ja remény, hogy a’ rettentő hidegben majd egy 
langyos szoba enyhitendi dermedezó tagjait. Sza
bad ég alatt éjjelez, legföljebb egy bőrkárpit 
alatt az égő fényűnek jóltévő lángjánál. Az em
ber hasonló itt a’ vad állathoz ; ha valahol éjje
li szállás végett megállapodik, a’ havat földszí- 

t nig széthányja, ’s galyrakásból nyoszolyát ké
sz ít; vagy pedig egy kárpitot, azaz egy kis 
bőrsátort húz, raellynek egyik oldala nyíltan 
marad, ’s itt nagy tüzet csinál, melly által a’ 
sátor egy kevéssé megmelegul. A’ tűznél az u- 
tazó eszik, a’ mivel az Isten megaldá, leveti 
felső ruháit, a’ sátor alá fekszik , térítőkké! 
ködraönnel magát beburkolja , ’s az egész éjt é- 
des álomban tölti. Minden jaj a’ viradó napra 
marad. Az alvó tüzet a’ vándor éjközben fölé
lesztheti ugyan, de mint keljen föl nyughelyé
ről s bocsátkozzék a’ zordon vad levegőbe ? — 
Felöltözik, mint lehet, a’ takarók alatt, de még 
is ki kell magát néha a’ kegyetlen hidegnek ten*

n ie , mielőtt jól felöltözhetett volna. Itt pedig 
csak oroszokrul beszélek, kik a’ kietlen jégta
nyákon legnagyobb elő vigyázattal utaznak; a’ Ja- 
k u t, Tungdz betakarkozik rövid ködmönével, ’s 
ülve meztelen hátát tűznek fordítja. Ha a’ tűz 
elkészül aludni , hátára jégkéreg lapul, ’s még 
sincs példa, hogy valaki illy éji szálláson meg
fagyott volna. Azon képzeletek, mellyeket az 
ember magának illy szállásról tesz, rémítők min
denkire nézve, kinek arról tapasztalása nincs; a- 
zonban több úri asszony, ki Kolymában ’s Udsk- 
ban volt, bizonyítja , hogy illy éjjeli szálláshoz 
hamar szokhatni, ’s az ember illy utazás’ idején 
egészségesebb, mint akármikor.

A’ „TIMES11 ANGOL ÚJSÁG’ INTÉZETE,

Ezen intézetből eléggé kiviláglik: mint vi
hetni véghez rendes és okos munka-felosztás ál
tal mindent; szellem *s anyag egyesül, hogy egy 
fő alaprajz szerint legszorosb belső gazdálkodás
sal meglepő következmények jussanak létre. Ama’ 
sok ezer olvasó közül, kiket a’ Times a’ világ’ 
minden résziben számlál, talán csak kevés is
méri tökéletesen azon eleven képet, mellyben 
annyi jeles szellemű férfi, oily sok erőmüvészi 
(mechanisch) lángelme egy egész éjszakán által 
vegyes mozgásban van, hogy a’ világnak oktatást 
’s mulatságot nyújtson. A’ munka-termekben 
(Arbeitssäle) légszesz- (gas) lámpák égnek, ’s 
tisztán láthatni mindent, mint világos nappal. 
Csönd, béke ’s rend uralkodik mindenütt. Száz 
embert tart ez intézet szüntelen foglalatosságban. 
A’ parliament ülés alatt legalább is 1 2  Steno
graph (gyorsíró) dolgozik folyvást az alsó ’s fel
ső házban; mindegyiket egy óra múlva egy má
sik váltja fel, ekkor siet a’ sajtóhelyre, hogy 
a’ mit jegyekkel másolt, azt közönséges írásba 
tegye által. Ugyanakkor 50 betűszedő van foly
vást munkásságban ; egyik rész a’ már kiszedett 
sorokat állítja össze, a’ másik villámsebes kéz
zel illeszti mozgó betűiből egybe azt, a’ mi pa
piroson még alig száradt meg; mig egy rész u- 
gyanazon beszédből, mellynek folséges vége sz. 
István’ kápolnájának (parliamenthelye) boltoza
tiról csak most hangzik vissza még, ’s a’ gyüle-
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kezetet tapsokra lobbantja, a’ szorgalmas gyors-i- 
ró’ zsebében a’ sajtóhelyre vándorol. Mihelyt egy 
beszédrész szedve van, más kezekbe megy által, 
hogy az elsővel Összekapcsoltassék; ’s ha egy 
alsóházi beszéd’ végső részei már kiszedettek ’s 
a ’ többi napi történetek is hozzájárultak, 24 lap 
áll készen gőzsajtő alá. Négy dolgozó rakja a’ 
nagy íveket az erőműre, honnan egy pillanat 
múlva egyik oldalon nyomtatva más 4 dolgozó
nak röpülnek kezeibe. Egy óra alatt imígy 4000 
ív ki van nyomtatva, ’s hat óra múlva már 12,000 
példány osztatott szét a’ nép között. Egy pél
dány pedig legalább 300,000 betűt foglal magá
ban. —  Lesz-e ’s mikor nálunk illyen?

A’ VAKBUZGÓN HÓDOLÓ SZERÁLY-SZOLGA.
(Beauvoisin tableau de la cour Ottoman.)

Illdik Szelim szultán bizonyos napon a’ sze- 
rály’ egyik vas kapuján, melly a’ tengerre nvi- 
lik, ment keresztül, hogy a’ Kioskhoz költözzék, 
hol mulatozás’ okáért hajóra szállni akara. Egy 
Capidgi (kapus) lelkendezve sietett* egy vasrós- 
télyt felnyitni ’s keze az ajtó ’s fai közé szorult. 
A’ heréitek ’s apródok már mindnyájan rendben 
állottak a. szultánt elfogadni. A’ szerencsétlen 
capidgi legvadabb kínokat szenvede a’ nélkül, 
hogy legkisebb jaj-szót hallatna. O ez iszonyú 
helyzetben —  zúzott kézzel —  mindaddig vesz
teg m aradt, mig a’ szultán a’ kapun keresztül 
ment. A’ szegény szolga ekkor pokolfájdalmát 
tovább nem állhatván k i, magán kivűl rogyott 
le ; ’s midőn őt elvinnék ’s betennék ismét a’ 
róstélyajtót — négy elzúzott új földre hull! —  
E’ féketlen önkény’ nyomorú rabja készebb lett 
volna meghalni, mintsem fájdalmi hangot ajkán 
kiereszteni, ’s imígy megsérteni a’ hallgatás’ ’s 
mélységes tisztelet’ szoros törvényit, mellyeket 
minden alattvaló köteles megtartani a’ török fel
ség’ szent személye iránt. —  —  0  emberér
dem! ó szolgaiélek!

H O L M I .

Egy beteg kisasszony orvost hivata, de igen 
szemérmes létére azt akará, hogy ruhán által

nyomozná árverésit. Az orvos tüstént foga kö
pönyege’ csücskét , gyöngén illeté az odanyujtott 
kart, mondván udvari nyájassággal: ,,kedves kis
asszony ! g y o l c s  pulsus aligha nem p o s z t ó  
orvost kiván.“

„Ha az ördög meghal, még s z a r v a i t  sem 
adja nekem*4 szóla zsémbesen egy gazdag falusi 
fukar, midőn hallaná, hogy szomszédjának egy 
meghalálozott rokon szép jószágot hagyott. „Ne 
epeszd magad, édes fiam—  sugá fülébe a’ nyug
tató asszony — van neked e l é g ;  mi szüksé
ged máséra ?sí

Egy varga és zseinlyesütő vetekedett egy
mással, kiki saját mesterségét nemesbnek állít
ván. „Ej , minek a’ sok szó —  mond a’ zsem- 
lyés —  hogy az én mesterségem előbbvaló , azt 
egész világ tudja ; mert a’ mit én készítek , az 
mindenkor a s z t a l r a  jő; a’ mit pedig varga csi
nál, az mindig csak a s z t a l  a lá .“

„Csak pénzre tehess szert, —  rivalt egy 
hölgyecske epés beggyel zsugori férjére—  a’sá
tánnak legöregebb lányát is elveszed holtom után.“ 
— „Csalatkozol édes kincsem — felel a’ férj 
igen szelíden —  én értem a’ törvényt, két test
vért nem szabad feleségül venni.“

D e m o c r i t u s i  cs öpp.  Több miveit em
ber’ társaságában a’ nevezetes régi ’s újabb pénz
darabokról lévén szó, egyik tag az egész társa
ság’ kíváncsiságát magára voná azon állítása ál
tal , hogy neki is egy igen nevezetes pénzdarab 
van birtokában. De hangos kaczajra fakadt min
den jelenlévő , midőn a’ dicsekvő azt nyilatkoz
ta tó , hogy ezen ritka pénzdarab eg y  f o n t  
s t e r l i n g !  ’S még hangosb lön a’ hahota egy 
elmés tagnak azon hozzátétele á lta l: j.az úr hi- 
bázhatik a’ f o n t b a n ,  talán csak egy v e r- 
d u n g ,  mellyet az ur bir P !6’

Sze l-rcn yesy .
REJTETTSZÓ.

Vízi edényt tpszen és két tagból áll az egész szó;
Első tagja idő,  második étek’ ize.

Végbetii mély jajhang, de böcsös boraidnak előtte —
Fő nélkül az egész — Párka’ kezébe’ forog.

H —r. K —y .
A’ Gldik számbeli rejtettszó: P a p i r o s .

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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EGY K Ö L T Ó H E Z .
Csendbe’ borongó néma magánynak 

Kedvese ! hangzasd énekedet,
Bár az irigység’ vak dühe ködbe 

Vonni ügyekszik bájegedet.
Tiszta napodnak játszi világa
Már az öröm’ szent bérczire vaga;

Vesd meg az ádáz förgeteget,
Melly borújával még fenyeget

Bár csikorogjon marczona foggal 
Szórva reád a’ durva telet,

Mennyei fénnyel messze ragyogva 
Száll lefeléd a’ szép kikelet;

Tárva kínálnák karjai, vedd-be
Égi malasztját bús kebeledbe ,

Vedd, ha kinál, a’ rózsakezet,
Mert zivatarból partra vezet.

Hagyd-el az élet’ földi határát,
Mennybe magaskodj’ föllegein ;

Hol köd enyészik ’s rózsa virágzik 
Lét’tavaszának zöld mezein.

Hol nem üvölt a’ mennyköves orkán,
És nem ömölhet lángja-ki torkán.

Hol gunyolóid’ csak neveted,
’S búdat örömmel betemeted.

Szórja reád a’ rágalom’ undok 
Mérge’ nyilát, — az tompa, — nem árt.

Nem töri által földi erőszak 
A’ szived’ óvó égi határt.

Szellemed él szent lángja’ hevében
’S nem hal el a’ sír’ lenge szelében ;

Bár porod a’ vész’ mélyibe hat.
Szellemed ép és tiszta marad.

S z a b ó  J ó z s e f , 
Szatmárban.

A R A D I  L E V É L T Ö R E D É K .
(Játékszínünkről Jul. 1832.)

A’ kassai énekes es színjátszó magyar tár
saság folyó juliusliónap’ elején itt néhány játék
darabjaival mulatá a’ városi közönséget. „Eliza’s

Claudio; a’ fekete asszony; Tancréd; szevillai bor
bély; harmincz esztendő egy kártyásnak életéből, ’s 
a’ francziaországi tündér.“ — voltak azon válasz
tott darabok, mellyek’ előadatásában, több tagjai
nak ügyes alkalmaztatásuk, ’s gyakorlottságuk ál
tal a’ közönség’ kívánatét, váráson felül kielégité. 
Társasági néhány előkelő tag vezérli ezen egészet, 
köztanácskozással állapitják-meg a’ kiviendő mun
kát, melly azután vagy önálladalmukat eszközli, 
vagy pedig a’ közönséget hasznosan mulatja; ’s igy, 
ha egy-két tagban kitűnik is némelly csekély fogyat
kozás , a’ társaság, egészben véve, jó egyetér
téséért, helyes rendtartásáért, és szinte lépcsőn
ként öregbedni látszó mindenféle énekes és sziné- 
szeti előadásiban tapasztalt gyakorlottságáért, 
úgy tagjainak erkölcsi jóviseletükért nem csak az 
egyes Törvényhatóságok’ , hanem az egész nem
zet’ pártfogására is méltán érdemes. —

Habár —  a’ mit fájdalommal jegyzünk-meg 
—  e’ nemzeti szinmüvészetben szép előmenetelt 
mutató Társaság , jelenleg itt Aradon, a’ nemes 
és birtokos uraktól, kiket illy nyári időben rész- 
szerint a’ gazda' szemei előtt hasznosabban fo
lyó munkák, részszerint a’ mezei kellemek, fa
lusi , ’s pusztai lakhelyeikre szoktak kicsalni, ér
demlett pártfogást nem nyerhete i s ; — habár 
továbbá azt a’ helyben lakó nagy számú német, oláh 
és rácz-ajku polgárok csekély ’s parányi figyelem
re méltaták is : nem rémíté-el azt még: is Arad- 
tó i, ügyekezete csüggedhetlen , áttörni a’ nehéz
ségeken. Ennélfogva reménylvén, hogy bővebb 
önismértetése után kívánt czélját itt is elérendi 
és szives részvéttel jutalmaztatik-meg, —  Te
mesvárról, hová rövid időre elutazott, visszatér
tével, hűzamosb ittmaradását ’s előadásival a’ 
közönségnek mulattatását ajánlotta. —

A N N Á K ’ E S T É J E .

Julius 25kén. Bravo! fölszólalék, kész a’ 
szörnyű munka ; el-elolvasám , de az utolsó stró
fák csak nem tetszettek, holott ezekkel legto-
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vább vesződém. Bizonyosan a’ mai rendkívüli hi
deg est költői tüzenimel, melly eleve olly heves 
vala, összeütközék ’s ezt meggyőzte, szóval: üd- 
vezlő versem igen hijányos volt; de mit tehe
tek? az óra hetet ütött ’s mennem kelle. Csak 
úgy van, ha mit az ember utolsó időre hagy, rit
kán felel meg várakozásának. Szobámból kilep
lemkor egy különös szeszély látszott tartóztatni, 
de nem hivén semmit az előérzésekre sietve út
nak eredtem.

A’ köszöntő rósz vers annyira eltölté feje
met , hogy utamba» csupán arról mélázván ész- 
re sem vettem , midőn Czéthegyi asszonyság’ há
za előtt valók. Szívem doboga, Ninát a’ ked
vest látni alig várhattam ; belépek : a’ szobale
ány tüstént élőmbe szalad ’s hüledezve hallom 
tőle, hogy az asszonyság Nina kisasszonnyal e- 
gyütt csak kevéssel előbb ment legyen el sétálni. 
Én erre szót sem felelve , a’ házból kirohantam, 
utánok a’ kecskeméti utczába (mert erre utasít- 
tattam). A’ seminarium előtt látok menni két 
sárga kalapos dámát, igen isméretes öltözetben; 
Czéthegyiék ezek, gondolám; de mint hüledez- 
tem , midőn hozzájok érvén üdvözlésemre Kele- 
dy asszonyság lányával nyájasan viszonzott, kér
tek: ne vetném-meg társaságukat; a’ böcsület 
és régi ismeretség követésökre kénszerített.

Keledyéket még Pestre juratusnak jöttém
kor kezdém ismerni ’s ismeretségim szűk határa 
miatt mindennapos látogatójok valók, a’ miből 
Keledyné ’s lányával volt nyájaskodásomból gaz
dag vöt jövendölt; szép is volt a’ leány , de ké
nyes és nagyravágyó ; ezért csak szenvedhettem, 
de nem szerettem. Czéthegyiékkel támadt isméret- 
ségemkor házuktól el-elmaradtam; későbben csak 
néha, hónaponként egyszer, látogatóm meg őket 
becsületből. A’ mostani véletlen összetalálkozás 
egészen zavarba hozott a’ sok mintlétemről folyt 
kérdésre ’s házuktól elmaradásomért te tt dorgá
lásokra csak a’ nagy Corpus Jurist vettem ment
ségül , míg eszem- és szememmel Czéthegyiék u- 
tán kalandoztam. Már a’ fejér hajót elhagytuk, 
midőn Czéthegyiné asszonyságot Ninával a’ vá- 
czi utczából kijőni megpillantám , tíz lépésnyire 
alig voltak tőlünk, Nina igen néze felénk ’s ta

lán meg is ismert; pedig nem szeretném, mert 
Keledyéket karonfogva kelle vezetnem. Gyorsab
ban nyomultam tehát előre terheimmel, nehogy 
Ninával összetalálkozzam. „Nem arra! nem ar
ra kedves úr44 mond feltartóztatva Keledyné, mi
dőn a’ nagy hídutczánál a’ játékszín felé mére
getném lábaimat, —  „hiszen mama ! az uj ká
véház melletti udvarba szándékozunk menni“ szól 
esdekelve a’ kisasszony, —  „kétségkívül oda, 
bizonyosan urasága is velünk tart44 viszonzá fe
lém fordulva Keledyné. Corpus Jurisom’ legne
hezebb kérdésétől nem ijedtem volna meg jobban, 
mint Keledyné’ szavaitól; fatális dolog! mindket
tőjükért a’ bémenetel’ árát megfizetnem ’s azon- 
fölűl erszényem’ kegyetlen ostromára ben is őket 
terített asztalhoz vezetnem az illendőség kénsze- 
r í t , — tüstént zsebembe markolok , de csaknem 
térdre bukóin , midőn egy fillérre sem akadtam, 
rettentő trema fogott e l , menekednem tőlök le
hetetlen, mert már a’ kapunál valónk, — „Tek. 
asszony engedelmet kérek, én oda kisérőjök nem 
lehetek, pénzemet hon felejtém“ mondám végre 
magamat elszánva ; —— ,,semmit sem tesz ! tes
sék csak uraságának velünk maradni, én majd 
eleget teszek.44 Mintha újra születtem volna, úgy 
megkönnyült döbögő mellem, vége lett az izzasz
tó tremának. Bementünk , ’s karöltve ide ’s to
va sétálván körülnéztük a’ szép Ninák’ tisztele
tére megvilágosított udvart. Nekem az egész tet
szett ; nem tudom m ért, egy nagyot sohajték, 
midőn a’ Ninák’ oltára fölött ezen iratot olva
sóm : „Éljenek a’ Magyarok! Es leben die Hun- 
garn!44 Teli volt az udvar mind két nembeli ven
déggel , leginkább elegáns uracsokkal, kik a1 dá
mák’ kalapjok alá kandikálni szoktak. El-elmo- 
solyodva nézőm a’ sok szemüvegest, kik nappal 
sem látnak jól, annál kevesebbet é jje l; de a’ leg- 
nevetségesb még az volt, hogy közülök egyik nem 
az orrán letűzött szemüvegen által, hanem fölöt
te kandikált-ki szemeivel; Keledy asszonynak 
erre olly elmés mint éles ötletén hangosan fül- 
kaczagánk, melly miatt soknak figyelmét von
tuk magunkra; ’s mi több, néhány lépésnyire előt
tünk megfordul egy dáma is. Mintha szám egyszer • 
re beragadt volna , elhallgaték, ’s hebegve kértem
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Keledyéket visszafordulásra; mert —  Ninát lát
tam, ő meg engem. „Uraságod rosszul van, kék, 
sárga a’ kepe; mi le lte?“ szol Keledyné. „Igen 
is44 felele'k szinlett hangon „engedelmet kérnék 
a’ távozhatásra4’ ’s az udvarból csak hamar kisu
hantam. Zavart elmével megállék kün a’ kapu 
e lő tt, teli volt fejem a’ történetekkel; hazamen
ni szándékozóm , de Nina a’ kedves visszatartóz
ta to tt; eltökélém , hogy visszamenjek vele be
szélni, de eszembe ju to tt, hogy pénzem nincs, 
’s pedig primo: a’ bemenetelért újra kellene fi
zetnem , mert retour-billétet nem kértem, se- 
cundo í ha mennek i s , az illendőség u^v hozzaO ö</
magával, hogy Czéthegyiéket teritett asztalhoz 
vezessem. Azon gondolat ötlött fejembe, hogy 
egy közeliévé ismerős boltostól pénzt kölcsönöz
zek, tervem (planumom) tetszett ’s tüstént a’ bolt
nál termek , de hüledezve látóm azt már becsuk
va; busán visszaballagék tehát a’ bajos helyre 
’s a’ kapunál szeinmeresztve bepislogék ; átkozám
a’ perczenetet, mellyben a’ furcsa szemüvegest 
megpillantám, ki oka volt kijöttömnek. Majd 
elunván ott a’ sok állást és szemmeregetést, az uj 
kávéházba indulék, gondolám valakit ismerősim 
közül ott találhatok ’s tőle pénzt kölcsönözhe
tek. Belépek — ’s már úgy is a’ szerencsétől 
elhagyatott, én is magamat elhagyva az ajtót be
tenni akarván, könyökömmel neki dűltem, —  
recs! kizuztam az üvegtáblát, csak hogy einem 
jajdultam ijedtemben, minden tagom remegett; 
egy pengő forint a’ kár: mit tehettem egyebet? 
aranygyűrűmet kelle lehúznom ujomról ; alig vá
róm , hogy kijöhessek a’ szerencsétlen helyről, 
’s haza indulok, de még egyszer akarék bete
kinteni a’ varázsudvarra —  ’s ime ! Tósoky ba
rátom lép ki. „Servus! kit vársz itt collega?44 
kérdezé barátságosan; én elbeszélem neki mai 
szövevényes esetimet, ő mosolygott. Szerencsém
re ő nem felejtő hon erszényét mint én , ’s né
hány forintot vettem tőle kölcsön. Már most 
mint gavallér mentem vagy inkább rohantam be 
a’ mulató helyre; az udvar nem olly nagy, Czét
hegyiéket hamar megtaláltam, de csak nem a’ 
hideg kilelt, midőn őket egy asztalnál holmi sü
temények mellett ülni. ’s Nina körül egy ura-

/
csőt édelegni pillantottam meg. Atkozám a’ sor
sot, melly olly soká űzi velem kegyetlen tréfáit, 
nem szántam volna azon uracsot Ninám mellől 
Cometának röpíteni a’ levegőbe. Eszrevétetlenűl 
egy szomszéd asztalhoz leülök ’s féltékeny szem
mel Ninára leskelődém: nem ült vidámság alak
ján , valamiről mélyen elmerülve gondolkozni lát
szott ’s csak néha felelt egy két szót az uracs’ 
sok fecsegésire. Majd, a’ mint Ninára andalod- 
va magamat székemen hintáznám , hátam megett 
sikoltást hallok ; hátranézek ’s látom egy dáma’ 
lábacskáján áll székem. Sietve felugróm 's fe
lejtkezve arról, hogy előbb mélámban órakul
csom’ karikájába az asztalkendő csúcsát fűztem, 
vele együtt az asztalon lévő üvegeket ’s egyéb 
holmit lerántottam, ’s minden nagy csörejjel föld
re terü lt; nagy volt a’ zavarodás, nem tudtam a’ 
dámát kövessem-e meg , vagy az összecsődült né
zők közűi menekedjem ki, midőn egy gyenge kéz- 
szoritást tapasztalok , hátra nézek , ’s Czéthegyi- 
né szólal meg: „mi a’ manót csinál urasága ?’4 
én csak hebegve felelém „minden véletlenségbó'I 
esett4’ —  ’s mi több , Nina a’ megbántott dá
mát engesztelő, míg „bocsánat!4’ először a’ dá
mának aztán felém közelgve mosolygó Ninámnak 
ajakéról mint egy mennyei szózat hangzott. En 
Czéthegyinétől ’s Ninától körülvéve a’ bocsánat
ért egy csókot nyomtam a’ dáma’ kis kezére , ’s 
ő eltávozott. Czéthegyiék karonfogva vezettek 
maguk mellé az asztalhoz , ’s a’ kárt kielégítvén, 
a’ sok bajt és zavart édes beszélgetés váltotta-föl.

Nina megsúgó, hogy a’ fölebb említett uracs, 
ki épen tőlünk elválni készült, egykor fiscalisuk 
volt légyen, de szememre is lobbantá a’ karon
fogva vezetett dámákat. Én mindent őszintén el
beszélvén megnyugasztalám. Nem sokára megun
ván a’ mulatságot bérkocsist szóliték elő ’s ha
za kísérőjük lettem. Útközben elbeszélőm fatá
lis esetimet, ők nevették ’s velők együtt én is 
ostobaságomat. Haza értünk ; ’s Ninának magá
nyosan azt is megváltóm , hogy oka minden mai 
szövevényes történeteimnek nem egyéb mint a’ 
köszöntő vers volt, mellyet épen átnyujték; ő 
mosolyga ’s érette , bár rósz volt i s , egy édes 
csókkal fizetett. Jó éjszakát mondván Czéthegyi-
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éktől eltávozám, fütyörészve mentem haza. Milly 
édesen aludtam ez éjszakán, csak az képzelhe
t i , kinek szerelmese csókkal mondott jóéjszakát.

Mativt Imre.

r  LEGSZEBB ’S l e g n a g y o b b  h id a k .
A’ legújabb időkben, vagy is 1815tol fog

va, épített hidak közül legnevezetesb három, 
úgymint: a’ Waterlooi Londonban a’ Themsen 
keresztül ; a’ bordeauxi a’ Garannon által Bor- 
deanxban ; ’s a’ buffalorai a’ Tessinen át-építve 
BufFalorában felső Olaszországban.

E’ három hid’ építményinek s összehason- 
litásinak elemei e’ következők: A’ W a t e r l o o  
hídja épült 9 bolthajlatra, egész hossza 1160 
láb, a’ bolt (ív) átmérője 111 láb, oszlopok’ 
vastagsága 18^ láb, kocsiút’ szélessége a’ hídon 
37 láb, gyalogúié G láb , mellfal’ magassága , 
készült granitkőbíil ’s került 24 millió frankba. 
A’ b o r d e a u x i  hid épült 17 bolthajlatra, a’ 
hid’ egész hossza 1496 láb, a’ bolt’ átmérője 
80 láb, oszlop’ vastagsága 12- láb, kocsiút’ 
szélessége 43 láb, gyalogúié 6 ^ , mellfal’ ma
gassága 3^ 1. Készült téglábul és köbül; került 
7 millió frankba —  A’ b u f f a l o r a i  hid épült 
11 bolthajlatra, a’ hid’ egész hossza 936 láb, 
a’ bolt’ átmérője vagy nyílása 74 láb , őszi. vast. 
12^ 1., kocsiút szélessége 2 8 1., gyalogúié —  
I . , mellfal’ magass. 3 1. Készült gránitból ; ’s 
került 3 millió 200,000 frankba.

A’ Waterlooi hid egy nagy részvényes tár
saság által, a’ bordeauxi részint a’ város , ré
szint egy társaság’ költségin, a’ buffalorai pe
dig az austriai és sardiniai országlásoknak, melly 
két statust e’ hid összeköti, köz költségein épít
tetett. De mi lehet a’ költségek1 olly nagy kii- 
lönségének oka? Angliában mind az épületszer 
(materiale) mind a’ munkabér kétannyi értékű 
mint Francziaországban ’s háromszor annyi mint 
Olaszországban. E1 szerint a’ Waterlooi hid Olasz
országban csak 8 millió frankba került volna; 
ellenben a’ buffalorai Angliában 10 milliót, a’ 
bordeauxi pedig ugyan Angliában 14 millió fran
kot kívánt volna építési költségül. — Ebből lát
juk : hogy hazánkban, hol felényivel olcsóbban

építhetünk, mint Olaszorsza'gban, és igy három
szor olcsóbban mint Franczia- és négyszer olcsób
ban, mint AngolorSzágban, illy nemű mestermü
vekre a’ körülmények épen nem mostohák, ’s mél
tán kivánnók: hogy egy Pest ’s Buda-között é- 
pülendő hid (melly épen most több nemes haza
fi’ szándékában lebeg) ohajtásinkat valósítsa meg, 
midőn már ezenfölül a’ kijegyzett szép ’s nagy 
hidak’ elemeivel analógiában álland fel a’ világ’ 
e lő tt! — Uly vetélkedő nemzeti nagy előmene
teleknél „Nescio, qua natale solum dulcedine 
cunctos, ’s a’ t.” milly nemes sóhajtás foglalja 
el a’ magyar hazafit hazája iránt! y. j.

K Ü L Ö N F É L E .
Báró S . . .  y a’játszi elménczség miatt egész 

vidéken nevezetes Báró B .. .n e k ,  kivel legjobb 
szomszédbarátságban é lt, egykor e’ sorokat irá: 
Akarnék valami száz köböl gabonát malmodba 
küldeni, légy barátom szives azt megőröltetni 
vám  n é l k ü l  ; a’ miért harmincz szekér szal
mát adok malomgátodra.“ B . . .  azonnal küld 
szekereket az Ígért szalmáért ’s azt válaszolja 
S ...y n e k : csak küldje el gabonáját, a’ mint 
kívánta, megőrletendi. A’ szalmát elvivék. B .. 
meghagyja molnárjának, hogy ha Báró S . . . y  
elküldi az életet, rendesen előbb szedje ki a* 
vámot ’s úgy nélküle örülje meg. — Úgy tör
tént. S . . .  y ezt megtudván B . . .  hez megy és 
szemére lobbantja szavaszegését ; mire B . . . 
egész komolysággal válaszolt: „Tenkérésed’ kö
vetkezésében tevém; t .i .  előbb kivétetém a’ vá
mot, ’s úgy töltettem a’ garatra vám  n é l k ü l . “ 

Valakit kérdezőnek : mi szeretne inkább len
ni , Kroesus-e vagy Sokrates ? —  „Mindkettő kis 
különbözéssel —  felel amaz —  életben Kroesus,
halálban Sokrates.“ jyj

REJTF.TTSZÓ.
Az egész — szépség’ irigyen 

És hog)7 ártson , arczra száll;
Durranó tűzzel Kalandoz 

Vég tagjában a’ halál.
Négy elsője szép ékével —

Meghajolja szivedet,
Vissza rövid két végével 

Elrabolja éltedet.
s . . : .  k.

A’ 62dik számbeli rejtettszó: Kor s ó .

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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V I G A S Z T A L Á S .

Búsan húzódtok, havas őszi felhők!
Hallgat a’ pásztor , dalolása megszűnt,
’S a’ szelíd júhnyáj szomorogva ballag 

A1 hegy-oromról.

Zúg az éjszak’ vad szele, a’ halottak’ 
Béke-termében rezeg a’ szoniorfűz ,
’S a’ mohos várak’ dülede'kin árván 

Leng a’ borostyán.

Tompa hangon , mint temetésre, szól az 
Estharang, a’ föld’ jöveve'nyit inti: —
Oh de álmunk’ szent szigetére csöndes

Fényt vet az a l k o n y !
Sz—y .

PEST VÁRMEGYÉNEK GAZDÁSÁGI MUNKA-BÉR- 
SZABÁSA 1832re.

Igen számos hazánkfiaitól szóliltatván fel 
a’ gazdaságbeli munkásokat illető megyei bér- 
szabás közlése végett, azt ím ezennel teljesít
jü k , az itt kebeledzőknek, kik talán a’ kertilő 
levelekből feledék feljegyezni, emlékeztetésül, a’ 
külmegyeieknek pedig értesítő hasonlithatásul: 
ű) a’ férfi szőlőkapás napibére tartással 15 váltó 
kr. tartás nélkül 30 ; asszonykapásé tartással 
12 , nélküle 24 ; a’ kötőké tartással 10 , nélkü
le 24 kr. — 2) Az ácsok, kőmivesek ’s csere- 

t pezőkre nézve: egy kő.nives pallérnak reggeli 
6 órától, estveli 6ig tartás nélkül 1 ft. ’s 45 
k r . , minden óráért a’ mivel többet dolgozik 6 
k r .; egy kőmives vagy ácslegénynek tartás nél
kül 1 ft. 15 kr. ; tartással 51 k r .; toldalék-ó
ráért 3 kr., minden legény fizet mesterének mes
tergaras fejében 3 k r .; inasnak tartásnélkül na
pibére 48 kr., tartással 24 ; mészkeverőnek tar
tással 20 , nélküle 40 k r .; cserepező legénynek 
tartás nélkül 1 ft. 45 kr. , tartással 1 ft. 1 5 kr. 
inestergaras 3 kr. —  3} A’ kőmives és ácsok 
mellett dolgozó napszámosbér férfira tartással 18 
kr., nélküle 36; toldalék-óráért 2 k r ., asszony

ra tartással 15 k r ., nélküle 30 kr. —  4 )  A’ 
mezei munkások, nevezetesen: kaszások, gyűj
tők, vetemény-kapások napibére, különösen a’ 
váczi, pilisi ’s kecskeméti járásban, Kecskemét 
N.Kőrös ’s Czegléd mezővárosokat ’s Alpár hely
séget kivéve : kaszások , boglyarakók petrencze- 
hordóknak tartással 20 kr, nélküle 40 ; alkalmas 
gyűjtőnek tartással 10 kr., nélküle 20 ; kuko- 
ricza ’s egyéb vetemény-kapásnak tartással 15 , 
nélküle 30 k r .; a’ pesti és solti járásban Kecs
kemét , N.Kőrös és Czegléd mezővárossal ’s Al
pár helységgel együtt kaszás, boglyarakó ’s pe- 
trenczehordóknak tartással 25 k r . , nélküle 50, 
alkalmas gyűjtőnek tartással 11 kr., nélküle 22, 
kukoricza ’s egyéb veteménykapásnak tartással 
20 kr. , nélküle 40 ; Buda ’s Pest városokra néz
ve minden munkásnak 6 krral több, mint ar pes
ti ’s kecskeméti járásra van szabva; mivel pedig 
Kistéteny ’s Promontorium , úgy az egész pilisi 
járás, nem különben Vácz város és Csömör hely
ség szoléit is ugyanazon emberek művelik, kik 
a’ Pestbudaikat, annálfogva ott is , de csak a’ 
szőlő- ’s nem más mezei munkás bére szinte 6 
kr ral feljebb határoztatik. —  A’ kőmivesekre, 
ácsokra , nem különben a’ melleitek dolgozó nap
számosokra nézve a’ forgács-hazavitel továbbra is 
til os lévén, a’ limitatiót álthágók, valamint a’ 
mestergarasnál többet kivánók is, a’ kiadott ren
deletek szerint megfenyíttetnek. —  Továbbá az 
aratók , cséplők ’s nyomtatók bérszabására nézve, 
a’ küldöttség tekintetbe vévén : hogy jóllehet ez 
esztendei termésnek ’s kivált az őszinek fekvése, 
mind a’ múlt ősz- és télnek nem kedvező volta, 
mind a’ tavaszi szárazság miatt általányosan cse
kély terméshez nyujtnak reményt ’s ez okból az 
arató részt, (az arató többet érdemelvén , noha 
kevesebbet keres) lejebb szólítani lenne szüksé
ges ; mindazáltal tekintvén az epemirigy álla! meg- 
csökkent munkások számát, hogy a’ gazdak an
nak idejében eltakaritathassák termésiket ’s e’ 
miatt ne károsuljanak, más részről pedig a’ mun-
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kas bére illendően megadassék , jónak találd a’ 
küldöttse'g a’ tavaly határozott árt ’s kepe-részt 
az idén is megtartani e’ móddal: a’ váczi ’s pi
lisi járásban a’ tisztabuza 13dán , kétszeres és 
rozs 12dén, tavaszi llde'n; a’ pesti, solti ’s 
kecskeméti járásban a’ tisztabuza 12dén, kétszeres 
’s rozs llde 'n , tavaszi lOdén; a’ cséplő az ara- 
tóre'sszel egyiránt. Minthogy pedig néhol a’ csép
lők zsupkötésért különös bért sürgetnek, ettől, 
coníiscatio (elkobzás v. foglalás) terhe alatt til- 
tatnak el azon tekintetből, mivel ugyan ezért 
szabatik a’ cséplő munkabér az aratóéval egyre. 
A’ nyomtató rész az aratórésznél eggyel feljebb, 
az ebédvéka mind a’ nyomtatókra mind cséplők
re nézve lecsapva, ide nem értvén jégeső ’s más 
csapások által megromlott vetéseket, mellyek 
iránt szabad alku hagyatik. Továbbá az arató 
részének lakhelyére leendő szállításáért, minden 
mérföldre, nevezetesen az őszi életnek egy pesti 
mérejétől, a’ tavaszinak pedig két pozsonyi rnére- 
jétől 6 váltó krajczárt fizet. —  Mi a’ pénzes a- 
ratók napibéröket illeti., a’ váczi ’s pilisi járás
ban egy napra tartással 20 kr. határoztatott, 
nélküle 4 0 ; a’ pesti, solti ’s kecskeméti já 
rásban tartással 24 , a’ nélkül 4 8 kr. —  Tapaszi 
taitatván ez úttal valamint máskor is, hogy a’ me
gyebeliek közül sokan nem arattatni, hanem kaszál- 
tatni szokták gabonáikat, ez pedig sokkal kevés!» 
munkával ’s idővel jár, ennélfogvást a’ kaszáló-rész 
az aratónál eggyel feljebb, még pedig olly formán , 
hogy a’ tisztabuza a’ váczi’s pilisi járásban iádén, 
a’ pesti, solti ’s kecskemétiben pedig 13dán fi
zettessék, a’ többi gabona-nem szinte eggyel 
feljebb, magában értvén , hogy azért a’ kaszált 
termesztmény nyomtató része az aratott nyomta
tó-résszel ugyan egy. —  Ollyanokra nézve, kik 
a’ szabott áron felül kívánnak jutalmaztatni, p.
o. 100 csomóiul egy ráadás-csomóval, kötelessé
gül hagyatik a’ szolgabiráknak az illyes zsarolá
sokat azonnal confiscálni. Mivel pedig ollyan a- 
ratók ’s kettőzök (mnrokverők) is találkoznak, 
kik jóllehet a’ termés-letakarításra már valaki
nek lekötelezék magokat, de több igértetvén egy 
másiktól, amazt vagy meg sem keresik, vagy 
munkaküzben hagyják e l , a’ hasonló esetekből

származható viszáikodások ’s perlekedések eltá- 
voztatására , lépjenek a’ gazdák aratóikkal, ezek 
pedig kettőzőikkel Írásbeli egyeségre, vagy 
szóbelire a’ bíróság előtt, hogy e’ szerint a’ fen
tebbi eset előfordultakor a’ munkásokat testi bün
tetéssel is lehessen kényszeritni egyezésük meg
tartására. —  Az is tapasztalásul esvén már, hogy 
némelly pusztai haszonbérlők szabott áron felül 
fizetnék munkásikat, ’s hogy még többen csödül- 
jenek hozzájok, ezt a’ templomok előtt nyilván 
is kihirdetnék, tisztük leend a’ fősz. bíráknak 
az illyeneket orvosoltatás végett a’ tek. vmegyé- 
nek bejelenteni. E’ renJszabások közhírré téte
lük után, azok álthágói, ha nemesek 12 ft. fi
zetéssel, a’ nemtelenek pedig ugyanannyi pál- 
czaiitéssel fenyittetnek , annyiszor mennyiszer az 
álthágás megtörtént, a’ nemest nem fizetés ese
tén pöruton ke'nszeritik —  letudni az t, a’ mi
ben megrótták.

AZ ŐRÜLTEK’ HÁZA KAIRÓBAN.
(Egy angol utazó után.)

Már minden nevezetest —- mond az utazó 
—— megtekinték Egyiptom’ fővárosában , midőn 
vezetőm az angol consul’ tolmácsa javaslá, hogy 
vándorlásiul’ végén érdemes lesz az őrültek’ há
zát is megnézni. A’ mit ott láték ’s hallék, en
gem olly mélyen , olly igen fájdalmasan hatott- 
meg, hogy idő azt ki nem törlendi emlékerőm- 
bül. Nem lehet iszonyúbb , szívszaggatóbb lát
vány, mint ezen emberi szerencsétlenség’ ’s nyo
mor’ hajléka , mellynek itt egy kis rajzképét ü- 
gyekszem adni. A’ felvigyázó eleinte megtagadá 
tőlem a’ bejárást, azt állítván, hogy ez részé
ről egy kedvezés volna , mellyet még Francziá- 
hoz eddig nem bizonyított; mindazáltal Hekirn’ 
az angol consul’ neve ’s három pár piaster, mel
lyet kezébe nyomtam, csakugyan legyőzték go
nosz dagályát. Mindjárt magához vön egy kor
bácsot, bizonyos vastag szíj-ostort, melly vízi
ló’ bőrébül készült ’s az orosz kancsukához ha
sonló ; ’s imígy lépdelt mint vezér, előttünk. 
Minekutána tömérdek sötét és szűk folyosón vive 
bennünket keresztül, sok ajtót föl és bezárt, 
végre egy födetlen nyílt udvarba jutánk, mel
lyet az őrültek’ termei (Zelle) vevőnek körül. Az
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udvarban mindazok, kiknek elmeháborodásuk csön
des természetű volt, szabadon járdaltak ide ’s 
tova , a’ többiek pedig erős nyaklánczon ablakuk’ 
vas rostélyvesszőihez Valiinak leszorítva. A’ föl
vigyázó inegrántá a’ lánczokat, mintha egy ál
lattartó-helyen (menagerie) mindannyi fene va
dat juhászítna, ’s a' szerencsétleneket, kik nem 
elég szaporán jelentek meg, erőszakkal hurczol- 
ta elé. Közülük egy, ki engem —  midőn ter
me mellett elhaladtam — arczon köpött, sze
mem’ láttára legott keservesen lakolt meg. A’ 
fölvigyázó őt lánczán olly dühös erővel rántá ma
gához , hogy a’ szerencsétlen a’ vas rostélyhoz 
omlott, arcza vérbe borult, ’s e’ mellett a’ szit
kokért, mellyeket száján kibocsátott, mint jég
eső szakadt rá az ostor-ütleg; sokszor ’s igen 
esdeklőleg kelle kérnem , mig a’ szegény marta
lékot kiragadhatám a’ vad kinzó’ körmei közül. 
Mindegyik teremből , mellyhez jöttünk, az éh
ség’ panaszhangjai verődlek felénk. Tudakozó
déin , mi legyen e’ szerencsétlenek’ tápláléka ; 
de milly nagy lön álmélásom , midőn hallanám, 
hogy a’ státus fentartásukról nem gondoskodik, 
nekik legcsekélyebb éielforrást sem nyitott, ’s 
csupán az emberi irgalmasság bizonytalan adomá- 
nyiból tengődnek. Epen dél vala , ’s tizennyolcz 
óra folyt le, hogy e’ nyomoruk utolszor ettek. 
Mid in az intézetet körülnézném, csinos ruhában 
belépett két törükasszony, egy nagy görögdin
nyét ’s két kenyeret hozónak magokkal "s ezt a’ 
szegény éhezőknek daraboltan odahajiták. Még 
soha sem láttam az alacsom'tás’ illy mély porában 
az emberi természetet. Dühös vággyal rohant 
mindegyik az odahányt darabra, ’s ki mit meg
kapott, befalá mohón mint tigris, ’s hangos ki
áltással rimánkodott ez is az is , még egy két 
falatért. A’ nyomoruk’ szenvedése szivem’ meg
hatván, kenyér, szilva ’s alutt tejért kiildék, ’s 
midőn a’ szerencsétlenek az új táplálékokat meg
pillantották, örömüket olly nagy sikoltással je- 
lenték-ki , hogy lelkemet hegyes tőrgyanánt il
lette. ügy látszott, mintha a’ vasrostély en
gedne az éhség’ hatalmának, a’ korbács elvesz- 
té minden tekintetét; kiki görbedt, hajlongott, 
hogy részét elkaphassa —  ’s olly indulatos vad

hévvel, hogy kezeinket csak alig védheténk fo
gaiktól ’s körmeiktől; valóban, azon horgas 
körmök, mellyekkel mindegyik’ ujja fegyverkez
ve volt, inkább saskeselyű-köröinhöz mint em
berkézhez hasonlitott. Csupán egy agg ember 
találkozók i t t , kire az élelemneműk’ elosztása 
nem tön legkisebb benyomást. Hasztalan tekin- 
ték sötét zugtermében körül, hogy valamelly ru
harongyot, pokróczot vagy csak egy kevés szal
mát is láthassak; semmire sem akadtam; a’ mit 
szemeim láttak , az egy szikár elsorvadt ember
váz volt, ki mezitlen , félig ülve , félig fekve 
a’ puszta, kemény földön gugyorgott. Magát e- 
gészen ki nem nyújtható, mert a’ rövid láncz, 
mellyel ablaka rostélyvesszőihez vala kötve, fel
ső testét félig függőben tartotta. Szorongó mel
léből hő lihegés tolóit, melly hasonlitott a" ha
lál hörgéshez ; én közeliték hozzá ’s vívódások 
közt leiéin , a’ mi nyilván m utatta, hogy élet
mécse vég pislogtában van. Terméből dögvészes 
bűz párolgott-ki, merő mocsok ’s undokság kö
rötte, elkeriilhetlen következése a’ magával nem- 
birásnak, inellyben olly soká sanyargott. A’ láncz 
levéteték róla; ez vala minden, mire a’ felvigyá
zót birhatám. Adtam egy kevés pénzt, hogy hoz
nának szegény alá szalmát; azonban midőn két 
nap múlva az ősznek mint létéről tudakozódám, 
meghallottam, hogy ő azon alom nélkül holt- 
meg , mellyért én megfizettem. —■ A’ termek’ 
egyikében lát éle egy díszesen ruházott törököt, 
ki a’ basa’ sergei közt tiszt volt. Ez epésen pa
naszkodott a’ kemény bánásmódrul, melly őt csak 
nem éhenhalásra készti; fél sou-ból— mint mon
dó — néha több napig kell tengődnie. O olly 
józan ésszel ’s derült elmével fösté állapotját, 
hogy csodálkozva kérdem a’ felvigyázóiul, miért 
e’ férfi nem eresztetik szabadon? Ez szánakoz
va mosolygott ’s mondó : ,,Uraságod —  mint lá
tom —  nem tudja , hogy bolondnál illy kitűnő 
nyugalom veszedelmes je l; az illyenkor mindég 
valami rosszat forral. Hogy nraságod meggyő
ződjék erről, beszélek egy példát, mellyből át
láthatja aztán, mennyire szükséges a’ bolondot 
szemmel tartani, ha még olly csöndes induJaíu- 
nak lássék is. Néhány esztendő előtt — folyta-
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tá szavait a’ felvigyázó — egy szerecsent, mes
terségére húsvágót , hoztak ezen intézetbe. En
nek észkórsága olly szelíd természetű volt, hogy 
jónak tálalónk —  ót, más három szint* úgy nem 
gyanússal házkörüli szolgálatra használni. E’ szere- 
csen egy éjszakán, minekutána egy kést lopott, 
rábeszélé egyik társát, hogy kövesse ót termébe; 
ez rosszat nem sejtvén vonakodás nélkül tölté 
be kívánságát. A’ szerecsen itt maga mellé fek
tette ’s midón a’ szerencsétlen elaludt, kést vett 
’s elvágta nyakát, testét szétdarabolta, mintha 
borjú vagy juh lett volna előtte, ’s a húst ter
mében épen olly renddel aggató fel, mint egy
kor azt a’ vágószékben szokta tenni. Midón ké
szen volt, meghítta a’ többi bolondokat, hogy 
vágó székében vásároljanak húst, ’s azoknak, kik 
lánczra voltak kötve, maga hozta-el a’ kívánt 
darabokat. Hosszú idó óta most elégiték-ki elő
ször telhetlen éhüket, de mint emberevők. Mi 
vigyázok a’ nagy örömrivalást hallván, figyelme
sek lettünk, előfutottunk, hanem későn. Egy te
rem üres volt. „Nem láttad ezt az embert ?** 
kérdém a’ húsvágótól. „Épen most vágtam-ki hú
sából az utolsó darabot“ felelt ez csöndesen. Az
óta —  igy végzé elbeszélését a’ felügyelő — 
jobban ’s ébrentebb vigyázunk; különben meges
hetnék könnyen, hogy mindennap egy másikat 
faljanak fel.’*

Én tudakozóm, mi ok hozta az itt sinló ti
zenhárom férfiszemélyt e’ gyászos helyre ? ’s imezt 
hallottam : N é g y  elvesztő eszét, mivel mérték- 
fölött szítták a’ haschit, ez bizonyos szédítő do
hány, melly a’ kendervirág’ porszálaiból készül; 
o t  viszont elmezavarodásba esett méreg által, 
mellyet kettő mint állati gyönyörre tüzelő italt 
vett magához; h á r o m ,  szerfeletti vallásos buz- 
góságbul; ’s a’ tizenharmadik végre egy szenve
dett botbüntetés (bastonade) után őrült meg. —— 
Tébolyodás, melly rendkívüli szomorúságból ’s 
bánatból ered, Törökök közt ritka tünemény, ’s 
ritkább mint akárhol. Az Araboknak van egy 
emlékmondásuk, mellyet mindegyik szerencsét
len nyékén hordoz ’s melly ót a’ kétségbeesés
től megójja „Ha rosszul megy dolgod , reméllj ;

—- a’ ki reméli, nem szerencsétlen.“ —  Olly 
eset, melly egy Angolt észkórságba süllyeszt, 
az Arabnak lelki türelmét legkevésbé sem zavar
ja , s midőn amaz torkát metszi, ez folkiált: 
„Allah kerim!“  (az Isten nagy!). Rosetteban 
hallék egy Arabot, ki bedőlt házának romjai 
előtt állott, felkiáltani: „Allah kerim !“ Ez volt 
azon egyetlen pannszhang, melly ajakán kinyo
mult. —  Egy angol a’ Nílusba esett, utitársai 
esdeklően kérők a’ parton álló Arabokat, hogy 
szabadítnák meg; de ezek ég felé emelők szemei
ke t, ’s egyazon szózattal feleltek: „Allah ke
rim !4' —  ’s a’ szerencsétlen Angol elveszett a’ 
habokban. — Láttam Alexandriában egy Schei- 
k o t, a’ mint kisérte 1 eternit fiának, kit a’ dög
halál ölt-meg. A’ házból indultakor az atya le- 
téteté a’ koporsót, hogy megt ekintse még egyszer 
azon kedves vonásokat, mellyeket többé nem 
fog látni. Egy pillantatnyi változást vevők ar- 
czán észre, de egy „Allah kerim“  azonnal el
űzte fájdalmát. A’ prófétának tanítása szüli azon 
vak maga megadást egy fentebb akaratba; meg
győződvén, hogy a’ szerencse’ balságát emberi 
előlátás nem képes gátolni, a’ Mahomedküvetó 
érdemnek ta rtja , mindazon rosszat, melly érhe
ti ő t, békével szenvedni.

Hogy viszont az őrültek’ felvigyázójára tér
je k , ügyekeztem mindenkép őt meggyőződésre 
bírni, mennyire legyen szükséges a’ szerencsét
lenekkel, kik gondviselése alatt vannak, szelíd
ség' és szeretet’ utján bánni; tudtára adtain, melly 
sokan gyógyullak legyen meg, kikkel a’ felvigyá
zók nemesebb bánásmódot éreztettek. Hanem a’ 
fölvigyázó csavaró fejét, azt Jehetlennek állitá, 
’s vég szava hozzám ez volt: „Bolondokon csak 
korbács segít, — őket be szokás zárni, hogy ne 
ártsanak másoknak ; egyébiránt, — meggyógyul- 
nak-e vagy sem —  ki gondol azzal?’’ ——

REJTETTSZÓ.
A ’ feje kettős fe j, kicsin ér  h a s a ,  lába  hegyen  rár —
Elseje ’s másika szia-, sze'p megyenév az ege'sz.

H - r .  K —y.

A’ 63dik számbeli rejtettszó: S z e p l ő

.Szerkezted H e l i n e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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G Ö Z K O C S I K l t Ó L .
(Leréltüre lék. l’est. August. 6kán 1832.)

ígéretem szerint közlöm ezennel veled az an
gol gőzkocsikról tett jegy/, éti met, kedves Józsim* 
— Az új g ő z  k o c s i k  Liverpoolbul Manches
terbe, ’s innét oda, naponként délelőtt is dél
után is négyszer mennek-el ’s vissza a’ vasúton. 
Ezen kocsik kétfélék: az első osztálybeliek csak 
egyszer állnak meg (Newtonban) útközben , inig 
t. i. az erőmüvet körülnézik ’s megolajozzák; a’ 
második osztálybeliek 12 helyen állapodnak meg, 
hogy utazókat vegyenek fel, vagy szállítsanak 
le , — de ez olly hirtelen megesik, hogy a 'ké
sedelem igen csekély.

A’ gőzerőmű legelői megy, mellyhez van 
foglalva az igazgatónak szénnel vízzel ’s bútorok
kal terhelt kocsija. — Ezt követik az üveg-aj
tós, félig nyílt, vagy firhangos tiz — húsz ko
csik. —  A’ kazánt (üst) szivattyú által töltik 
meg vízzel a’ szükséghez képest. —  A’ porté
kákat, a’ kereskedők ’s az erőmű’ birtokosai ál
tal meghatárzott órákon szokták szállítni. Álla
tok’ vitelére ketreczforma nagy szekerek vannak 
készítve, ’s lovak, ökrök, juhok a’ legnagyobb 
sebességgel szállíttatnak egy helyről másra.

Egy szállítvány (transport) áltáljában 130 
— 150 személyből áll. Helyért kilétet váltanak, 
mellyet induláskor vissza kell adni. Az indulót 
csengetéssel jelentik. Az erőmű először lassan 
kezd mozogni, míg minden egymáshoz foglalt ko
csi szükséges távolságban nincs egymástól. Egy 
jel-adás után azonban villámsebességgel zúdul 
el az egész karaván.

A’ vasút mellett mindig vannak ahoz értő 
felvigyázók , ’s hogy ember vagy állat rá ne men
jen , hol szükséges, korlátok kerítik. Az erő
műt a’ mikor tetszik meg lehet állítni, mellyre 
minden hozzá foglalt kocsik tüstént megállnak. 
Noha igen sebes és még új ezen utazás-mód, 
használja azt még^is minden ember. Gyakran te
li vannak a’ kocsik asszonyok- leányok- ’s gyer

mekekkel. A’ két város közti 13 órányi utat öt 
fertály óra alatt futja meg az erőmű, az utazók" 
legkisebb alkalmatlansága nélkül. Harmincz vagy 
negyven 4 lovas kocsi helyett, mellyek a’ két 
város közt 1830ik észt. előtt já rtak , most tu
lajdonképen csak egy van. A’ gőzkocsin ülő, az 
út-melletti tárgyakat , a’ sebesség miatt nehezen 
ismerheti meg. E’ sebességet akkor vehetni leg
inkább észre, midőn a’ kocsik keresztben men
nek (sőt úgyszólván villannak) el az ember előtt. 
A1 rendtartás igen szoros ezen kocsiknál , ’s az 
utazó bizonyosan tudhatja, hogy ollyan embe
rekkel van dolga, kik mesterségüket értik , ’s 
ügyesek.

Milly hasznok van e’ gőzkocsiknak , azt e’ 
két körülállásból ítélhetni meg. Az 1831ki new
toni lóversenykor a’ két-város közti felényi útra 
1500 személy ment gőzkocsikon. Egy manches
teri kalmár pedig azt kívánta a’ társaságtól, hogy 
neki ezer bál pamutot szállítson egyszerre Liver
poolul. Minden bál 3 mázsát nyomott, é s ’igr 
üsszeleg 3000 mázsát. A’ társaság felfogadá a' 
szállítást, ’s a’ temérdek pamutot, egy tengeri 
hajó terhét, nem egészen két óra alatt, a’ liver
pooli kikötőből Manchesterbe szállítá. — Egy 
személytől i ft. 38 kr. és 2 ft. 5 8 kr. a’ vitelbér.

Ezen vasút ’s kocsiji két annyiba kerültek, 
mint először számítók, úgymint 4,SQ0,000 rh. 
forint helyett 9,840,000 rh. forintba; ’s a’ rész
vényeseknek még is 8 száztóli (procento) forintot 
hoztak be 1830ban, tavaly pedig lOzet száztól. 
Most egy reservfondrul gondoskodnak, melly út
javításra szolgáland, a’ vitelbért is lejebb fog
ják szállitni. Több nagy országutain is készül 
nek már Angliának hasonló vasutat csináltatni 
’s reméllhető, hogy rövid időn London Manches
ter ’s Liverpool közt lesz illy összeköttetés.

A’ pesti nemzeti casinoban láthatni rajzolat 
ban angol gőzkocsi mintákat. Tömve vannak e- 
zek —  a’ rajzolat szerint — különféle emberek 
’s állatokkal. Egyiknek igazgatója karjait egy
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másba öltve hidegver illeg ne'z előre : ’s úgy lát
szik arrul gondolkodik: mint lehetne egy olly e- 
rőműt készítni, inellybe egy maroknyi lenmagot 
tennének, ’s ez abban vászonná, rongygyá , pa
pirossá, ’s végre censurán is átment újság-levél
lé készíttetnék, még pedig egyszerre százezer 
példányban, bepöcsételve, utasító czimmel ’s 
oily nagy ívekben mint Times vagy Atlas, melly 
tizenhatodrészre öszvehajtogatva egy kis könyv- 
nyi nagyságú. —  Ha a’ rajzolatbeli Angolnak 
ezen gondolatja valósulhat: mi is vegyünk majd 
Barátom ketten egy részvényt csudatermesztő ty- 
pograpbiájára; mert úgy látszik: naprul-napra 
több ember olvas újságot, ’s részvényünk szép 
haszonnal biztat, mert módi újságot is e r e s z t 
h e t  majd ki (mint méh-köpüa’ rajt) erőművünk.

— a — r.

É L E T K É P E K  A ’ M O S T A N K O R B Ó L .

Ki a’ jelenkori életet jól ismeri, megvallja, 
hogy illy képek ügyes szerkeztetése már különös 
eontrasztjaik miatt is érdeklők. —  E’ gondola
tok’ irőja ment minden ebbeli ügyességet magá
nak tulajdonitó önhittségtől ; buzgó vágya azon
ban jelen lapok’ olvasóit képekkel mulattatni a’ 
legjobbik. Muzák, adjatok sikert vágyaimnak!

i .
Mint a’ pbysikai világban úgy az erkölcsi

ben is van légalkat (Witterung). így a’ közép
kor ködös és komor volt, mig a’ tudományi ’s 
lelki szabadság fénysugári a’ felhők’ homályin át
törvén a’ szellemi világra derűletet virasztottak. 
— A’ franczia zendülés’ szakában nagy szélvész 
’s földrengés volt, melly az ó rendet megtépte 
’s minden fen-állót tős-gyökerében megrázott; —  
Napoleon Zeüstől sasát ’s fegyverét kiragadván 
hasonlithatlanul érté a’ villámszórást, úgy, mint 
a lv ilág’ egy hőse sem ; ezekkel a’ mit csak el
eit; összezúzott , szétbontott; a’ politikai Frank
linok, bár’ miként fáradoztak, villámhárítókra 
(Blizableiter) nem, találhattak mennyküvi ellen, 
mig végre éjszaki fagy vévé el villáimnak hevét, 
s meggyőzte őt magát a’ nagy villámzót ’s eny

he harmat-idő borító a’, szellemi eget. A1 fej- 
delinek [nagynemű fáradozási a’ közbékét bizto

sítók ’s ritkán szakasztva-félbe csendes idő volt 
a’ júliusi meteorig Parisban. —

A’ jelen időjárás egy igen különös vegyület, 
majd derű majd ború, majd kellemes napfény 
hevít, majd a’ legádázb fellegszakadás fenyeget 
hirtelen változva ; —  a’ kies tavasz felleg-Iep- 
lébe takarva hegyekre völgyekre ölti zöld sző
nyegét , háromszinü írisz-kör ékesíti fürtös ha- 
lántékit; bájló tavasz jöj , ó jöj hozzánk! 

K e l l e m e d ’ l á t o m  ’s  d o b o g  é r t e  m e l l e m - ,

C s ó k o d a t  r á r o m  s z e r e l e m b e n  é g v e  

C s ó k o d a t  s z o m j ú n  e p e d ó  a j a k k a l  —

J e r ,  n e  t a g a d d - m e g !  ( K ö l c s e y . )

O ! nekünk annyira van rád szükségünk! oszlasd 
el a’ veszélyes felleg-szakadásokat és ajándékozz 
meg szép virágiddal, szerelem, béke ’s naphód- 
del (Sonnengluth). Yirágid nélkül milly üres ’s 
örömtelen az élet, a’ jelenkor milly tiirhetlen! 
—  azért becsültetik a’ költészet e’ csudavirág 
annyira minden miveit nemzetektől. —  Hollónk
ra ’s gyászhantjokra kesergve hintjük viráginkat 
’s örömest ékesítjük Flóra’ ajándékival azokat, 
miért ne ékesitnők az emberiséget ez enyészhet- 
len tetemet ’s a’ világot —  ez örök sirt —  virágin Ir
kái ? — Heved szép tavaszom az igazság-szere- 
tés’ heve, melly nélkül nincs termény a’ szelle
mi világban, nincs aratás; minden, ki fényét 
el nem viselheti, az éji-madarak’ rút neméhez 
tartozik , ’s méltatlan az élők’ sorához.

2 .
Minden , a mi fenséges ’s bájló az életben, 

a’ szerelembe rejtekezik; de a’ szerelmet tágabb 
értelműleg véve értein, mi nt a’ köz-szokás; tu
lajdonkép nincs is való szerelem, csak melly for
rón öleli az emberiséget; ’s mivel Kristus’ taní
tásinak egyik alapja ez , méltán lehet hitét sze
retet’ hitének nevezni. Az élet az Isten’ kézirat- 
ja rejtélyes betűkkel jegyezve, mellyet a’ szere
tet év-ezredektől fogva fejteget. —  A’ szeretet’ 
nemei azonban különfélék: Vannak t. i. embe
rek , kik minden érzésiket egy csendes fel nem 
tűnő ponton egyesítik ’s legörömestebb önnöneik’ 
körébe szemelt barátiktól rokoniktól környezve 
hatnak, ’s gondosan kerülik a’ csoportok’ , vá
rosok’ zajait, házaik a’ mezei ártatlanság’ csőn-
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des temploma, éltök egy kellemes idyll. Má
sok forró lelkesedéssel ölelik embertársikat, szü
netlen az emberi sors’ javítása foglalatoskodtat- 
ja  ’s igy hatnak a’ dolgok’ kerengő menetébe ’s 
feledve egyes érdekeket a’ nagy egésznek áldoz
zák az életet és erőt. Mind kettőnek van saját 
jó oldala; ez mindazáltal nagyobb befolyású ’s 
mivel az élet-kénnyel nem egészen összeegyezhe
tő , fenségesb ’s nemesb. — Mostankorunkon na
gyobb részint még az önség uralkodik vas pálczá- 
jával; —  némelly szegény felsohajt a’ bus ma
gányban sorsa jobbulásán csüggedve : ah ! lennék 
csak olly gazdag mint ez vagy amaz, millv haszon
nal költeném szép jövedelmimet; — azonban a’ 
fontos kérdést, ha valljon e’ változat által nyer- 
nének-e polgártársai, legritkábban lehetne bizto
san igenleni. Általányosan úgy mutatkoznak az 
emberek, mintha csupa lakmárzóknak (bonvivant) 
teremtettek volna ; több milliók’ csöndes hitval
lása igy hangzik : h i s z e m  ’s vallom , hogy jobb 
teli mint üres gyomorral lenni; •— hiszem ’s val
lom, hogy az érdem igen keveset, a’ pártolás min
dent ér ’s tehet; —  hiszem ’s vallom végre, 
hogy az ég zöld, a’ föld, kék ha magas pártfogó
im ezt hinnem kívánják; —  r e m é n y i e m ,  hogy 
nem sokára milliomoséi (millionair) leendek ; — 
s z e r e t e m  felebarátimat mint enmagamat, fel
téve, hogy ez se pénzembe se fáradságomba 
nem kerül.

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

A’ L I L I P U T I A  K .]

E’ név alatt az emberi nemnek legalacso
nyabb termetű faja értetik. Annyit meséltek fe
lölök hajdan az emberek, hogy nem tudván vég
tére a’ valót az igaztól megkülönböztetni, létö
ket is kétségbe hozá a’ világ. TJjabb utazók’ bi
zonysága szerint, Madagascar szigetén, valóban 
még most is találhatni illy törpe nemzetre. A’ szi
get belsejében a’ hegyek közt van laktanyájuk; 
Kimosz név alatt isméretesek. Nagyságok 3 láb, 
* 4 — G ujnyi; a’ fejérnem még kisebb. Igen 

okosaknak’s olly bátraknak mondják őket, hogy 
szinte vakmerőén *támadják meg ellenségüket ; 
ámbár menedéküknek hozzáférhetlensége miatt

ritkán vagyon alkalmak önkészitette láncsáik ’s 
nyilaikat használni. Külsejök megegyez a’ Ma- 
dagasszokéval, kik ős lakosi e’ szigetnek; csak 
hogy felbőrök’ színe nem olly fénylő fekete; mi
nek a’ nem olly igen égető hegyi levegő lehet 
oka. A’ Kimoszok alaposan értik a’ mezei mun
kát, ’s kövecses földjüknek minden részét haszon
ra tudják fordítani. Igen dicsérik vendégszereté- 
söket, ’s utazók beszélik, hogy a’ legtávolabb 
részekre élelmet raknak az utasok’ számára; sőt 
eleven öklöt is kötnek a’ fához, hogy azokat, az 
erdők’ rengetegiben eltévelyedvén, élelemmel lás
sák el. Ok magok leginkább riskásával ’s gyü
mölccsel élnek; ámbár több gulya barmot nevel
nek , de a’ mellyeket szomszédaiknak terménye
ikért cserélnek-ki. Igazgatások módja patriarchai. 
Egy utazó megmérvén egy illy törpének csontváz- 
zát (sceletum), 7 fonínyinál többnek nem találta.

A ’ H Í R L A P O K ’ E R E D E T E .

Ezeknek í divatba jövetök előtt azok, kik 
politikai dolgokról kívántak értekezni, az újság- 
levelek’ Íróihoz kénytelenittettek folyamodni ; 
kik szolgálatokat jó fizetésért mindenkinek aján
lók. Úgy látszik, a’ hírlapok’ feltalálását az O- 
laszoknak köszönhetni; ’s talán a’ Gazetta név 
az olasz gazzettától (kis szarka, csacska szájú, 
sokbeszédű) jő. — A’ szállongó hírlapok Crom
well’ pártfogása alatt kezdőnek Angliában közön
ségesekké lenni, ’s a’ mint a’ kiadó e’ vagy 
ama’ párton volt, majd a’ királynak majd a’ köz
társaságnak kedvező hírek elterjesztésére hasznai
tattak az ország’ lakosi között. Az első rendes 
újság Angliában Erzsébet királyné idejében je
lent meg ,,Angol Merem" név alatt, ’s az angol 
museumban ennek egy példányát láthatni 15 8S- 
dik júliusa 28káról. Egy 1750 Leicesterben ki
jövő újság szerkeztetője , a’ nevezetesebb napi 
történetek’ hijánya m iatt, a’ sz. Bibliából kény- 
telenittetett lapjainak üres oldalait kipótolni ; ’s 
abból egyik főt a’ másik után nyomtattató le új
ságába, hogy annak üres leveleit kitöltse. 1713- 
ban jöttek a’ hírlapok bélyeg a lá ; meily adó , 
háló a’ magyarok Istenének! hazánkban még i-- 
méretlen; különben még kevesebb volna hírlap
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jaink’ előfizetőinek száma ; mivel ekkor ezek’árá
nak szükségképen nagyobbodni kellene. Épen e’ 
czélból, hogy t. i. ujságikat olcsóbban adhassák, 
több angol hírlap’ szerkeztetőji már sok ármány- 
módot gondoltak k i , hogy a’ bélyegtörvényt ki
játszók ; melly szerint minden laptól 7 soust kell 
fizetni. Ezért is nyomtatják hihetőleg lapjaikat 
olly nagy formában , hogy kevésb legyen ivük’ 
száma. Egy uj időszakirás kiadója olly elmés 
gondolatra jö t t , hogy e’ re'szben elődeit (ante- 
cessores) jnind felülhaladá. Ügye’ igazságát egy 
wj törve'nyen alapítja, melly a’ n y o m t a t o t t  
g y a p a t - a n y a g o t  (Baumwollenstoff) bélyeg- 
bér-fizetéstől felmenti. Lapjait az ármányos kia
dó percalra nyomtatja, ’s naponként „Politikai 
zsebkendő“ (Political Handkerchief} név alatt ad
ja ki ; feláron a’ többi újságokhoz képest.

Hű gr.
M E S E.

A’ falu’ szamarai panaszt tettek a’ kakasok 
ellen, hogy mindeddig csak az éjféli ’s hajnali ó- 
rákat szokták kialtani-ki, azon tisztes hivatal 
pedig „hogy az időváltozást kiorditnák“ máig ex
clusive a’ csacsik’ fajához tartozott légyen; a- 
zonban ezen százados jusaikat a’ kákasok már ma 
számba sem vevén , mihelyt legkisebb idő-válto
zást éreznek, teli torokkal kiabálnak, a’ lakoso
kat köriilbelől, förgeteg ’s rósz idővel rémítik. 
—  Esedeztek tehát a’ szamarak: hahogy a’ ka
kasok’ száját betömni nem lehetne, mindegyik fosz- 
tassék meg tollától, melly szerint legalább föld
hez kötve, magasra nem röpülhetnének, hogy on
nan még a’ szomszédfalukba is átkurjongassanak, 
kárával, és sérelmével a’ falu’ legelőin tanyázó 
érdemes szamárczéhnek. —  Az öregbiró’ szama
ra jelent meg a’ tanács előtt a’ kérelemmel, ’s 
egy szelindek (dog) különös barátságban állván 
vele ’s többi társival, követé ő t, ’s füleibe sug
dosva bátorító, hogy csak erős hangon egyene- 
len a’ tollak’ elszedetését kérné. —  „Hát kutya- 
ságodnak minő panasza van?“ —  kérdi a’ nótári
us a’ szamár’ oldala mellett álló szelindektől. — 
„Én mint jó barátja szamár-uraiméknak aláirtani 
«z instantiát ’s ahoz tartom magamat“ —  mond

a’ szelindek. —— Rövid tanakodás után tehát, be
hajtató a’ tanács a’ falu’ leglármásabb kakasait.
— „Kegyelmetek ellen —  mond a’ nótárius —  
panasz van ; az időproféta-társaság bevádolta kel
méteket, hogy régi szokásikat, ősi jusaikat kel
métek föl akarják forgatni; beleavatkoznak az 
időjárás’ minden dolgába , borongó záporos för- 
geteges időt kiabálnak, ’s nem elég, hogy ezt 
a’ faluban az érdemes szainárczéh’ kárára űzik, 
hanem holmi magas fákra röpdöznek, ’s onnan 
a’ szomszéd falukba is átkurjongatnak, ’s mind 
ezt —  a’ mint mondatik — a’ panaszosok’ ká
rával és sérelmével, azaz : cum damno el prae- 
judicio exponentium gravi admodum et manifesto.
— Az érdemes tanács tehát, mint egy előzőleg, 
már meg is egyezett abban, hogy kelmetek’ tol
lát elszedeti. — Mit tudnak kelmetek most ment
ségükre fölhozni ?“ — „Mit tudhatnánk — felel 
egy emberséges kakasfi —  ha bírák uraimék, no
bis inauditis —  bennünket meg nem hallgatva, 
előre is határoztak és végeztek , —  magunkat 
ellene nem szegezhetjük ; és csak azt jegyezzük 
meg alásan : ha tolláinkat elszedik, ’s e’ mellett 
a’ szamarak nem lesznek megkötve, minden 
további igazság nélkül, akkor rúghatnak agyon, 
mikor nekik tetszik.4*

M. J.
D e m o c r i t u s i  c s e pp .  A’ városbiró a’ 

gyűlésben tintával leönté kabátját ’s azonnal más 
ruháért küldé házához a’ hajdút. —  „De ugyan 
mi végre kér férjem más köntöst?“ kérdé a’ fél
tékeny háziasszony. —  „Azt nem szabad meg
mondanom44 —  feleié feszes rövidséggel a’ hajdú.
—  „De ugyan miért nem ?“ kérdé az erre még 
kíváncsibb biróné. „Azért —  mond az ütlegek’ hő
se —  mert nem szabad azt kibeszélnem, a’ mi a’
törvényszéken történik.44 SzeJcrényety.

RF.JTFTTSZÓ.
H ú z d  a z  e l s ő t  ’s  k ő k e m é n y  l e s z ,

S e n k i  m e g  n e m  h a j t h a t j a  
V é g e  —  s z i l a j  v a d  i n d u l a t ,

A ’ t ö r v é n y t  m e g t a p o d j a  —
A z  e g é s z e t  k é r d e d :  h o g y  m i ?
H l y é n e k  L i z a ’ s z e m e i ;
K i  v e l ő k  h a  r á m  t e k i n t
E n g e m  a! k é k  m e n y b e  i n t ! Koctrol.
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Szerkezteti He lnaeczy .  — Nyomtatja L a n d e r e r í
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( A 5 M o n i t e u r  O t t o m a n  s z e r i n t . )

A’ városnak azon részében , melly tulajdon
kép Konstantinápoly nevet visel ’s különösen a’ 
Mahomedkövetők’ lakószéke, a’ Ramasan’ ünne
pen nappal legme'lyebb csönd uralkodik, ’s csak 
az est’ érkeztével áll-be mindenhol a’ koz vidor 
élet. A’ mecsetek’ minaretjei tiindöklenek a’ vi- 
rágfü/.ér’ képében rendezett kivilágítástól, ’s a’ 
jobban mint egyébkor kivilágított árusboltok tu
datják , hogy az ember azt, mit napközben el
mulasztott , éjjeli adásvevéssel siessen helyre 
hozni. Ama’ sok ezer lámpa, mellyekkel a’ gya
loglók a’ főuiczákon ’s piaczokon szertejárnak, 
egy nyilvános kivilágítás’ képét ad ja , ’s kipó
tolja a’ más országokban rendesen gyújtott űt- 
czavilágot, mellynek szükségét itt nem érzik; 
mert a’ belföldi nép munka után tüstént hajléká
ba vonul, ’s csak más nap reggel hagyja azt el, 
midm ismét szokott foglalatosságát kezdi. El
lenben a’ Ramasan alatt az éj azon időpont, melly. 
ben kiki dolgát végzi, kereskedését folytatja, 
inellyben az első korniánytisztek’ házát látogat
ni szokják mindazok , kiknek valami’ keresetjök 
vagy kérelmük van , ’s nappal az ünnep’ méltó
sága miatt megjelenniük nem lehet. —  A' város 
illyenkor egy felséges nagy festési tekintettel bír; 
mindazáltal az egészre nézve még is bizonyos ko
moly, szótalan charakter tünik-ki, melly Ma- 
homed’követőit bélyegezni szokta. Az utczák em
berrel tomvék, minden nagy mozgásban van, de 
zaj és lárma nélkül; az éjnek köz nyugalma ural
kodik most is . csupán ama’ sötétség’ ’s közös 
alom’ híjával, melly a’ városnak e’ csöndes osz
tályait rendszerint korán bevonja szárnyaival. A’ 
Seraskier basa’ palotája körül néhány év óta min
den más tekintetet vön; a’ szűk járásokat, az 
összeszorongó , rendetlenül együvé nyomult há
gókat tágos , rendesen rakott utczák váltották 
fel, mellyek csinos, egyformaság szerint épült 
házokkal ’s kalmárboltokkal vannak kiékesitve.

Bajazeth szultán’ mecsetkörnyéke e’ szépséges 
ujdon szállásnak középpontja, most egészségesb 
fekvést nyert ’s a’ legfölségesb legtisztább lát
vánnyal kínál. E’ nyomos javításokat a’ konstan
tinápolyi főkormányozó’ értelmes gondosságának 
köszönhetni, ki a’ fölvigyázata alá rendelt vá
ros’ osztályiban illy egészségnek kedvező intézet
re nyitott utat, ’s az új építményeknél egyszers
mind azon egyszerűséget, melly azt kevésbé 
teszi költségessé, ’s az ország’ Ízlését, melly 
azoknak bizonyos saját kellemet ’s eredetiséget 
ad , megtartotta. A’ niecsetpiacz’ egyik sarkán 
három nagy árusbolt találkozik , melly kevéssel 
előbb, mintsem a’ Ramasan ünnep bekövetkezett, 
készült e l; ezeknek belső elrendelése, csinos
sága sokkal nagyobb ’s kitünőbb , mint a’ többi
eké. A’ kereskedők azokat tüstént bérbevették; 
a’ két első, franczia és angol diszportékákkal 
van gazdagon megrakva, ’s a’ harmadikban igen 
ékes edényeket láthatni dohánnyal, melly utolsó 
ezen országban egy nyomos életezikkely, ’s azt 
itt bizonyos fénnyel ’s oily ingerlő alakzatban te- 
szik-ki eladásra , hogy arról a’ keresztyén orszá- 
gokban-lakónak csak képzete sincs. A’ szultán 
a’ Ramasan alatt majd mindennap meglátogatta 
a’ szép várososztályt Eski-serail t , melly ezen 
idő óta egy számnéiküli embertömeg’ gyülekezet
helyévé lön; az uralkodónak jelenléte mindenkit 
előbájolt, szabadon já rt kelt a’ sok nép Baja
zeth szultán nagy piaczán ’s a’ szomszéd-utezák’ 
térén fel ’s alá. —  A’ szultán változtatva ült 
le a’ három árusboltban, kérdéseket tőn a’ vá
ros’ állapotjáról, az életnemek' árárul, a’ vásá
ri portékák’ mennyiségéről ’s mindenről, a’ mi 
a’ népet ’s különösen a’ szegényeket érdekelhe
tő. A’ szultán mindig őr nélkül sétál-ki, egy de
li termetű aráblovon ülve , ’s csak néhány udva
ri tiszt szokta kisérni. Valahányszor a’ szultán 
az uj város-osztályban e’ három bolt’ egyikében 
mulatozott, számtalan kocsi huzódott-el, benn 
ülő asszonyokkal, mellette. E’ kocsik még el-
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jövete előtt jártak az utcza’ hosszában, mellyet 
a’ három boltból végig lehet lá tn i, illendő díszes 
renddel fel ’s alá. Kedvök szerint tekintek az 
asszonyok aina’ férfi’ vonásit, kinek lelkes, bá
torsága ’s nemes maga-eitökélése őket csodálás- 
ra ragadta. Mindegyik kiváncsilag’s tisztelettel, 
buzdnlással ’s félelemmel látszék őt nézni. A’ 
Ramasan-ünnep vége felé a’ szultán óráiglan mu
latozott a’ nép közt, melly egy hónapig folyvást 
egyenlő szeretet’ jeleivel gyűlt körülötte össze. 
Estve tiz órakor mindig a’ dohányosbolt’ alsó ab
lakánál foglalt helyet, a’ kivilágítás szebb volt 
mint egyébkor, mivel a’ lakosok, kik nemes 
gondolkozását ismerők, ezen esti gyülekezetét, 
mennyire tőlök kitelheték, ünnepivé akarák ten
ni ; a’ gárda’ hangszerei symphoniát zengének. 
Ámbár kemény hideg volt, még is az ablak, melly- 
nél a’ szultán ül t ,  nyitva maradt; elláthatlan 
néptömérdekség hullámzott mindenfelől —■ né
mán ugyan , de azért a’ némaság korán sem hi
degség’ jele volt, hanem tiszteleté, ’s könnyen 
észre lehetett venni, hogy ha a’ szokás e’ né
maságot félbe szakasztani engedné, a’ Moslemok 
és Ráják , kik az utakat elálló! ták , tüstént a’ 
legzajlóbb Örömkiáltásokra fakadtak volna. A’szul
tán szerettetik; ő azt tudja, és szerető szelíd
séggel vizsgáld a’ népet, melly ablakához tolon
gott. A’ szultán a’ boltot csak reggeli 2 órakor 
hagyta el ’s tért palotájába vissza.

A Z  É J S Z A K A M E R I K A I  V A D B I A L - V A D Á S Z A T .

Az amerikai vadbial (Bison) természetére 
igen hasonlít a’ Német ország’ vadoniban olly sű
rűn tanyázó belényhez (Auerochs). Az mindunta
lan szerte kóborol, részint hogy a’ vadászfegy
vert kerülhesse-ki , részint hogy élelmet nézzen 
magának. A’ bikák ’s tehenek az esztendőnek 
egy nagy részét különválva töltik, azaz: elkü- 
lönzött csordákban élnek, ’s csupán egy pár vén 
bika kiséri a’ teheneket az év’ minden részében 
rendesen. A’ nőszés’ idejekor a’ bikák szilaj düh
hel harczolnak egymás ellen, és ekkor igen ve
szedelmes feléjük közelítői. Ezen időt kivevőn, 
a’ vadbial felénk állat ’s megszalad, mihelyt

ellenséget s e jt; ezt pedig éles szaglása által már 
igen nagy távolban kinyomozza. De ha több bial 
van együtt, úgy látszik, kevésbé félnek, több
nyire vakon követik az elüttök járó vén vezérbi
kát, a’ nélkül, hogy ügyeljenek a’ vadászokra, 
kiket néha irtózatos dühhel lábaik alá is tápod
nak. Ha valamelly vadász egy vadbiait megse
besített, igen tanácsos magát nem mutatnia, mert 
a’ bőszült állat tüstént üldözőbe veszi, ’s bár- 
milly nehéznek lomhának látszik já rása , a’ leg
sebesebb kengyel futót is utolérné. Egy Finnan 
M’Donald nevii skócziai ur egykor csolnakon Las- 
katcheiran’ vizén leevezett, ’s midőn estve sáto
rát felütötte volna , a’ viz’ partjára m ent, hogy 
az esti szürkületben még valamelly vadat találjon. 
Már jól elsötétedett, midőn egy vadbial-bikára 
kisütő puskáját, melly épen egy halmocskáról 
tunnyogott alá. Donald akará látni, ha a’ bikát 
eltalálta-e, de a’ sebzett állat megrohanó azon
nal ; — Donald szerencséjére bátor ’s a’ ve
szélyben magát feltaláló ébrült ember volt ; a’ 
bikát, melly szarvaival őt oldalba döfte, fejele- 
csüggő sörényén megragadta, ’s mivel Donald 
magas, izmos termettel b irt, tehát most egy vi
adal — egy harcz kerekedett, melly mindaddig 
tarta , inig Donald’ karja ki nem ficzamlott. Mi
vel karja ezen eset által elvesztő erejét, földre 
rogyott, ’s minekutána még néhány döfést ka
pott , ájultan maradt fekve. Nem sokára aztán 
reá találónak társai vérében ’s testének több ré
szein nyert nagy sebekkel. — A’ vadbial-bika 
közel hozzá leheveredék ’s látszott kilesni: ad
ja-e még a’ vadász valamelly jelét az életnek, 
hogy a’ megtámadást újíthassa. —  Donald ur 
sebeiből külsőleg kigyógyult ugyan, de csak hat 
hónapig tartott élete. Az Amerikaiak a’ vadbiaL 
vadászoknak nagy baráti, lóháton neki esnek a’ 
legkövérebbnek ’s nyilakkal lődözik agyon. Ha 
sok vadász van egy nagy térmezőn együtt, ak
kor a’ jelenés igen szép festői szint játszik, ’s 
az ifjaknak igen jő alkalinok van, hogy mester- 
ségjöket ’s gyorsaságjokat kitüntessék. A’ lo
vak csaknem azon ügyességgel bírnak, mellyel 
a’ raj tok-ülők, 's igen értik a’ döféseket kikerül-
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ni. A’ vadbialt legjobb ’s legkönnyebb módon lő
ni úgy lehet, ha a’ vadász szél ellen rohan neki. 
Vermekben is szokás őket fogdosni. A’ vadbial, 
midőn szalad, változtatva majd ezen majd más an 
oldalra fut. Húsa igen gyönge ’s kellemes ízű, 
nyelve pedig különös kedves falat. Mivel a’ vád
inál’ szőre igen finom , bőréből felséges takarók 
készülnek, mellyek Canadában, — hol télen 
messzebb utazás’ alkalmakor az ember magút be- 
leburkulja —  darabszámra 4— 5 sterlingen adat
nak el.

A Z  A S S Z O N Y - H A D N A G Y .

Párisnak köz sétahelyein gyakran lehetett 
a’ lovas ezredből egy fiatal tisztet lá tn i, kinek 
mellét júliusi e'rdemjel ’s a’ belga és lengyel 
vitézi rend díszezé. Virágzó ifjúsága ’s gyöngéd 
termete első pillanattal szembe tűnt. Ezen ifjú 
katonatisztet e’ napokban a’ fenyitő policzia elé
be hozák, azzal vádolván őt , hogy törvény el
len vitézi rendet ’s katonaruhát visel. E’ vád
panaszban, mint látszik, csak azért is volt egy 
kis igazság, mivel a’ sima állá Achilles magát 
Kaífoux Katalinnak nevezé. A’ tizenhét eszten
dős vádlott azt vallotta, hogy ő Pontecoulant.’ 
belga ezredében hadnagy ; azonban egész maga
tartása különös zavarodást ’s fájdalmat árult el. 
Azon kérdésre „mint merhető a’ júliusi decora- 
tiót törvény ellen hordozni“ csak kényekkel vá
laszolt. Nagybátyja is megjelent a’ bírák elő tt, 
de szíve hasonlag el lévén fogódva , csak annyit 
mondhatott, hogy a* lányzó rajosképzelmű ábrán
dos fővel b ír, ’s a’ katona-életre már régóta le- 
győzhetlen hajlandóságát mutatta. Minekutána a’ 
szép Amazon keve'ssé magához tért, imígy szólt, 
időnként sűrű könyűk fakadván szemében : ,,Ha 
▼étkem olly súlyos, mint azt e’ bírói helyen ér
tem, lígy kérem, higyék el uraim, hogy az inkább 
meggondolatlanság’ mint gonosztét’ következése. 
Ha pedig az urak mint biráim, azt kérdik: mi 
okok bírtak engem arra, hogy nemem’ öltözetét 
katonai ruhával váltám fel, akkor kénytelen va
gyok így válaszolni: Ámbár fiatal valók ’s asz- 
szony, de a’ szeretet hazámhoz ’s a’ szabadság
hoz , — mellyért’̂ ninden jó polgár olly bajno- 
kilag küzdött dicső napjainkban —- engem meg.

bájolt, elragadott. Midőn az álgyuk’ dörgését 
haliám, sajnáltam hogy asszony vagyok, saj
náltam hogy a’ férfiak’ véres harczában nem osz- 
tozhatom ; —  és midőn Németalföldön (Belgium
ban) egy miénk-szérinti revolulio ütött-ki 5 azt 
hívem, hogy nemem’ gyengeségét a’ férfi-öltözet 
el fogja takarni. Én elutaztam Belgiumba, ’s 
több hiteles személy, kiket hasonló érzés bájait 
oda, tanúm lehet, hogy én teljes erővel tagad
tam el bennem a’ gyarló asszonyt, ’s hazámra 
gondolván ott a’ szabadságért vitézül harczoltam, 
a’ mint cselekedném akkor is , ha veszély érné 
hazámat. Parisba visszatértem , de új életpá
lyámtól mint férfi többé el nem szokhattam; 
nem akarván még is a’ törvények ellen cseleked
n i, elmenteni a’ praefectushoz , ki nekem meg
engedd , hogy ezen álruhát továbbra is hordoz
zam. A’ mi a’ decoratiokat illeti , bízom uraim, 
hogy ezeu vétségemet igen nagy biróí kemény
séggel nein itélendik, ’s azt azon ártatlan bo- 
csánandó csínyok közé számítják , mellyekre fia
tal lelkeket az észcsapongás ’s nemzeti büszkeség 
ragadni képes. A’ hosszú fogság, mellyel ábrán
dozásomért már bűnhődnöm kellett, elég ok le- 
end, hogy visszaadassék szabadságom.“ A’ fő 
procurator azonban a’ vádpontokhoz ragaszko
dott, ajánlá mindazáltal az itélőszéknek, hogy 
vegye a’ vádoltnak nemét tekintetbe. Most az 
Amazon’ ügyvédje szólamlott meg, kiemeld vé- 
denezének a’ szabadság’javára tett hív szolgála
tit , ’s megmutatta , hogy dlle Kaífoux Belgium
ban Pontecoulant’ ezredében mint önkéntes kato
na szolgált, hogy a’ Hollandiak ellen minden 
csatában jelen volt ’s negyven férfivitéz’ szár
nyán egy erősséget vett be, melly hősi tettéért 
hadnaggyá is lön. — A’ törvényszék, mellyet a’ 
vádoltnak sem szépsége, sem könnye, sem vitéz
sége meg nem indíthatott, őt komolyan ’s kér- 
lelhetlen — mint egy athenei areopag —  nyolez 
napi börtönre itélé.

B  K i t  A N G E R  A Z  I F J Ú  K Ö L T Ő H Ö Z .

Beranger, kinek elnémulásán nemzeti da
lainak baráti csudálkoztak , mart. 19kén 1832 
egy fiatal franczia költőnek, ki hozzá néhány



verset irt, következő tartalmú sorokkal válaszolt: 
„Köszönöm édes ú r, azon verseket, mellyeket 
hozzám intézni szives volt. A’ fiatal kor’ nemes 
szép érzelmeit becsülöm , ’s engem büszkévé tesz 
annak tudása, hogy uraságod’ szellemének én ad
tam szárnyakat. De egyet, kedves ur, nem elég
gé gondolt-meg , azt: hogy én, ki már őszülni 
kezdek, nem vagyok többé azon mindennapi ver
senyre alkalmas, mellyre kegyed’ ifjú musája 
engem olly hő hazafiui tűzzel felszólít. Oh a’ 
revolutiókban az ember hamar öregszik ! Gondolja 
meg kegyed , hogy a’ Bastille’ megvételekor ki- 
lencz esztendős voltam. Azonban még éneklek 
folyvást , de énekem egy de profundis házamnak 
egyik szögében, hol gyakori betegség kötve tart. 
Hét vagy nyolcz hónap inulva kiadom munkáin’ 
utolsó kötetét, ’s ha nem is a’ Chanson’ mosó
jának legalább a’ Publicumnak mondok lsten-hoz- 
zádot, melly —  mondjon bár kegyed a’ mit akar 
—— rajtam rs lant-zengésimen unatkozik. — Én le
lépek ; neked engedem át a’ mezőt, tűzvérű fia
tal nép, ki tisztább élénkebb képzettel birsz; 
rajtad most a’ sor énekelni, versenyt futni, küz
deni, munkánkat bevégezni —  mert mi nem  
v a l ó n k  m i n d e n  h a s z o n  n é l k ü l .  Ha pá
lyám’ végén valamelly jutalom édes lehe t, bizo
nyára édes —  az ifjúság’ lelkes hálaszózatját 
vennem. En az ifjúság’ kedvéért dolgoztam, ’s 
kegyed tanúbizonyságot nyújt, hogy az nem há- 
ladatlan. Fogadja, kedves u r , őszinte köszone- 
tem et, ’s levelem soraiban igaz tiszteletem’je 
lét. B ér a n g e r .“

A» CHIN AI NYALKAFI.
Nálunk a’ módiuracsok csatos nyakkötőkkel 

’s lenge farkú frakkban —  kinevetnék talán a’ 
chinai n y a l k a f i t  (S tu tz e r) ; de azt nem 
gondolják meg, hogy ők Pekingben szintazon sze
repet játsznák, mellyet Policinell játszik a’ báb
komédiákban ; némellyik talán képes sem volna 
egy chinai Dandyval mérkezni. —  Széles bő kön
tös a’ legdrágább selyemszövetből; — duzzadt 
hosszú nadrág , térd körűi gazdag himvarrással; 
saját szabású szattyán-csizma vagy atlasz-czipőcske 
horgas papiros talpakkal; egy czifra könnyed sü

veg: ebből áll egy chinai petit-maitre-nek öltö
zete.—  Gazdagon ékesi'tett nagy becsű pipa,- do
hány Fokie-nek leghíresebb gyáraiból, egy arany 
óra első legjobb műhelyéből Angliának , —  egy 
gomblyukon áthúzott gyöngyzsinór, mellyen fog
piszkáló csügg, ’s egy szagos legyező —  elke- 
rülhetlen attribútumai egy chinai nyalkaszabásu 
gavallérnak. Gondoljunk még ehhez számos ud
varló népet, hintószékeket, ’s ezeknek vivőit se
lyem ruhában, legjobb ízlés szerint készült házi 
bútorokat: ’s egy chinai módiuracsnak élőképe 
előttünk áll ; de a’ kép azért mindenkor chinai.
—  És valljon nálunk? —  Le az ecsetet, balga
tag festő ! ilt kudarczot vallasz; — száz nap száz 
szokás —  Zrinyi-dolmány, matrózbugyogó —
—  rojtos bakancs , fecske frakk —  ősi kalpag 
’s csikós harisnyával czipő —  Ach jaj !!

A N E K D O T Á K .
Nantesben egy lázongás’ alkalmakor foly

vást teli torokkal kiáltozó egy púposhátú: „É l
jen a’ szabadság!“  —  Egy férfi, ki a’ kis Aesop’ 
h a z a f i u i  kurjongását megúnta, kezével menetköz
ben piípjára veregetett, mondván: „És nemde az 
e g y e n 1 ő s é g is ?“

Londonban egy ríj színdarab adaték, melly- 
ben egyik színjátszó szamáron ülve jelen meg ’s 
hosszú epilogot mond. De még beszédje’ köze
pén sem vala , midőn a* szamár véletlen ágaskod
ni kezd ’s a’ hátán szájaiét leveti. —  Ez a' né
zőknek olly igen megtetszett , hogy mindnyájan 
tapsra hevültek ’s egyszóval kiáltok: „Good ma
ster ass! Encore!“ (Édes szamár Biester! még 
egyszer!)

,, Mi akarsz lenni, gyerek?“ kérdező fiacská
já t egy atya. „ M é z e s  k a l á c s o s ,  jó atyuskám
—  válaszolt a’ gyermek —  hogy öreg napjaid’ 
megédesíthessem!“

REJTKTTSZÓ.
Szép, ha nemes fönség , báj, kecs fedi ’s égi szelídség, 
Szép, sokat-éró is , kéz azt ha művészi teremté;
Vedd elejét — ’s örvendj, ha vagy az, ’s az lenni iparkodj. 
Ad mindennapit el visszán ’s azt szelni kicsinyre 
Kedve, azért néhol fülinéi ajtóra ragasztják.
Egy híján díszt és hasitasban kölcsön erőt ad.

H u t z ú r  E le k .

A’ Gődik számbeli rejtettszó: K ö k é n y .

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r
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J Ö V E N D Ő M H E Z .

Tűnj előmbe végzetemnek 
Titkos létü csillaga!

Játszi fényed már nekem rég 
Szép jövendőt pilloga. —

TiiDj ragyogva, tűnj mosoíygva 
És jeleld-ki útamat,

Merre szálljak, merre keljek 
Érni báj-világomat? —

Merre él a’ lány az édes,
Hol pirul szép hajnala,

Hol mosolyg ez árva szívnek 
Üdrezitó angyala? —

Lágy öle'be elrepülnék 
Láng-szerelmem’ szárnyain;

Élni ott ezer gyönyörrel 
Még a’ szép kor’ álmain. —

Kell sietni életünknek
Szedni minden kellemétr

Mert óhajtott kéjeinkre 
Kurta e’ kis földi lét.

Oh! de sűrű köd borítja 
Kétes láthatáromat,

Vonva titkok’ fátyolával 
Sejtem bájvilágomat.

És te sem ragyogsz előmbe 
Ve'gzetemnek csillaga, —

Rejtve fényed, melly nekem még 
Szép jövendőt pilloga!

Jhl a t  t e  * Imr e .

N. BECSKEItEKI LEVÉLTÖREDÉK 
(a’ magyar nemzetisedésről. Aug. 8kán 1832.)

Sze'p reménnyel biztat —  a’ sok gát mellett 
is — Torontálban, haladása a’ nemzetisedésnek, 
‘s óriási lépésnek lehet mondani azt i t t ,  hol 7 
— S esztendő e lő tt, lappangva ’s bájdokolva ké
résé rokon-ajkat aHVíagyar. A’ megye’ határozá
sa a’ magyar nyelv’ ügyeben, (oct. lOken 1831.)

’s a’ vármegye’ lelkes tisztviselőjinek tántoríthat - 
lan elhatározottsága, illy rövid időszak alatt is, 
a’ tiszti tollat nemesebbe' , hatóbbá ’s kedveseb
bé varázsolja, ’s egyenlő folyamatot kezd szülni 
a’ hivatalos Írások foglalatjai kozott. N. Becske
reken , a’ cath. normális oskola második osztá
lyában y Sz. Imrei Győrffy József oktató úr’gond
jai a la tt, a’ keresztyénvallás, biblia, számveté
sek ’s más előleges isméretek csaknem kizáró
lag nemzeti nyelven taníttatnak, ’s öröm látni 
a’ sikert a’ német- ’s némelly ráczgyermekekben, 
kik e’ részben könnyű ’s szerencsés előmenetel
lel lépnek-elő. Künn a’ falukon is , a' Németek 
közöttr itt ott különös gond fordíttatik az osko
lákban a’ hazai nyelvre ’s majd mindenütt ma
gyar üdvezlettel fogadja az elmenőt a’ német ne* 
vendék.

Különös: hogy a’ német helységek’ előlja-- 
róji a’ bajuszt is viselni kezdik , ’s szinte meg
lepet tetik az ember, midőn itt amott a’ községek
ben majd minden gazdát bajuszt eresztve pillant- 
meg. Becskerek m.városa is példáját adá már a’ 
nemzeti haladásnak ; de tőle több is telhetnék , 
tőle minden kitelhetnék. A’ ki a’ nemzettel egy- 
gyéolvadni óhajt, nem várja az a’ törvény’ szorí
tó bilincseit, nem kíván a’ kiszabott 3 eszten
dőnek százados lassú leforgást. Becskereken a’ 
hivatalok’ szobájit magyar felírásé táblákkal je- 
lelteté-ki a’ tanács ; vajha már német és deák 
jegyzőkönyveit is magyar toll díszesítené! Pan
dúrjai ugyan, mint a’ vármegyénél, nemzeti nyel
ven kiáltozzák a’ „válts-fel! vigyázz!44 szavakat:', 
de ez csekélység ahhoz képest, a’ mit tehetne egy 
olly kiváltságolt hely, mellynek előljárójit nem 
megvetendő érzések melegítik. De itt is minden 
jóval biztat jövőre a’ remény. A’ megye’ azon 
határozatára: hogy a’ legény, ki magyarul nem 
tud,  mester nem lehet, a’ helybeliek a’ magyar
hon’ belsőbb részeire vándorlának-ki, ’s e’ rés7~- 
ben a’ szükség szembetűnőképen érezhe’ő mrst 
n’ mestereknél. — És ití , hol a’ nagy R é t a y
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»zületett; i t t ,  hol a’ nemzeti nyelv virágzásba 
indúlt, hol az eggyes tagok közül is sokan sza
bályok után mivelik a’ nyelvet, itt (valamint az 
egész BánátbanJ tudtomra az illető tudományos 
helyekről semmi felszólításnak nem lehete ör
vendenünk. Pedig talán vidékünk is — a’ felesebb 
számú magyarsággal bíró gazdag áldott vidék —  
teljesebbé tehetné nemzeti szótárunkat; ’s talán 
ezen a’ tündérkori századok’ eltűnt éveiben fen- 
diszlett magyar megye, mellynek kövér hontjai 
között sok régiség’ titka rejtezik , ’s hol min
den fűszál alatt őseink’ , ellenségeink’ ’s a’ rég 
el hamvadott nemzetek’ csontjai fejérlenek , tehe
tett volna ha csak parányi morzsákat is a’ hon’ 
oltárára, annál is inkább, mert minden tudo
mány’ ága jeles férjfiakat mutathat i t t ,  kik az 
európai minden nyelveknek annyi özöne között 
is , hő kebellel sohajtanak-fel a’ nemzetet védő 
istenhez, a’ hon’ ’s király’ boldogságáért.

B á r á n y  Á g o s to n

ÉLETKÉPEK A’ MOSTANKORBÓL.
(Folytatás.)

3.
Mind e’ mellett az újitás’ szelleme a’ köz

társaság’ minden osztályiba belopódzott, ’s a’ vé
lemények’ gondolatok’ legfurcsább tarkázatit esz
közlé. A’ tavasz’ közéltével van egy időszak, 
mellyben a’ városiak frakkba, téli ’s nyári ölté- 
nyekbe, köpenyegbe leplezve járdáinak köz-séta- 
helyeiken ; épen igy öltik magokra a’ legkülön
bözőbb véleményeket ’s nézeteket ’s igy mutat
koznak u’ journálok promenádin ’s a’ követek’ 
kamaráiban a’ mysticusok ’s felvilágitók , — !St. 
simonisták ’s lakmározók, —  aristocraták ’s 
democraták, hitgúnyolók ’s erőshitüek. —  A’ 
legkiilönb irányú ideák’ milly szörnyű chaosza!

Pártok tulajdonkép mindig voltak a’ világon 
s lesznek is, de czéljaik soha sem voltak annyi

ra általányosak, o!ly fellengzők , olly erővel az 
eletre hatók, olly forrók, egyszersmind olly tar
tósak. —  A’ nélkül, hogy valamelly párt ala
csony eszközeinek tartassunk . el nem ismérhet- 
jük jelenkorunk világtörténeti becsét, és részint 
tagyva részint irtózva várhatjuk a’ jövendőt. —

4.
Europa’ jeleu erkölcsi fekvését jól találva 

ábrázolhatni két költész t. i. S c h i l l e r  ’s Gö- 
t h é b e n ;  ugyan is nem némelly töredékekben 
ezen Coriphaeok’ remekiből, hanem személyük
ben a’ mint azok a’ biráío utókor’ szemei előtt 
állanak. —  S c h i l l e r  dicsőült nemtőleg bocsát
kozik a’ mennyből a’ gyönge embert égi dolgok
ra tanítni; —  G ö t h e  mint a’ Titánok’ egyike 
ostrommal törtet az égbe ’s azt diszteleniti né
melly magával vitt föld-salakkal ÍErdschlacke.) 
—  képzelmei a’ szép alak’ legfinomabb bájai mel
lett is anyagiak (materialisok) ’s az epikúri alap
elvek körül kerengnek, hogy t. i. minden hiú a’ 
világon ’s az okosan kiszámolt gyönyör legjobb ; 
ő a’ virág’ állatját, nem lelkét kedvelte, mint 
Schiller, —  ő képes volt Wilhelm mestert, de 
egészen képtelen Teli Vilmost ajándékozni a’ vi
lágnak ; —  mig Schiller a’ józan ész’ elveit em
beri charakterekben ábrázolá , ő a’ körülménye
ket tévé elvekké, ’s igy történhetett csak, hogy 
midőn Schiller élte’ végéig az élet’ keserűivel küz- 
de, Göthe minister ’s a’ legélénkebb csudálat’ 
tárgya lön. — De az utókor méltóan fogja őket 
birálni; mivel mindketten elveikben ellenkeznek, 
csak a1 legnagyobb egykedvűség (indiíferentismus) 
egyesítheti őket. Schiller ’s Göthe barátok vol
ta k , mivel a’ nagy szellemek mindig vonzódnak 
egymáshoz ; de az emelkedő csinosodás és fejlő 
emberiség Schiller’ fenségét elismerve , őt fogja 
mindenek felett az örök szeretet’ ’s lelkesülés’pá
lya-ágaival koszorúzni. —

5.
Az asszonyok mindig fűszerei voltak a’ jó 

és szép társaságoknak, azért őket sem lesz élet
képeimben röviden festeni érdeketlen. Történeti 
igazság, hogy a’ nemzetek’ pallérozódása mindig 
azon szabadsággal, inellyet nőjiknek engedtek, 
sulyegyenben vo lt; úgy hogy könnyen kisértet, 
be jöhetnénk azt következtetni, hogy a’ civilisa- 
tio’ fő fokpontja a’ teljes egyen’ felállítása a’ 
férfi ’s asszony közt; azonban ezen állitvány igen 
merész és csonka lehetne. Van bizonyos pont, 
mellyet túlszökni a’ szép nemnek lehetetlen , e’ 
pontot az elvek’ hijánva teszi, melly tulröptüket
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gátolja, melly alatt azonban a’ legmagasb fel
lengzősekre képesek. —  Az újabb törte'net több 
nagynemű asszonyt em lít, kik tullebegven kor
látolt házi köröket politikai álláspontra jutni tö
rekedtek, mint Staél Holsteiné'; de a’ szépek’ 
életlevegője mindig a’ szerelem marad , legyen 
az a’ feszülethez, vagy egy virágzó ifjú bájalak
hoz. Staelné is csak annyiba tett kifogást nemé
nek e’ közsorsából , hogy ő szerelme’ tárgyává 
különösen az angol constitutiót választá; — va
lóban igen szerelmes volt ezen alkotványba, kü
lönben azt oliy feltétlenül és szenvedelmesíil nem 
magasztalhatta volna. Epen ezért az asszonyi sa
játságok nem olly változékonyak mint a’ férfiaké, 
hasonlatnak ők a’ szép, szemlegeltető latin ty- 
pushoz , melly a’ föld’ minden nyelveiben a’ leg- 
kiilonb ’s legösszhangzóbb egybetételekre alkal
mas. — 6.

Végszóul valamit még a’ honrul, nem mi
vel ez utolsó, hanem mivel legmagasb tárgya gon
dolatink ’s beszédinknek, ’s mivel mindent e’ 
ponton egyesítni, e’ pontra vonni ’s alkalmazni 
szükség; mert szentebb ’s fenségesb nincs mint 
a’ hon. —  Vannak emberek, kik a’ hazát mint 
vendégházat tekintik, hol kényük szerint mulat
hatnak ’s pénzüket költhetik. Hlyek méltatlanok 
a’ földön élni, jelszavuk ,,a’ hol jó , ott a’ honÍC 
(ubi bene ibi patria) igen kárhozatos, mert mér
ges fogaival rágódik az isteni kötelékeken, melly 
a’ hon’ sziveit egyesíti, ’s az elvált sziveket mint 
kedves étket önség’ torkába taszítja. — A’ hon 
egy hajó , melly a’ hajó-sereget (Bemannung) a’ 
veszélyes tengeren czélhoz viszi, e’ hajó minden 
vitorlája minden deszkája egyiránt szeretetre
méltó, mert a’ legnagyobbat t. i. a’ honfi-életet 
védi, — ubi patria ibi bene. — Legyen nagy 
közanyánk a’ hon bár milly szegény, bár mik érit 
megvetett; veszett fi az, ki anyját lábaival ta
szítja, a’ természeti szent rendet dúlja. — igaz 
ugyan, a’ pharisaeusi honszeretés semmivel sem 
jobb ennél. —  Amott üldögél egy polgár ’s gon
dolja magában: milly nagyon szeretem én hazá
mat, melly táplál ’avninden hántást tőlem távoz- 
tat, minden adósságim’ beszedésére segít! tjJ) —- 
Szép közszellem! mintha a’ hon börtön volna,

hol a’ természet-állásbeli emberek bilincsezey 
tartatnak, következőleg rosszat nem tehetnek, 
— vagy egy állattár, mellyben a’ törvény vas 
pálczája a’ vad állatokat kölcsönös marczongláf- 
tól gátolja. — A’ hon templom , milliók térdel
nek az oltár’ zsámolyánál, mellyen a’polgári rény 
’s köz-boldogság istenei örök tiszteletre kitétet
ve fénylenek, hálasohajok ’s örömhangok emel
kednek hozzájok ’s a’ megelégedés’ vidám angya
lé felhőktül környezve lebeg e’ szent hely’ magas 
boltozatin. —  A’ természet minden lényei közt 
csak az embernek van honja ’s annak is csak, ha 
azt szereti. A’ iegmegelégiiltebb büszkeséggel e- 
gész világ előtt legyen mondva, hogy a’ m a
g y a r n a k  v a n !  —  A’ természet honára árasz- 
tá adományi’ árjá t, olly tág határi vannak, hogy 
bő keblében többször ennyi millió mint most él
hetné, érezhetné a’ honiét’ boldogságát; de ha 
termékeny tájai parlag pusztákká, szép szőlőhe
gyei száraz fenyvesekké, tömérdek ásványkincsei 
hasztalan köveccsé változnának is, — ha szinte 
tág határi kevés mérföldre szűkülnének is , még 
se aludnék ki fiai’ szívükben a’ forró honszerete
ti láng. E forró házairánti feláldozás legyen nagy
értelmű jele annak , hogy a’ magyar mind azon 
javításokra ’s a’ honi létre , melly a’ megválto
zott polgári viszonyok ’s körüláilások kívánnak, 
saját fáradhatlan ’s önáldozati törekedésével ju- 
tand! —  „Magyarország nem szűnt meg, léte 
csak most virad“ — ezek szavai hazánk’ egy leg- 
nemesb fiának, mellyel a’ természet föl nem tart- 
ható nagynemű folyását is szépen jeleli. —

T . . . a  J ó z s e f

A’ RÓMAI SZÉPNEM’ JÓ ILLATOK ELLENI 
ID1QSYNCRASIÁJA.

Igen különös tulajdonság, mellyet mindéi 
idegen, ki hosszabb ideig Rómában tartózkodik, 
tapasztalhat, ’s melly őtet gyakran botránkozás- 
ba hozhatja, azon ellenszenv (antipathia), meL 
Ível az odavaló szépnem a’ jó illatok ellen visel- 
tetik. A’ római szép egy hónapos rózsát már l6  
—  20 lépésnyi távolságra is megérez ; ’srángz- 
tódzást kap, ha az illatos tárgyat azonnal el 
nem tavoztatják. Különösen érzékenyek e tekino
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tetben a’ gyermekágyasak, kik az ottani orvo
sok’ tanúbizonysága szerint, csak 5 perczig tar
tó rózsa- vagy viola-illatban is meghalnának. E- 
zeknek általában minden erős szag, mint p. o. 
a’ kikészített, bőré, pörkölt kávéé ’s a’ t. igen 
ellenük. A’ legcsudalatosb tünemény pedig az, 
hogy bármi nemű természetes állatszagot, sőt 
azokat is , meliyek rohadásba aitalment állomá
nyokból fejlődnek k i,  eltűrhetnek. A’ legelső 
rangú dáma, kinek szobájába egész esztendőn áit 
szagos virágnak jőni nem szabad, a’ legforróbb 
nyári napokban egy mészárszék fölött ellakik, 
a" nélkül, hogy orrát csak elfintoritná is; sőt a’ 
tavakból ’s pocsolyából a’ legforróbb ’s legszára
zabb időben kifejlődő bűz sem érdekli szagló ide
geit. — Hogy imi'gy e’ különös ellenszenv’ követke
zésében a’ virág’ , ezen természet’ legszebb 
terménye’ neveltetésének el kell mellőztetnie: 
könnyen megfogható. Nem csak bogy szobájok- 
ban meg nem szenvedik, hanem kelteik sem igen 
di'szeskednek velők ; hol legfölebb csak savanyú 
szaguakra, vagy épen szagatlanokra talalhat az 
ember. Hogy e’ környülállások közt Rómában a’ 
jó illatú kenőcsöknek (parfumerie) igen rósz ke- 
letök van, említeni sem szükség. Egy párisi szép 
(petitmaitresse) többet elhasznál egy nap , mint 
minden római dáma öszveleg egész esztendőt-sza- 
ka. A’ mi e’ tárgyból itten elhasználtatik, több
nyire idegenek fogyasztják el. He különös, hogy 
ezek is megutálják , ha hosszabb időig tartóz
kodnak Rómában; melly állítás enmagamon is 
valósul (úgymond a’ német utazó, ki után az o- 
lasz szépeknek e’ ritka tulajdonságát közlöm). 
Itt egyedül az angolok élnek illatszerekkel, mi
vel leginkább csak egymással társalkodnnk, ’s a’ 
római polgárokat nem igen látogatják. Ha mind- 
azáltal egy illy illatos madár történél bői vala- 
melly házhoz vetődnék, mihelyt meglátják, vagy 
inkább még távolról megszagolják őt a’ mádon-' 
nák, kerülik mint galamb az olyvöt. Hasztalan 
keres Romában szeretőt az illyen ; ’s ha minden 
zsobe teli volna is louisd’on a l , egy romai szép 
sem nyúlna utána, kollni víztől szagos zsebken

dő lévén mellettök. E’ tüneményt a’ levegő igen 
nagy tisztaságának ’s rugalmasságának (elastici- 
tas) tulajdoníthatni, melly nem egyedül a’ romai 
szépnem’ tulajdona; már felső Olaszországban is 
tapasztalhatja ezt a’ figyelmes utazó. Legelő
ször is Velenczében tűnt szemembe az olasz szé
pek’ ezen jő illatok elleni idiosyncrasiájának pél
dája. Egy velem ugyanazon vendégfogadóban szál
lott asszony jelenlétemben elájulván, kollni víz
zel akarék rajta segíteni ; sietve menék tehát 
szobámba a’ vízért, de mire visszatértem, már 
az asszony feleszmélt; én mindazáltal a’ hátra
maradott gyongeség eltávoztatására nem csak meg- 
szagoltatám vele a’ vizet, hanem meg is Iocso- 
lám vele; de legnagyobb ijedelmemre még na
gyobb ájulásba esett. Több ennek segítségére 
jö tt asszony nekem esett, ’s az elaléltnak gyil
kolásával vádolának ; de mihelyt orrokba ötlék vi
zem’ szaga, eloszlottá’ felettem torladozó zi
vatar, félbenhagytók a’ rágalmazó szitkokat, mint
ha nyelvüket vágták volna el; ’s mindenik első 
kívánt a’ szobán ki\ ül lenni. A’ szobát az asz- 
szonynak magához jötte után több napig szellőz
te tték , mintha kitudja mi ragályos (contagiosus) 
betegségben halt volna meg benne valaki. Hogy 
pedig a’ szép iem’ jé illatok elleni idiosyncrasiá- 
ja  a’ férfiakénál, ’s arnazé közül a’ gyermek-á
gyasoké nagyobb a’ többjénél, természetes: az 
egyik félnek a’ másiknál finomabb életművezet- 
ségénél (organisatio) ’s érzékenyebb idegalkot- 
mányánál fogva. H d g r .

Ho l mi .  „Biz uram bátyám is csak ígérni 
szokott ám, de adni nem“ — igy szolítá-meg N\ 
NT. megyében egyik a’ másikát. „Hibázik Domine 
Spectabilis ! —  felel a’ megszólított—  mert én i- 
géretemet meg szoktam tartani.“ —  „Hisz’ az a’ 
fó baj Colendissime! hogy olly szilárdul tartja meg, 
—-  válaszold az első —— ’s nem akarja kiereszte
ni markából.“ BárámJ Ágoston.

REJTETTSZÓ.
Kis 'kötelék az egész ; — olvasd —fő csapva— zsidóként:
Itrv Magyarok’ nyelvén háznak urára találsz.

° H . K . L .
A’ Gödik számbeli rejtettszó: K é p.
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LÁTOGATÁS MARATNÁL.
(Nemelly párisi emlékiratokból 1831.)

Desmoulin Camill’ menyekzőjén — mond az 
etnloLiró —  látám Maratot először , de csak olly 
igen futólag, hogy arczvonási hamar kivesztek 
ismét emlékezetemből. Később ugyan azon napon, 
mellyen a’ nemzeti Convent’ tagjává kinevezteté- 
sern’ hírét vettem, a’ vak sors kezemhez játszott 
egyet azon levelek közül, mellyekben Marat vé
rengzést ’s tűzzel vassal pusztítást hirdetett. O 
a reám esett választási voksot egész Franczia- 
ország előtt gálád or-csinynak bélyegző, ’s ensze- 
mélyemet a’ legförtelmesb legalacsonyabb gyalá- 
sásokkal halmozta. Én eltökélem, hogy őt meg
látogatom. Tudakozám szállását, ’s engem a’ st. 
Honoré utczába nro. 1 jegyzett házhoz utasítot
tak,  melly a’ kéjhölgyek’ nyilvános lakja volt. 
Én fölmegyek sötét zuglépcsőkön a’ negyedik e- 
meletbe ’s kopogtatok. Egy vékony, akadozó, 
csak nem asszonyilag hangzó szózat kérdezi ne
vemet. ,,Tagja a’ nemzeti Conventnek“ felelek* 
Erre kulcsok zörögnek , zárok nyílnak fel ’s az 
ajtó kitárul. —  .,Marat u r?“ kérdezőm; a’ szó 
„polgár“ még ekkor nem vala divatban. —  „En 
vagyok“ lön a’ felelet.

Itt egy termet állott előttem — nehezen 
öt lábnyi magas, — piszkos hálósipka fején, sza
kadozott köpenyegbe burkolva, mellyről rongv-roj- 
tok csüggtek alá. Haja egy zsineggel vala felköt
ve; nyaka körűi mocskos zsebkendő ; lábán gyap
jú-harisnya , melly ránczosan gyürődött le , nem 
lévén térdkötője. Szemöldöki és szempilláji ve- 
rewsarga szint mutattak ; ocsmány szakái és ba
jusz-tarló vaditá állát és ajakit;, a’ fő rendkívül 
nagy volt ’s az egész test valóságos döglelet’ gő
zét árasztá-ki. —  Alig hihetők szemeimnek; mit! 
ey. volna az a’ borzasztón-hires népember? Gon
dolám , hogy nem jól hallottam, ’s újra kérdőm: 
„Marat ur ?“ — „Én vagyok!“ feleié bosszúsan 
’s vadan forgó szegekkel — „mit akar azú r?“ 
—  {»Egy két szót.“ —  „Jőjön be.“ —  Ez un

dok szörny’ lakhelye méltó volt urához. — Egy 
lehidalt ágy mocskos térítővel; egy fró asztal , 
teli papirossal ’s összerágcsált tollszárakkal, min
denfelől toliból kivert téntacsepp ; néhány ross* 
szék; egy fából készített álló-óra, mellyen egy 
kis guillotine pompázott: ez vala egy férfinak 
házi bútora, ki előtt az egész főváros reszke
tett. Midőn beléptem, Maratot beszédben lelém 
egy idegennel, kinek magas sugár term ete, so- 
katjelentő derűit nézése , illő beszédje ’s dísze* 
öltözete igen különös contrasztban volt amazé- 
val. —  Hogy nekem szabad mezőt engedjen a’ 
beszédre, félrelépett ’s egy ablakszögbe húzta 
magát. Egészen olly magatartással, mint egy em
ber, ki alig várhatja, hogy menjünk ismét, ki- 
nála Marat székkel engem. Én nyugottan vevők 
helyet ’s következő volt beszélgetésünk’ tartal
ma. É n : ^Kegyed engem az „Ami du Peuple“ 
(nép’ barátja’) utolsó számában megsértett, vér
szomjas nyelVében a’ Septembristák’ fene gyilka- 
inak jelelt-ki. Ezt annál galádabb tétnek tartom, 
minél fentebben érzem , hogy szerzetes vagyok. 
—  Ma r a t :  Az nekem mindegy; az úr’ tiszte, 
az iír’ véleményei. . .  É n : Kegyednek nem hi
vatása tetteimet Ítélni; kegyednek nem tarto
zom felelni. M a r a t :  Mérsékelt Aristokrata, ba
rátja ama’ Yaublancnak . .  . É n : Nézetimről, vó- 
Ieményimről, hajlandóságimról Kegyednek nem 
vagyok köteles számot adni. M a r a t :  En ellen
ben sokkal nyíltabb szivű vagyok: Háború a’ pa
lotának , békesség a* pórhajléknak! Csak három 
napig tartó érvágás; Dantont ’s engem sebészek
nek , és Francziaország meggyógyult. E n : így 
bőszültek beszélnek —  ezt Kannibálok óhajtják; 
tőrrel szántott földben nem csirázhatik boldogság, 
nem tenyészhetik áldás. M a r a t :  Bah! Érvágáa 
szükséges, és pedig erős érvágás, különben Fran- 
cziaországot elviszi az ö . .  .g. Csak lassan, majd 
én tisztára soprem ; czifra szerszámos lovak (a* 
nyakazás’ néma jelével) p a u ;  ékeshintó, p a u ;  
himvarratos udvari öltözet, gazdag ruhatár, pau;
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— ez t —  mind egy-sjalig — irgalom nélkül... 
Kin: \em  azért jöttem ide, hogy Kegyed jour- 
náljának tartalmát hallgassam. M a r a t :  (gőg- 
gél) Tehát még is mit akar az űr? É n: Kegyed
nek megtiltani , hogy lapjaiban kitegye nevemet! 
M a r a t :  De ha a’ nemzet’ java ezt ügy kíván
ja?  Én: Hazugság! A’ nemzet nem akarja, hogy 
becsületében sérelmet szenvedjen ; egyébiránt pe
dig, ha a’ nemzet védőre szorulna, valóban néni 
Marat volna — k it . . .  M a r a t :  Tudja-e az úr, 
hogy testét egy fővel megkurtíthatom? L n : 
Inkább, mintsem gyaláztatás’ vagy rágalom’ mocs
kait szenvedni!

A’ szóváltás mind-két részről folyvást tü
zesebb lön; Marat’ szemei villogtak, mint egy 
hyenáé, melly martalékjára készül rohanni. Ki 
tudja, mennyire nevekedett volna még e’ rém-ál
lat’ dühe , ha csak egy tő rt, mellyet mint sok 
inas követtársim , akkor szüntelen magamnál hor
doztam , köntösöm’ véletlen kinyiltánál meg nem 
pillantott volna. Mihelyt ez szemébe tűnt,  min
den csepp vér jéggé fagyott ereiben. Midőn az 
ismeretlen egyszerre, a’ nélkül, hogy okát meg
fejthetné, Maratot elsápulni lá tta , igen udvari- 
lag előlépet t , nyájas szelídséggel pillantott reám, 
’s félbeszakasztá beszédünket. Az is m é r e t 
l en:  Allons, Messieurs, a’ szóváltás csak epét 
nevel. . ;  ezen pillanat nem kedvező ; ma csak ha- 
zafiságban kell vetélkedni. — Halljad , barátom 
M arat, megvallom igazán, kifejeze'sid nekem 
éleseknek csípőseknek tetszettek; azonban, úgy 
látszik , állításodat jövő számid’ egyikében visz- 
szahúzhatnád . . .  É n : Azt én nem kívánom ; csak 
nevem az ,,Ami du Peuple‘’ lapjaiban ezentúl ne 
neveztessék. Az is  ni é r  e t l e n :  Helyesen! a’ 
dolgot már könnyebben nem lehet kiegyeztetni; 
én barátom’ nevében uraságod’ kivánatát elfoga
dom ’s jót á llo k ...  Itt az isinéretlen nekem 
kezét nyujtá, mellyet hő indulattal szoríték-ineg.
—  Én elbúcsúztam M arattál, ki egy szót sem 
szála többé, csak mint egy bálvány némán ’s me
reven állott. Az ismeretlen kitűnő udvarisággal 
kísért engem a’ lépcsőkig. „Mint egyezhetik egy
mással —  kérdém magamtól menet-közben —  
mint férhet-üssze e’ két annyira külön vált ter

mészet? Mi dolga lehet e’ két embernek egy
mással?“ —- Künn a’ ház előtt sok nép gyüle
kezett össze. Négy ember, vállait! egy alkatot tár
ta , melly némileg hasonlított a’ sz. Mihály’ lo
vához , hogy azon — a’ mint értéül —  Mara
tot ünnepi pompával a’ városban körülhordo/.zák. 
Csak hamar mindenfelől vad örömkiáltozás ke
letkezett : „Marat! éljen M arat!'4 ’sím  néhány 
pillanat múlva megjelent a’ nép’ bálványistene 
a’ mocskos Bíleaui, az alkatra felült, ’s ünnepé
lyesen ada jelt a’ megindulásra.

Három nap múlva keresztül menvén a’ Gré- 
vepiaczon , épen midőn egy vétkest a’ szégyen- 
oszlophoz kötőnek, feltekintek. — Lehetetlen al- 
mélasomat leírni! —  én azon ismeretlenben... 
a’ hóhérra ismertem. Jégborzauat lövellé által 
tagjaimat ’s kezemet, mellyet ő Maratnál meg
szorítót'.

VALAMI A’ SZERENCSÉTLEN JÓS-SZÁMHOZ.

A’ Társalkodónak egyik száma alatt minap 
Sz—y ur rendes nehéz talánynak mondja azt, 
miért irtóztak közönségesen a’ 13 számtól, ’s 
ennyi számú asztali társvendégek közül miért 
szoktak egynek halált jövendölgetni. A’ halha
tatlan Kant’ bölcselgő okoskodására hivatkozik e’ 
tárgyban ; de ezzel még csekély Ítéletem szerint 
—  jóllehet a’ Gothusok igen húztak a’ ^ s z á m 
hoz, ’s Angliában most is 12 személy ítél a’ vét
kesek’ éltéről —  nincs eléggé megfejtve a’ do
log’ bibéje. A’ 12 szám összetett lévén csak 
később származhatott a’ népek közt, a’ mi a’ 
számok’ elnevezéséből nyilván kitetszik, hogy 
eleinte a’ nemzeteknek igen csekély ismeretük 
volt a’ számolásról. Ugyan is a’ Német csak ö- 
tig, úgy szinte a’ Tót is , —  a’ Deák még tán an
nyit sem tudott számítói, mivel majd minden 
számnevét a’ Görögtől vette; Finn , Lapp ’s Ma
gyar tízig tud számolni, ’s ezen szám sokkal 
természetesb , mi nt a ’ 12,  melly a’ dunaiak
nál ’s más keleti népeknél még most is különösen 
bélyeges szám. Ebből csak azt akarom kihozni, 
hogy a’ 12 szám sokkal későbbi sarjadék, hogy 
sem szerinte a’ 13 jós-szám’ babonás tulajdonsá
gát ki lehetne magyarázni.
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F.' bal-itélct gyönge, tudatlan ‘s elfogult el
mének szülemenye leven, ’s nyoma a’ legtávolabb 
idők’ rajziban sem akadván , nem eredhetett a’ 
napkor’ 12 jegyétől, mellyekről csak néhány láng
ész értett akkor valamit ’s azt is Egyiptusban. 
De nem is lehet képzelni, miért volna épen a1 13- 
dik veszedelmes ? hiszen mennyi számtalan csil
lagot látni az égen ’s azt csakugyan nem tapasz
talták a’ régiek, hogy valana a’ 1 2 égi jegyhez 
egy más csatlődott ’s ez a’ miatt szerencsétlen
né lett volna. Világosabban megfejthetni e’ dolgot 
a" keresztény világ’ zsenge korából. A’ minek t. 
i. a’ hitkormányozők állandóságot ’s benyomást 
szerezni akartak, arra legott bizonyos szint íigye- 
keztek adni a’ szent tanítás’ titkaiból. —  Így tá
madt azon monda , hogy szombaton nem jó fon
n i ; azaz: a’ régiek mint most a’ zsidók, szom
baton készültek-el a’ vasárnap-ünnepléshez, ‘s ak
kor kiüriték, csinosítok lakjaikat. Minthogy pe
dig a rokka,  len, szösz, fonal ’s egyéb hulla
dék nagyon elszemetezi a’ szobát, azt hirlelték, 
hogy a’ ki szombaton fonni merészel, megnya- 
valyásodik, ’s keze megküszvényesedik. ’8 ez 
használt, mert kedvezett a’ kényelem - ’s röst- 
ségnek. — Illy babonás előítélet bői végig szok
ták önteni vízzel az asszonyok teheneiket, midőn 
nagyszombaton a’ harangokat megkondi'tják, azt 
hívén, hogy ez által minden külvarázslar erejét 
lemosandják tejelő marhájikról, valamint jóüd- 
vezitőnk lemosá halálával vétkeink’ mocskát. 
Mindazáltal ezen okot már régen elfeledték a’ 
jámbor asszonyok! —  Ekkép támadott a’ fönne
vezett 13 számruli balvéleniény. Midőn halálra 
készüle Megváltónk, mind a’ 12 apostol jelen 
volt körűle a’ végvacsoránál, ’s i'gy a’ mester
rel öszvesen 13an voltak. Már pedig nem so
kára ez után mulék-ki mesterük, kimúlt annak 
árulója is ; e’ szerint tehát mindeddig azon kép
zelgés terjede , hogy a’ 1 3ból egynek nieg kell 
halnia. Ha néha mégis történt valami ollyas, a’ 
mi e1 számnak a’ hihetőség’ bizonyos színét 
kölcsönözte volna, az még sem bizonyítja annak 
csalhatlanságát, valamint azon babonás tettét 
sem: ha valamennyi éles vaseszköz —  élivei fel
fordítva —  rakatik az udvarra, midőn jégeső

kezd hullani, hogy az legott elálljon , ha mind
járt néha kedvezőleg ütött is ki a’ dolog ; mert kü- 
lömben sem esett volna több. — Hasonlag azt. 
hiszi a’ közbabona: ha temetési szertartás’ ideje 
alatt valami szekér talál elmenni azon ház előtt, 
a’ hol halott vagyon , akkor is valakinek rokonai 
közűi még azon esztendőben meg kell halnia. 
— Különös nagy tisztelettel szokták keresztyén 
őseleink halottikat eltakarítni , ’s azért minden 
mód meg akarák gátolni az átmenő marhák’, sze
kerek’ robaját, az érintett elhitetés által tehát 
kívánták a’ kimultnak atyafiait ebeli szoros fel- 
íigvelésre tüzelni, hogy neki illy képzeletet fes
tenek, melly most is sok helyen uralkodik. A’ 
régi kalendáriumok (naptárok) Csízió, Sybillák 
’s más efélék terjesztették folyvást az illy fo
nákságokat a’ tudatlan nép közt.

Még több illynemii bizonyítványt tudnék fel
hozni , de csak ezekből is , gondolom, eléggé ki
világlik : hogy a’ 13ik szám’ rémletessége egye
nesen az utolsó vacsora, ’s az utána következett 
gyász-körülmények okozatja ’s legbiztosb kulcs 
egyszersmind nem csak ezen, de inás hasonló 
csalképzetek’ megfejtésére is.

37. D.
A1 SZERENCSÉS FOG-ORVOS.

Cartwright híres angol fogorvos rendkívüli 
ügyességgel bír ; erről csalhatatlan bizonyság az, 
hogy fogorvosi tudományát képes volt olly élet
forrássá teremteni, mellyből egy évről másra
10,000 font sterling ( l 00,000 pengő forint) esz
tendei jövedelmet merít. Cartwright, kivevőn a’ 
királyt, senkihez sem megy; kinek vele dolga 
van , legyen az akárki, — a’ leggőgösb lord, a’ 
legbüszkébb lady — tartozik házához alázni ma
gát ; ’s még ez is mennyi bajjal j á r ! Hogy őt 
hon lehessen találni, szükséges Írásban eziránt 
nála jelentést tenni, még pedig tizennégy nappal 
előre ’s azután várakozni míg egy ezédula érke
zik illy rövid tartalmú sorokkal vissza : ..Cart
wright urnák szerencséje lesz lord N-t vagy la
dy N-t ezen napon— ‘s ezen órában házánál elfo
gadni4’ —  Imigy a’ kért audientia kegyelmesen 
megigértetik. —  Ha a’ rég várt szerencsés nap 
itt van , ’s az ember a’ fogisten’ házának küszö-
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bén belep, készen áll egy czifra öltözetű inas, 
azt egy pompás előterembe kisérni, hol különféle 
hangmüvészi szerek , könyvek ’s más egyéb tár
gyak találkoznak unalom-elűzésre; ’s ez valóban 
dicséretes gondoskodás! mert gyakran történik, 
hogy több óráig kell várakozni, míg a’ fog-paga- 
nini —  e’ csodaember megjelen. Ezen kivűl ta
lálhatni itt rendszerint igen szép díszes társasá
g o t. úgymint fiatal ’s aggastyán ladyket, her- 
czegasszonyokat, London’első dámáit, kik szép fo
gakkal áldatni ’s a’ kór- és korhadtaktól menekedni 
égőn ohajtoznak. Mindegyik sor szerint legkisebb 
személyvalogatás nélkül vezettetik-be. Ez a 'fog
orvos —  tagadhatlanúl—  a’ legértelmesebb, kit 
a’ világ előmutathat, és korán sem valamelly 
hagymázfejű kuruzsló (charlatan). Nála minden
nek illő határozott ára van; azaz a’ hiúság ne
ki gazdagon fizet, ’s illő is , hogy u'gy fizessen. 
— líoldog fogorvos ! dicső halandó! midőn S c h i l 
l e r  a’ s z e r e n c s é r ő l  ’s ennek kedvencziről 
dallott , téged is látott tüzes képzetében :

„Egy magas isteni sors van néki kiosztva ax égtől — 
Már küzdések előtt elnyeri a’ koszorút.64

AZ IRLANDI PARASZT.

Gardner’ magazinumában illy szenekkel fös- 
tetik  az irlandi paraszt’ képe: Lásfi a' félig me- 
zitlen embert, ki mint szikár csontváz, reszke- 
teg inain szembe száll a’ vad förgeteggel ’s zor
don időviharral; ruhája’ rongyait a’ szél kap
kodja, ’s hátára kötött teherrel ballag a’ szom
szédváros felé. Háti podgyásza egy darab vá- 
szonszövet, mellynek rőfét hat, vagy —  ha a’ 
szerencse neki igen kedvez — fiz pence-n fogja 
eladni. És ezen egykét fillér a’ parasztnak egész 
váltságdíja egy rőf vászonért, minekutána magát 
a’ kendert olly földön termesztő, mellynek hold
jától 30 — 80 shillinget kell fizetnie; —  minek
utána a’ kendert irtotta, áztatta, szántotta, meg
törte , tilolta, megfonta ’s megszőtte. És ezen 
váltságdíjból ’s eladott gabonája’ árából fi/.eli lo 
tetemes adóját. O maga pedig és háznépe éhen 
hálásig szenved Ínséget, nyomorán teng egy nap

ról másra burgonya vagyis pityókából; —  sok
szor pedig ez sincs! — Kácsáit, ludjait, tyúkja
i t ,  pulykáit mind piaczra viszi ’s ezeknek árán 
vesz egy két silány ruhadarabot , mellyel takar
hassa mezi'tlenségét. — Hlyen az irlandi pórem
ber; őt a’ legnagyobb munkásság, legbuzgóbb 
ügyekezet, legveritékesb szorgalom sem képes 
boldogabb sors’ karjába helyezni.

A’ MŰVÉSZI VILÁGBÓL.

Farkas József magyar nemzeti tánezmüvé- 
szíink Párisban az Ambigue comique théatroinnak 
egy hónapig keblezett tagja lévén, ott művészi 
tehetségét több, de leginkább következendő czi- 
inű darabban: ,,L ’ lie perdue. Folie á specta
cle en 3 tableaux de M. Robinson. Divertis
sement de M Theodore4’ csodálásig tünteté-ki; 
a’ párisi nép e’s nemét a’ nemzeti tánezoknak 
különös buzdulással vévé , és szintnzon köz tet
széssel hódolt a’ művészi érdemnek, mellyel 
azt nem rég a’ bécsi jutalmazó. Junius lükén 
egy fényes ünnep’ alkalmakor gróf Apponvi, 
cs. kir. ausztriai nagykövetnél is szerencsés lön 
művészünk a’ magyar nemzeti tánezban rendkí
vüli ügyességét kimutathatni, ’s a’ számosán 
összegyűlt fő vendégek zajosan ismételt ’s hosz- 
szan tartó tapsokkal jelenték köz megelégedé- 
söket. O a’ fenn nevezett színházban jul. 22kén 
tánczolt utószor. Mivel őszig az ,,Académie do 
1’ Opera“ nevű színépületben tánezjátékok már 
nem adatnak ’s Londonban a’ megcsökkent szí
nészi élet nem mutat kedvező alkalmat, Farkas 
József úr julius’ végén Párisból Olaszországba ’s 
jelesen Majlaiidba utazott-el.

REJTETTSZÓ.
Másztam mint hernyó, sorsom szárnyakra segített,

Me'g sem lepke nevem, bárha kicsinyke vagyok.
Tedd fejemet lábommá is: *s az leplezi titkom’’ —

Mondj így vissza: ’s ha megváltozom — a’ te hibád. 
Csapd fejem’ és lábom1: ’s nagy az emberi nyelven hatalmam, 

Fojtok ölök, nevemet hogyha kiseri mirigy.
A’ G7dik számbeli rejtettszó: Ma d z a g .

Szerkezteii H e l m e c z y . N\ointatja L ä n d e r e r
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NAGY GYŐR’ DÍSZRE EMELKEDÉSE.
(Levéltöredék. Aug. 19kéról 1832.)

Hazánk’ némelly városit e’ nyári utaztom- 
ban megtekintvén , különösen NagyGyőr városa 
vonta magára figyelmem’. — Édes hő e'rze'ssel 
szemléltem annak kitűnő esinosodását, szédülé
sét , ’s mind a’ szenvedő emberiség’ gyámolításá- 
ra mind a város’ diszesítésére intézett alaptö- 
rekedéseket. Itt azokról szólok csak, mellyek 
a’ városnak díszre-emeltét tárgyazó intézetek kö
zé tartoznak; (a’ többieket tígy is tudaták honunk
kal hirlevelink) úgymint: 1. A’ múlt évi cholera- 
kor a’ szegény dolgozó népnek Ja’ munkára alka
lom nyujtatván a’ várost kerítő árkok’ és sán- 
ezok még fönlévő része bevonatott ’s nagy költ
séggel kiegyenlittetett; úgy, hogy a’ hol előbb 
mocsáros ingoványokból veszélyes bűz gőzölge-ki, 
’s békák brekekét daliának , ottan most jeles é- 
pületek díszeskednek. 2. A’ sétahely annyira 
megszépittetett, hogy a’ Raba’ szigetében egyéb
iránt is remek lévén helyzete — hazánk’ bár 
mellyik városának sétányával bátran vetekedhe- 
tik. Ezen kívül a’ Rába melletti nagy töltésen 
egy másik sétahelyet is alkottak. 3. A’ város’ 
két kapuja —  úgymint a’ bécsi és fejérvári ■— 
egészen más idomba tétetvén, hol előbb az uta
zók kormos boltozatokat láttak, ott most a’ leg
szebb Ízlésű csarnok tűnik fel előttök, melly 
a1 bécsi kapunál azon haszonnal is össze van 
kötve, hogy a’ tűzoltó szerek ott a’ város’ kö
zéppontján ’s legalkalmasb helyen boltos terem
ben tartatnak. 4. A’ mélt. püspök úr is a’ vá
ros’ jó ügyekezetit mindenkép elősegélvén a’Rába’ 
hídjait a csinosulásnak indúlt jó ízléshez alkal
mazó. 5. Az artésiai kút-furáshoz megkívántat» 
eszközök is már megszereztetvén, a’ munkának 
eszközlésbe-véte készülőben van. 6. Binder Má
tyás sein kőnél semmi költséget, hanem ásványi 
fürdőit, mellyek belvárosi házánál vannak, leg- 
czélirányosban ’s jó Ízléssel készíttetvén-el Győr 
városának e beli fogyatkozását eléggé kipótlá.

Örömmel szemléltem a’ nemzetisedés’ ügyé
ben tett nemes lépéseket is. — A’ város’ utczá- 
ji  mind magyar felírásokat nyertek. A’ fejérvá
ri kapu fölött e’ magyar homlokirás, melly tud
tunkra legelső honunkban , —  tündöklik :

I ső  F e r e n c z ,  a u s z t r i a i  c s á s z á r  
és m a g y a r  k i r á l y ’ o r s z á g l á s a  a l a t t  a’ 
v á r ’ á r k a i  v á r o s u n k ’ é k e s í t é s é r e  be- 
h u z a t v á n  e’ k a p u  i s  c s i n o s b r a  é p í t 
t e t e t t .  M D C C C X X X I I .

Győr városnak kereskedési helyzete igen 
kedvező lévén, ha benne hátra maradást szenved, 
csupán magának tulajdoníthatja. De ebben is 
szép előlépéseket tapasztaltam; — mert a’ város’ 
határában fél mérföldnyire nyúló bécsi postaiít, 
mellyet a’ vizek nagy áradáskor elborítottak ’s 
melly kivált 1 8 | |k i  télben járhatlan volt, most 
annyira föl van emelve, hogy a’ közösülést nem 
csak a’ legnagyobb áradáskor is biztosítja , ha
nem az egész újvárosnak is a’ vizek ellen okai
mul szolgál. Duna’ mentében a’ város mellett a’ 
Francziák által puskaporral széthányt bástya’ om- 
ladéki gátolván a’ szükséges parti közösülést, a’ 
bástya’ falai belebb újra felépittettek, ’s a’keskeny 
ut annyira megtágult, hogy azon most több ter
hes szekér könnyen elkerülheti egymást. A’ vá
sár-álláson igen czélirányos ló-rekeszek készültek, 
mellyekben a’ lovak sorban felállíttatván azokat a’ 
vevők jobban szemügyre vehetik, közttök bátran 
járhatnak , ’s délczegségiktől legkevésbé sem tart
hatnak. Mind ezek egy év’ leforgása alatt tör
téntek. A’ tanács’ és községnek jeles iparkodá- 
si arra mutatnak, hogy a’ bal- ’s előítéletek s 
a’ jobbat szebbet követni nem akaró önhittség 
már lassanként e’ esinosodásnak indult városból 
száműzetvén, a’ kereskedés és jó ízlés virágzás
ba hozatnak.

A’ CZIGÁNYGYÜLÉS SVEICZBAN.

Schwycz kantonban egy különös szokás u- 
ralkodik , mellynek eredetéről a’ nép’ legidosbei



2 7 1

sem tudnak semmit. A’ gerzaui templomünnep- 
utáni szombaton , vasárnap’ ’s hétfőn, itt a’ czi- 
ganyoknak öszveséggel szabad gyülekezés en
gedtetik; mellyre ők számosán megjelennek. E’ 
három nap alatt jől viselik magokat; czivakodás, 
verekedés, lopás , hallatlan; ’s kévés egyesület 
dicsekhetne'k olly szoros rendtartással ’s oily 
szépséggel, mint a’ minőt e’ vándor-ne'p ez al
kalommal tart. Számosán jelene'nek meg 1830- 
han is e’ társaság tag ja i; a’ gyermekeken kívül, 
férfi ’s asszony 2 00nál több volt. A’ szállás
rendelők mar péntek estve érkezének meg; szom
baton minden részről gyülöngött a’ víg csoport, 
gyermekkel ’s mindennemű bútorral megterhel
ve, ’s a’ gunvhók, istállók és pajtákban, mel- 
íyekben tálán már ősatyáik is menedéket talál
tak,  megtelepedtek- Azonnal konyhát ütének a’ 
szabadban ; az úton útfélen élesztett tűzhöz fa- 
zékokat rakának ’s a’ kávéőrlők forgásba hozat- 
tak. Valóban egy Callot’ ecsetére méltó csopor- 
tozatok (Gruppen)! Distelli vagy Hessz itt egész 
könyvet tölthetének vala be vázlattal (Skizze); 
’s  ̂ogel az ő templom-ünnepéhez egy meilékdara- 
bot teremthetett volna. Nekem (mond a’ német 
tudósitó) különösen egy igazán festői családcso
port (Familiengruppe) tűnt szemembe ; egy kö
vön ült az izmos fiatal férj ; fejét kezére támaszt
va , mosolyogva nézett a’ fűben játszadozó néhány 
félig meztelen gyermekre; mint egy 20 évű szép 
testalkotásu leány egy kisdedet étete, ’s egy va
lóban Sibylla képű vén boszorkány dörmöge, ká
vét őröltében, a’ leánnyal; a’ gondtalan purdék- 
nak csintalankodási íehetének ellenére. Szeren
csés teremtmények ! gondolám magamban , egy 
piüanati nyugalomban elfelejtitek a’ legnagyobb 
sanyaruságot; e l, hogy hajdúk 's koldusbirók , 
mint macska egér után, úgy leskednek utánatok; 
el a’ töiulöczöt ’s ütleket, meliy várakozik reá- 
to k ; cl a’ szomorú véget, mellyet ritka kerül 
el közületek! Az említett vén banyát megszáll
tául, sajnálkozván rajta , hogy illy idős korában 
is olly sok sanyarúságnak legyen kitéve; mire 
őszintén azt vallá, hogy ő sorsát senkiével sem 
cserélné fel, meg lévén szokva a’ szabad leve
gőt, 's vándor’ életet; csak hogy az idők mindig

rosszabbak, mesterségükbe sokan kontárkodná- 
nak (pfuschen), ’s a’ kis tolvajokat nem akarnák 
többé szenvedni; a’ jőltévők száma pedig hova 
tovább kisebszik- „Sokszor megjövendöltem ne
kik, tévé hozzá a’ barnák’ öreganyja, ha paj- 
kosságből kalácssütéskor pálczájokat a’ tésztába 
szúrták, ’s felkiáltának : lássátok sövényen te
rem a’ kalács! hogy még olly időt érünk el, 
mellyben örömest felszednék az isten’ elpazarlott 
adományát-6’ ■— Vasárnap az isteni tisztelet u- 
tán bevett régi szokás szerint, egy hajdú vezér
lése alatt házról házra járának templomünnepi 
ajándékot koldulni. A’ férfiak’ íiatalabbai ’s a’ 
leányok kimaradának ezek’ sorából; csak öregek, 
asszonyok ’s gyermekekből, kik szánakozást ger- 
jeszthetének, álla e’ koldusprocessio. Közöttök 
egy a’ hátán gyermeket vivő szép fiatal asszonyt 
vettem észre, kinek ezen életmód nem igen Ját
szók tetszeni; mindenkor elpirult, ha valaki ala
mizsnát adott neki. Azt véltem, valamelly sze
rencsétlenség által jutott ezen egyesülethez , ’s 
nem rendes tagja annak; de bizonyossá tettek a’ 
felől , hogy közöttök növekedett fel. A’ koldu
lás’ végeztével ismét menedékeikbe tértek vissza; 
főztek, sütöttek, ’s vígan tánczoltak a’ pajták
ban. A’ gyülekezet’ vénei, ’s öregebb férfiak, 
egy külön gunyhőba vonultak; hol a’ vándorló 
köztársaság’ ügye ’s jövendő sorsa felől tanács- 
kozának. Végeztek-e valamit, nem tudhattam 
meg, mert titokban tartják végzésiket: mégnem 
tették törvényül a’ nyilványos tanácskozást; melly- 
nek gyűlölői minden alacsony lelküek, akár vándor
lók akár veszteglők legyenek. Hétfőn ezen Arizto- 
kraták, kik magokat czigányok’ csillagának neve« 
zik,  magok közt nagy tánczmulatságot tártának. 
Olly tisztán ’s rendesen valának öltözve, olly szépei 
tánuzolának, ’s az asztal olly ízléssel vala megta- 
ritve, hogy senki sem tartotta volna őket ván
dorló czigányoknak. Egy illyen czigányünnepnek 
korábbi szemtanúja Gerzauban, emlékezik: hogy 
midőn a’ korcsmában legjobban tánczolván, az 
estharang megkondula ; mindnyájan letérdelének, 
’s csendesen imádkozák el magokban a’ fenhan- 
gon előrnondó korcsmáros után az angyali üdvöz
letét, 's ezután ismét vígan tánczba keveredtek



215

Valóban érzékeny jelenés! Kedden reggeli 6 ó- 
rakor ismét szétoszlanak ; ‘s az utosereg (Xach- 
trab) estve 9 órakor evezett ki a’ gerzani csendes 
kikötőből; hol legkisebb vádra sem hagyának 
méltó okot hátra. ’S ki közülök azóta fogságba 
vagy még szomorúbb sorsra nem ju to tt, rernény- 
l i , Isten’ segedelmével esztendőre e’ három na- 
pi menedékhelyet ismét meglátogatja*

Hdgr.

CS ALANY-BOKRÉTA.

A’ mai bölcselkedőket egyenként véve úgy 
tekintem, mint olly utast, ki csalkertek közt 
messzenyiíló pályája’ végén egy hegycsúcson kép
zelt világitó toronyra ’s körülte paradicsomra 
számol; azonban unalmas lévén a’ poros utazás, 
csalkertje’ falait itt ott átszökdeli, ’s eljutván 
a’ czélhoz x midőn se tornyot, se világot, se pa
radicsomot nem talál, azt véli a’ balga, hogy 
eltévedt ’s azonnal visszafordul; de bezzeg ha
zamenet már nem könnyen menekszik a’ cselfa- 
lak közül. Mások, kik szinte philosophusokká 
akarnak lenni, emennek példáján tanulva , többé 
nem is mernek megindulni; félnek, hogy a’ kert 
közepén kísértetek járnak, mellyek szüntelen 
fáklyával kergetendik őket. Illy pórtelkeknek, 
vagy inkább örök gyermekeknek korán sem böl
cselkedést, hanem bölcsőt tanácslanék : szunnyad
ják el nyomoréit éltöket dajkadalok között. El
lenben a’ ki elég merész szívvel bir megküzdeni 
rémekkel; fogja egy kezébe az ész’ tisztán lobo
gó fáklyáját, másikba Ariadne’ vezérfonalát; ’s 
ha midón eljut oda, meddig halandósága engedi, 
öizverogyni látja tünetvárait: tűrje elszántan 
veszteségét, áldozza fel előbbi előítéleteit, ’s é- 
pítsen magának egy valódi békés nyugpalotat. 
Ez leszen védfala, kincstára, ’s csillagász-tornya; 
snnen fogja látni messze, messze a’ világ’ szé
léig ama’ milliónyi építő szakvánvosokat, kik 
nem szűnnek művelődni a' cselfalakon: onnan a’ 
sok cerberust ’s a’ még több füles baglyot, mel
lyek huhogni fognak körötte , de ót sértni töb
bé képtelenek. — ,

Ontagadás! — milly szép erény, milly ki
emelő dísz, midőn a’ halandó megvetvén Önhasz

nára kínálkozó körülményit. a’ közjónak áldoz- 
za fel létét; ’s ezen öntudat: „hogy emberi tar
tozásinak eleget tön" —  szivének gazdagabb ju
talom akármilly kincsnél, melíyre netalán Ber
zsenyiként „árvák’ könnye kiáltoz.44 Ámde bár- 
milly ritka is jelenleg e’ neme az öntagadásnak, 
annál sűrűbb egy másiké , meily amahhoz egye
dül névre hasonlít. Ez a’józanság’ ellene ’s Mara- 
monnak leghűvebb angyala, meily a’ legszelídebb 
embert is elcsábítja , szolgarabjává teszi. Milli
ónyi martaléki közül egyik megtagadja igazság- 
szeretet, ’s hizelkedve szüntelen hazudik ; másik 
megtagadj» hitét, ’s pénzért kész mindent elhin
ni; harmadik, miután a’ vakszerencse egy két 
lépcsővel fölebb emelte, megtagadja előbbi sor
sában küzködő barátit, rokonit, pirul visszaem
lékezni, mi vala; negyedik barátságot színelve 
mindent igenez ’s ha próbára teszed , nem tud 
áldozni, szívéből önhaszonsír; ötödik, fukarság
ból megtagadja nyugalmát, ’s örökké vággyal 
küzködik, — sőt kész megtagadni lélekismére-
tét ’s tolvajság , rablás, gyilkosságra vetemed
ni; hatodik bin tetszvágybol, egy hermelin-kaf
tánért, egy pár lófarkért, vagy puszta czimért 
örökre elzárja, vagy a’ mi rútabb, elfojtja bel- 
érzetit; ’s ba előbb a’ szabadság’ barátja volt, 
ezután a’ mászó féregnél alabbvaló, rabja lesz 
ura’ önkényének, vagy hallgatand, hol szólni 
kellene, vagy beszél, de káromkodva —  a’ jó
zanságellen. Illy bűn-szülte rém, miután ön em
beri méltóságát megtagadá , kész elárulni az em
beriséget, é« igy hazáját. Mohamedjét, sót u- 
rát is, kinek csúszó rabjává lön : én kész lennék 
illyentól örökre megtagadni azt — hogy honfi 
társam legyen.

A’ társalkodás mostani időben annyira ki- 
csinosuk, annyira kifinomult, hogy a’ miveit tár
salkodó szünetlen allegorice beszél, szavai csupa 
virágok; csak szagolni kell belőlük a’ valóságot; 
mert külszínük egészen mást mutat. Az őszinte
ség, egyenes bánásmód csak néhány meghittek ’s 
gyermekek’ körébe szorult menekve , az idősbek 
’s idegenek közt pedig könnyen patvart gerjeszt. 
A’ mennyiben Írás által is szoktunk társalkodói, 
toliunkból szinte való érzetek belvett r. rágok hul-
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lanak őszinte feje'rletünkre. Cze'lja mind-ennek az 
lehet, hogy a’ társalkodó fedelemből, ’s védő- 
leg általányban (generaiitas) szeret maradni, ’s 
mire veszély közéig felé, a’ levelek ’s virágok 
mögé bujhatik onnan lövellve falánk nyilait el- 
lenségire, mellyek’ szúrása gyakran dagályos. Nem 
hinnéd ; egy Laisz annyi szépséget fog szemedbe 
mondani, bogy elbizottan örömkéjre fakadandasz : 
’s egy hitvány szócska, melly magában semmit 
sem nyom, úgy megfordítja az egészt, hogy is
mét rutul legyaláztan némulandasz el. Az iratok
ban egy betű, egy közbezárt kérdő- vagy szünet
jel ’s a’ t. dícséretidet agyon csépeli, vagy a’ 
legélesb gúnyra igézi által. Ama’ természetjogi 
elv tehát „hogy minden embertársat a’ legbecsii- 
letesbnek kell ta rtan i, mig ellenkező bizonyul 
ellene“ egészen megfordítva, ’s visszásán divatko- 
zik most. „Mindenkit ellenségnek tekints mindad
dig , inig messzéről kerített kérdésid után elő
ször közeledésre, később őszinteségre, azután 
meghittségre nyersz engedelmet.4* Minap egy el
mén ez ifjú, nevelőjének társalkodásróli fonák ok
tatásira imígy fakadt k i : Ha én egyedül uralko
dó lennék a’ világon, vagy legalább egy nagy 
rész’ parancsolőja; alattvalóim közé újólag beve
zetném a’ száműzött őszinteséget, ’s a’ ki nem 
akarná tisztelni törvényszerességét, Siberián túl 
egy nagy szigetbe küldeném , ’s ott örök róka
vadászatra vagy keztyűtlen csalány-aratásra kár
hoztatnám a’ bűnöst, a’ zsákmány prémeket pe
dig főtiszteim díszjutalmul nyernék.

Legjobban kiismérheted az embert, ha sza
vait tetteivel hasonlítod össze. Midőn valaki áj- 
talosan térdelve sűrűn fohászkodik, ’s különben 
feslett életű: szineskedik; ’s ha fukar : minden
napi kenyér helyett pénzért könyörög. Midőn va
laki takarékosságot dicsérve a’ kiilfény ellen pat
tog ; ha egykor ő is gazdag volt, de mindenét 
hasztalanságokra fecsérlette: ne higy szavának, 
szivéből bosszú; ha kincseit veszély rablá-ei: re
ményvesztett elszánás beszél; csak akkor igaz 
szava, ha mindenét közjóra áldozta, vagy soha 
semmije sem volt. Mid n a’ lyányka himes sza

vakkal szerelmet viszonoz nyilatkozásidra , ’s jól 
birod magad, vagy fényes hivatalt viselsz; vi
gyázz: valljon egyébként nem kacsingat-e nálad 
szebbekre ifjabbakra, ’s ha iígy: bizonyosan há
zasság lappang kivánatiban. Midőn ki hazafiúsá- 
got dicsér , de maga soha semmit sem teszen ; 
tudhatod , hányat ütött az óra : vagy sült galam
bot vár szájába , vagy rókaszőrén báránygyapjút 
árul. A’ világ ekként örök farsang Olaszország
ban ; nagyobb része az emberiségnek majd za
rándok, majd levente, majd sultán majd rab
szolga, majd torz (histrioj, ’s mind álruhában 
burkolva , kémlelődik a’ hiúság után; egy tete
mes felekezet csupán a’ mulatság’ szolgálatit vi
seli; legcsekélyebb rész az, melly saját bőrében 
bolyong közöttök, óhajtva de hasztalan —  egy 
kora hamvazó szerdáte

..................... G-fy-
K Ü L Ö N F É L E .

A’ c s o n k a  k ö v e tse 'g . Midőn a’ Római
ak Bithyniába három követet küldöttek, kik kö
zül egyik lábköszvényes , másik bevert fejű , har
madik pedig eszelős volt; Cátó mosolygva mondot
ta : ,,a’ követség lábára, fejére, eszére beteg!“-

H a s z n o s  c h o l e r a  - i n t é z e t .  Tavaly 
egy városban a’ cholerabetegek ve'gett hozott 
rendelés’ következésében, sötét éjszakán egy be
teg , két zsöllyeszék-hordozó által a’ kórházba 
v ite tett; ezek egy borház előtt megállapodván, 
a’ beteget letevők, ’s inni bementek; azalatt a’ 
beteg főieszmélvén a’ gyaíogszékbül elkotródott. 
— A’ borozók épen akkor léptek-ki a’ házból, 
midőn a’ sötétben egy arra biczegő részeges házi 
szolga a’ székben megbotlott, kit is cholerabe- 
tegjöknek vélvén , fölfogtak, ’s a’ gyaloghintóba 
benyomták. Hijába szabadkozott a’ szegény fo
goly; elvitték erővel a’ kórházba, hol a’ sok iz- 
zasztást, dörzsölést ’s pörzsölést kiállván, más 
nap reggel szabadon bossátatott.

I  iz e r  J á n o s .
REJTETTSZÓ.

Nem hajló az egész, fő nélkül győzi az ellent.
Két végső visszán -— rendre, vagyonra vigyáz.

A  * * * s.
A1 G8dik számbeli rejtettszó: Le p e .

Szerkeztet! 11 e 1 m e c z v. — Nyomtatja L ä n d e r e r
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A N C O N A .
A* három szinii zászló Anconára nézve nem új 

tüneine'ny. Negyven év’ lefolytában e’ városnégy- 
szer látá a’ Francziákat, ‘s talán szintannyiszor 
az Ausztriaiakat, egyszer pedig az Oroszt és Tö
rököt. Az ádriai tengermellek 77 franczia mér
földre Rómától egy félhold-forma görbületet ké
pez , mellyet egy hosszú révtöltés (Hafendamm) 
egészít-ki; ez régiség’ műve ’s Molo-nak híják. 
Ezen görbület vagy ívkör egy fölséges kikötőt zár 
magában, melly mindenkép méltó volna, hogy 
Trajantól márvány fallal vétessék körül. A’ Mo- 
ln-n egy pároszi márványból épült diadalmikapu 
máig bizonyítja a’ régi anconai lakók’ hálás ér
zelmét. E’ régivel átellenben XIV. Benedek pá
pa’ tiszteletére egy másik díszkapu tűnik fel; de 
a’ két emlék közt szintolly nagy a’ különség, 
mint ama’ császár és pápa közt.

A’ tengerpart mindinkább emelkedik ’s e’ 
lejten épült Ancona, melly, mint többnyire min
den olasz város, esetlenül fekszik ’s rend nélkül 
nyúlik el a‘ félhold’ hosszában, melly a’ kikötőt 
képezi. Legszélsőbb végén a’ száraz felé áll a’ 
fellegvár (Citadella) , melly Sinigagliának út-ré- 
s/.én uralkodik. A’ város mögött erősségek nyúl
nak el, 's a’ halmok, mellyek a’ városon kivűl 
emelkednek, mint p. o. a’ Monte Gardetta, Mon
te Galeazzo ‘s több egyéb, álgyusánczokkal 's füld- 
bástyakkal vannak fölkészítve, a’ város’ hadépí
tési rendszerével függnek össze ’s a’ száraz föld 
felől biztosítják az utakat. Az álgyusánczok a’ 
kikötőnek két legvégsőbb pontján, ha azok az 
őrség’ hatalmában vannak, a’ hajókat kereszt
tűzbe vehetik, valamig a’ Molo-töitést egy el
lenes hadi hajó oldalvást nem támadja meg. Egy 
a szárazzal összekötött szigetben építtették a’ 
pápák ama’ kórházat (Lazarethum) , melly vesz
teglő intézet gyanánt szolgál ’s nem csekély fon
tosságú egy városra nézve, melly a’ Levanteval 
olly nagy kereskedési közösülésben áll , mint An
cona ; mert jóllehet a’ kikötő lassanként fövény-

torlattá lenni készül ’s nem olly szép már mint 
volt a’ korábbi időkben: még is azért folyvást 
Olaszország’ keleti részén a’ legjobb kikötők’ e- 
gyike marad, legalább a’ kalmár-hajókra nézve. 
Továbbá Ancona fekvése miatt legalkalmasb a’ 
levantei portékákat az ország’ belrészeibe szét
osztani ’s rakpiaczát képezni minden olaszországi 
portékának ’s földterméknek , mellyek a’ kelet
szaki tájakra küldetnek. Valóban Ancona egy 
tengerparti városnak tökéletes alakját bírja ’s 
Toscana vagy Liguria sem mutathat különbet; 
tarka vegyületben láthatni itt mindenféle nem
zet’ religioját’s öltözetét, életelevenség mutat
kozik szerte a’ révpartokon , hajók jőnek ’s tá
voznak , mindenütt adásvevés űzetik, folynak a’ 
kereskedői intézkedések: mind ollyan dolgok, 
minőket a’ papai birtok’ egyéb városiban nem 
láthatni. A’ bérsén valtólevelekkel nagy keres
kedések történnek, ’s azon 5,000 zsidó, melly 
az anconai népességnek mintegy ötödrészét teszi, 
a’ kereskedésnek nagy elevenséget ad; ezek ‘s 
a’ Görögök a’ bérsénél mindannyi tőzsérek (ve- 
vőtkerítők) ’s fiók-alkudozók. A’ pápák őket egy 
egészségtelen várososztalyba számüzék, melly hely, 
valamint Rómában, Ghettonak neveztetik. Anco- 
nában Lazzaronik is vannak, kik részint halászok 
részint terhszailítók. A’ nemesség — olasz szo
kás szerint —  nagy fiilhá/akban lakik, mellyek 
palotai kevély nevet hordoznak, számos udvari 
szolgákat tart ‘s javait, mezei birtokit intendan- 
tok által kői mányoztatja.

Ancona —  mint a’ történetek’ könyvéből 
kiviláglik — a’ szabadság.szerelésnek köszöni 
eredetét. Syrakuz’ polgári Djonysius király’ ke
gyetlenségét Bem tűrhetvén , kivándorlottak ’s 
az anconai tengermelléket, melly nekik legked
vezőbb térnek látszott a’ megtelepedésre, válasz
ték lij hazájuknak. Ezen syrakuzi menekvők ké
sőbb Picenaok’ neve alatt Rómaiakká levének 
’s a’ római polgárok’ minden szabadságával éltek. 
Az ó-város hihetőleg egészen a’ tengerbe nynló
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hegyfokon fekütt, hol most a’ főtemplom áll, 
melly — mint olvassuk — Venus’ temploma5 
helyen e'ptilt ’s a*1 városon ’s re'vparton uralkodik. 
Anconát a’ Gothusok elpusztítván , az később’ is
mét fölepittetett, ’s a’ romai birodalom’ elenye'sz- 
te után kitűnő szabadságokat nyert. Ezen kisded 
birtok nevével nem sokat kérkedék, magáról ke
veset szólt , de lassanként igen virágzó állapotra 
jutott 's a’ közép korban legjelesb kereskedő vá
rosa lön Olaszországnak. Ancona egy kis hadi
hajóval is birt, mellyel keletszakon a’ rablóktól 
elfoglalt tengermelléki városokat látogatta. Mi
előtt Florencznek kikötője volt, különösen Aa. 
eona vala azon hely, melly által kézműveit nap
keletre szálli ttatá.

Ancona szerencsés maradhafa, ha lakóiban 
a’ vitézi bátorság olly nagy volt volna, milly 
nagy vala kereskedési szellemük. Mivel Ancona 
tehetlennek tartó magát a’ tengeri rablókkal fegy
veres en szembe szállni, tehát a’ pápák’ védszár- 
nya alá bocsátkozék , kik azon orv a latt, hogy 
a’ várost a’ rablók’ támadási ellen oltalmazzák, 
de tulajdonkép csak azért, hogy polgárit féken 
tarthassák, fellegvárat építtettek. Az Anconaiak 
imígy a’ pápa’ alattvalóivá levének ; azonban csak
ugyan nagyobb szabadsággal bírtak továbbá is, 
mint az egyházi birtok’ egyéb lakosi; legalább 
kereskedésük’ körét uj törvények nem korláto
zók. Kikötőjükben , —  melly egy század előtt 
(i732ben) szabad kikötőnek nyilatkoztatott —  
Zsidók, Görögök ’s Protestánsok egy azon jussal 
megszállhattak. A’ mi a’ pápakormány’ különös 
becsületére válik, az a’ kórház’ létrehozatása, 
mellyet Vanvitelli épített.

A’ tizennyolczadik század Anconát sem ki- 
mélé meg zordon vészeitől. 1799bena’ Francziák 
egy római respublikát alkottak, mellyhez nem 
kivántatott egyéb, csupán republikánusok. Azalatt, 
hogy a’ nápolyi határról kénytelenek voltak visz- 
szahuzódni ’s Olaszország’ fölkelt népei őket ü- 
zőbevevék, megjelent Ancona előtt egy orosz
török hadi-hajó, melly csak imént hódította meg 
a’ jóniai szigeteket, ’s felszólító Monnier gene
rálist a’ város’ áltadására. Azon közben az Ausz
triaiak az olasz fülkéitekkel egyesülve a’ várost

a’ szárazföld felől berekeszíék. Monnier rendit- 
hetlen bátorsággal tartó meg hadi állását, nem 
csüggedő erővel harczolt az Oroszok, Törökök 
’s Ausztriaiak’ egyesült támadásik ellen , és pe
dig május hónaptól fogva 1799 egész november’ 
közepéig, midőn őt végre az életneműk’ teljes 
fogyatkozása s az ellennek hatalmas ostrommun- 
káji capitulálni kényteték. A’ franczia őrsereg 
becsületes föltételek alatt szabad visszaköltözést 
nyert a’ franczia földre. Mivel az Ausztriaiak vi- 
vék a’ capitulatiói egyezkedést, tehát nem kevés
sé lobbantak fel, látván, hogy az Oroszok, kik 
csupán a’ kikötőt ostromlók , mint elsők tűzik 
ki Ancona’ bástyáin zászlójikat. Az orosz sast 
kényszerítők a’ kétfejű sas előtt visszavonulni. 
Mondják, hogy I. Pált zászlójának ezen hiresz- 
telt sérelme rendkívül bosszantó ’s föltéve ma
gában, hogy Francziaországlioz vonzódik; a’ mit 
azonban egy vigyázatlanul ejtett szó meghiúsí
tott. Két év múlva a’ Francziák viszont bevet
ték Anconát, de Bonaparte a’ pápával békét köt
vén , a’ várost ennek visszaadó. Későbben a’ töb
bi egyházi birtokkal újra elfoglaló "s azt a’ ina- 
tauroi departement’ fővárosává teve. —  ISI 4- 
ben az Ausztriaiak meg egyszer elfoglalták An
conát ’s visszaadák a’ pápának, ki abból újra 
legatiót ’s püspöki széket, a’ mi korábban vala, 
alkotott. — Az líjabb esetek, mellyek a’ béke’ 
barátinak aggódó figyelmét e’ városra vonták, e- 
léggé tudva vannak.

Ancona nem szép város , de sok nevezetes 
épülettel bír, illyen p. o. a’ város’ háza, a’ kö
vet’ (Tógát) palotája , a’ vámépület, a’ kórház 
(JLazareth) a’ dajkaház a’ talált gyermekek’szá
mára ’s a' t. A’ börsé-t szentek’ szobrai díszí
tik. A’ városnak van sok temploma ’s monosto
ra is. Az országutak tengerhosszatt nyúlnak el. 
A’ révtöltés vagy az úgynevezett Molo, melly 
száz lábnyi széles, estve a’ lakosoknak sétahe
lyül szolgál; itt ’s a’ templomokban szokott üsz- 
szegyülni az anconai szép Nem. A’ város már 
csupán viaszgyárral bír , de a’ mellyben különös 
fejérségű viasz készíttetik. A’mezőföldön selyem, 
gabona ’s lentenyésztés is van keletben. A’ ki
vitel’ termékei leginkább szappan , tiinsó ’s vá-
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szonból állnak. Évenként mintegy 1,200 hajó jön 
a’ kikötőbe , hol csaknem minden európai ten
geri hatalom’ lobogóit láthatni. A’ város’ ke
reskedése me'g virágzóbb díszt nyerend , ha csa
tornák vagy vasutak által közte ’s az ország’ 
belreszei közt a’ bővebb közösülés létre hozatik.

JAPANITÁNCZ ÉS ÉNEK.
A1 Japánok’ tánczában (valamint minden ke

leti népekében) az ugrálás és tipegő lejtés egé
szen isinéretlen ; az csak mértékes mozgásokban, 
vagy is a’ test’ ’s különösen a’ kéz ’s láb’ haj- 
longásiban áll. Mindazáltal egy deli lányka ezen 
hajlongásoknak nagy kellemet sőt: igéző bájt ké
pes adni. Ezenkívül a’ japani tánczosoknak azon 
sajátságok van, hogy mindenkor bizonyos cse
lekvést utánoznak , vagy vaiamelly indulatot fe- 
jeznek-ki ; ’s igy némileg tagjártatási képfestők, 
azaz : mimikusok. Az illy tánczos majd egy ha
lász, ki köznapi foglaíatosságit végzi, majd vi
szont egy férfi, ki nője’ hűsége iránt a’ kétke
dés’ fájdalmát nyilatkoztatja ’s a’ t. Musika az 
énekkel szoros összefüggésben van ’s ez viszont 
a’ költészettel ; úgy annyira, hogy hol a’ két első 
megjelen, ott az utolsó soha sem marad el. A’ 
táncz ’s musika tehát Japanban mindig együtt 
jár, ’s a’ rögtön versszerzés sehol sem divatosb 
mint itt. A’ Japánok (’s ez a’ többi keleti népek’ 
szokásival nyilványos ellentétben áll) az asszonyi 
nemet ki nem zárják a’ társaságból, sőt inkább 
rendszerint ennek gondjára bízzák , hogy a’ ház’ 
becsületére fölügyeljen. A’ mulatságokban ’s víg 
összegyületekben az asszonyok ’s lányok teszik 
a’ társalkodás’ lelkét, kezükben tartván Sjam-  
si j ó k a t ,  Ízletes dalt énekelnek, ’s nem ritkán 
találnak alkalmat — hangszerrel kisérve —  a’ 
dalnak egy nem várt ujdon fordulatot adni ’s i- 
mígy szellemük’ erejét ’s művészi ügyességüket 
csudáltatni. Igen természetes, hogy illy vig Ösz- 
szejövetek’ alkalmakor a’ szerelmi dalok első he
lyet foglalnak. Itt például leírunk egyet melly 
egy japani tánczosné’ agyából rögtön kelt :

Aita kanbé 
Kawo mita kanbe 
Mamani hana bíwo

Kívánnálak látni, 
Kívánnék veled beszélni, 
De nem lehet;

Hasi ta kanbe 
Éti siri tava 
Sakamasi kanbé 
Sikenni war kanbé.

Mert ha megtudnák otthon 
Hogy veled beszéltein,
Nagy volna búm; ’s jó nevem 
Elveszve örökre

Aita méta sawa 
Tobi tatsu bakari 
A! kagono tori kaia 
Mama na ranu.

M itér, hogy látni kívánlak 
Hisz én fogva vagyok;
Ah! oda szabadságom, 
Vagyok kalitkában bús madár.

Kago no tori ziato 
Kfu jamu na nak funa 
Kaguga jaburer 
Setso mo áru.

De ha rab vagy is és bús, 
M int kalitkában madár ,
Ne essél kétségbe;
Kalitkák is széttöretnek.

CHINAI NYILTSZIVŰSÉO.

Egy császár a’ Song uralkodóházból — úgy
mond a’ ,,Canton Register“ — a’ vadászat’ in
dulatos barátja volt, ’s nem ritkán történt, hogy 
O Fölsége1 fejét a’ személy-válogatáshoz nem ér
tő záporesők hatalmasan megmosták, ’s ez által 
a’ császárnak gyakori hurutot, náthát ’s főszag
gatást kell vala szenvednie; a’ ini az égi biro
dalom’ kormányzóját szemlátomást alázá méltó
ságában. Nevetségesnek tetszhetik ugyan , hogy 
a' sűrű tüsszögés ’s köhögés a’ Fölség’ fényéből 
valamit elvenni képes; azonban maga Pepys a’ 
jeles Angol mondja emlékiratiban , hogy midőn 
II. Károlyt a’ Themse folyőn egy futó záportól 
emberül megfürdetve látta, magas képzelnie a’ 
királyi méltóságról jóval alábbszállott; mert most 
közzel tapintható azon állítás’ igazságát, hogy 
a’királyokat szintolly kévéssé kiméli az idő zor- 
donsága, valamint a’ világ’ egyéb köznapi fijait. 
Már akár onnan , hogy tán a’ chinai császár’ a- 
gyában a’ derék Pepyséhez hasonló gondolat vil
lant, akár más indítóokból, elég az hozzá: a’ 
császár e’ dolgot szivére vette , ’s egy nap’ kér
dő kedvencz ministerétől, ha nem lehetne-e vi
aszos posztóból vaiamelly öltözetet készíteni, 
melly az embert esőtől ’s megázástól ónáP — 
„Fölségednek csupán e’ téglaköpenyeget szükség 
magán tartania“ felelt a’ minister; melly szavak, 
kai azt akará értetni: maradj palotádban ’s nem 
ázol meg. — Az égi birodalom’ korkönyvei be
szélik, hogy O Fölsége a’ főkanczellár’ elméncz- 
Bégét nem csak rósz néven nem, sőt inkább szi-



vére vette ’s ezentúl drága egészségét az idő-vál
tozás’ kártékony befolyásinak ritkábban tévé ki.

HÖLGY-SZÁLLÍTÁS.
Van Diernensland azon boldog sziget (Uj- 

Hollandia’ délszaki partinál}, hol minden leányra 
három férfi ju t ’s hol következőleg három ifjú 
legény közűi kettő vagy özvegyre vár, vagy só
hajtva a’ tengerre néz, kéinlődvén: nem hoz-e 
valamelly esti szellő a’ lány-dús Europa’ partiról 
egy kedves könnyű terhet vágyó karjai közé. 
Szerencsére Europa’ leányiban olly lágy ’s indu- 
lókony a’ szív; maga, Londonnak egyik külvá
rosa, Marylebone , 24 hajadont kiilde hozzájok 
nem régiben saját költségin, merő ép, virgoncz 
nyers szüzecskéket 16 ’s 2 5 esztendő között, 
kik előbb szegénységük miatt a’ külváros dolog
házaiban epedtenek. De mi ez mind Yan Die- 
mensland 2 5,000 népszámához képest, melly- 
ből hihetőleg s ó fajdalom ! még egy két ezer 
fi nőtárs nélkül sorvad, étkét maga főzi, barmát 
maga feji ’s a’ t . ! Ha Pest és Buda magyar hely 
nem volna, ha hazájához ’s kivált annak nyel
véhez olly forrőn nem szítna, nem kétlem, száz 
annyi leányt önkényt adna, kik talán önköltsé
giken tennék az utat — a boldog sziget felé.

E G Y V E L G E K .
Az a d o k  A n g l i á b a n .  Angliában az a- 

dők: szörnyű nagyságát láthatni a’ következő ada
tokból : A’ pálinka , mellyet John Bull (az angol 
nép) olly igen kedveli, a’ kincstárnak évenként 
annyit hoz-be , mennyit Spanyolországnak öszves 
státusjövedelrne tesz. A’ ser, mellyel John-bull 
óriási szomját o ltja , adóival fölmulja Bajoror
szág’ jövedelmét, hol —  a’ mint jól tudjuk —  
Anglia után legtöbb ser fogy el ; a’ theetől an
nyit fizet a’ kormánynak, mennyit Ildik Ferdi- 
nándnak 6 millió nápolyfüldi lakos; a’ dohány
tol többet ad, mint 4 millió alattvaló a’ sardini- 
ai királynak adók’ fejében fizet; a’ ezukortól a- 
dója nagyobb, mint 12 millió amerikai a’ szö
vetséges tartományokban szokott adni a’ státus
nak ; a' szappantól, mellyel kezét mossa, többet 
fizet, mint a mennyi évenként a’ pápának saját

személyére, katonáira, kardináljaira ’s papjaira 
szükséges. Azon szabadságért, hogy John-bull’ 
házaiban ablakok lehetnek, annyi aranyat ad, 
mennyi a’ hannoverai király’ státuspénztárába 
folyik ; azon taksák végre, mellyek John-bullnak 
megengedik, hogy pálinkával vagy rhnnimal, ser
rel vagy borral szomját oltsa, olly pénzsommát 
tesznek, mint a’ mennyit ötven millió Orosz adó
képen fizet.

A’ P a l a i s  r o y a l .  Ezt a’ hires Riche
lieu kardinál építeté ’s kezdetben kardinálpalotá- 
nak nevezék. A’ minister főkapiíja’ fölibe czime- 
rét ’s papi méltósága jeleit téteté-ki, ’s végren
delésében XIII. Lajos királynak hagyá, ki azt 
1643ban lakhelyéül vevén a’ fölirást Palais royal- 
lá változtatá. Richelieu’ nemzetsége esedezék u- 
gyan a’ fölirás’ visszaállittatásaért, a’ mi jóvá is 
hagyatott ; de az uj elnevezést a’ szokás már fel
fogta. XIV. Lajos ezen épületet öccsének aján- 
dékozá‘s illy úton azoileansi ház’ tulajdonává lön.

Egy reformista Birminghámban egy párisi 
útczakőnek, melly a’ júliusi revolutio’ napjaiban 
nevezetes szerepet já tszo tt, üvegharang alatt vi
seli gondját; körülirása ez: .,Ultima ratio popu- 
lorum.‘*

Traversban (X eufchatel kantonban Helve- 
tiában) megholt néhány hónap előtt Junod Péter; 
ő 87 esztendeig élt ’s 172 g y e r m e k e t  ’s u- 
n o k á t hagyott maga után.

A’ ,,Boulogne sur la Mer‘4 vidéken nem rég 
egy óriási termetű férfira akadtak , ki egy ká
polna előtt földre fordított arcczal fekiitt; via
szos vászonba vala öltözködve, lábán ’s kezén 
iszonyú lánczok csüggtek , személye gyanút éb
resztvén , elfogadtatott. Vallatásából az sült-ki 
hogy irlandi lakos , ki Rómába folytatja zarán
dok ú tjá t, ’s bűnbánásúl vévé fel ’s czipeli a’ 
szörnyű lánczterhet.

REJTETTSZÓ.
Van feje víz mellett, kenyerét az Egésznek ez adja;

A’ habokon végső hárma halállal ijeszt.
Fő hármát viaszán fő ketteje rejti, ’s így élünk —

Hogy mi Iegj en: végső ketteje súgja. Találd!
A1 G9dik számbeli rejtettszó: Merő.

Szerkezteti H e l m e c x y■ XjomUtja L a u  d e r e r .
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ASIAl ASSZONY-SZABADSÁG SZEMKÖZT AZ 
EURÓPAIVAL.

Közönséges ve'leme'ny Európában az asiai fejér
népet bilincsekben ’s világtól elzárt hajle'kokban 
szomorún tengni: az idevalót pedig édes gyönyör, 
s apadhatlan öröm karján szabadon kejelgni hir

deti. Mennyire csalatkozzék, ki e’ hiedelmet 
táplálja keblében, megmutatja sir John Makóim
nak remek munkája, ’s jegyzékei Persiárul. Ezen 
tudós több ideig mulata ott mint angol követség! 
tag. A’ persa nyelvet tökéletesen beszélte, ’s 
több más keleti nyelvet is é rte tt; az ottani szo
kásokat hiven utánazá , úgy hogy kikkel társal
kodóit, határtalan bizalmat helyeztek barátságá
ban. Azon ország’ történeteit mély okossággal 
a’ legrégibb eredeti kútfőkből összeszedő, melly- 
nek németre fordítása angolbul nem régen je- 
lent-meg.

Malcolm Kum nevű városban persa tudósok 
’s bölcselkedők’ körében mulatozott. Régóta fog- 
lalatoskodtatá már elméjét azon gondolat: ,,mi 
valódi állapotjok a’ keleti asszonyoknak ?<{ Ked
vező alkalmat lelt most azon ország szokási ’s 
törvényeinek imilly érdekes részében értesülhet
nie. Mennyi sok kérdésre alaposan felelhettek 
ezen tanult személyek!

,,Van-e vagy nincs leikök az asszonyoknak? 
mellyek az ő kiváltságaik e’ földön ? miként hasz

n á ljak  ezeket, ha ugyan tulajdonaik? Meddig 
terjeszkednek jogaik (jusaik) ? Való-e, hogy 
napkeleten fele az emberi nemnek rabnak tekin
tetik? ’S ha ez való: mellyik foglyoskodik a’ 
két fél küzzül ? 14

íi^ ao7 0n csudálkozom — mondá Malcolm 
a bölcselkedőknek, ’s asztalra tévé pipáját —— 
hogy hölgyeitek olly türelemmel viselik tartós 
fogság- ’s elzáratásukat, mellyre kárhoztatjátok 
őket. A’ mi keresztény asszonyink nem sokat bí
belődnének ezzel; undorral törnék-szét a’ szorí
tó békákat, és szabadoknak kiáltanák-ki mago
kat. Mi minden módon ügvekszünk csinosbítani

értelmüket; ők olly czélirányos nevelésben része
sülnek, mint atyájik, fiútestvéreik, férjeik. Azt 
tartjuk , hogy szellemi józan elveik , hitbeli ér- 
zelmők, tisztelet, ’s kötelesség eléggé biztosít
ják asszonyi erényüket minden kisértet ellen. 
Bennük, ’s miveit lelkűkben helyezzük egész bi
zalmunkat. Bilincs, zár, vas korlát, szűk fog
ház erőtlenebb őrei a’ nőlniségnek, mint a’ ne
velés , mellytől szemérmet ’s gyönge érzetet köl- 
csönzenek. Végirányuk lévén örümink ’s munká
inkban velünk osztozni, nem akarjuk őket elzár
ni a’ világtól, mellyben élniük kell. Házasság
ban nem csak társnőt ki indulatinkat viszonozza: 
hanem barátnőt is keresünk, kihez szivünk szól
hasson , ’s vigasztalást nyerjen tőle.‘*

Ezek valóban szép dolgok. Fájdalom ! né- 
melly kifogásokat szükség itt megjegyezni. Leg
előbb is: való-e, hogy hölgyeink határtalan sza
badsággal dicsekhetnek ? Mi ellenkezőt hiszünk. 
Kövessük csak egy angol —  idomlag más nem
zetbeli — leánygyermek’ nyomdokit dajkája ölé
ből nővé-léte’ napjáig. Éltének két első évét te
kintetbe nem vesszük, melly minden népnél e- 
gyenlő. Két ezután következő évben megenged
tetik a’ gyermeknek szőnyegen heverésznie, 's 
kertben sétálgatnia, hanem a’ virágos ágyakhoz 
nem mer nyúlni , csak a’ gyepen töltheti ked
vét. Negyed évtől hatodikig az elmés ’s mulat
tató abc szoros tanulására fogatik. Hatodiktól 
nyolczadikig tanulását az iskolai fenyíték kellc- 
mezi; itt megtudja, hogy Konstantinápol a’ tö
rökbirodalom anyavárosa , ’s hogy más városok 
is vannak ennél még czikornyásb kiejtésüek, mel- 
Iyeknek consonansi minden ügyetlen torokban el
vesznek , p. o. Przsmysl, Pozodwerchwazkoi ’s 
a* t. Nvolczadiktól tizedikig füző-vállnak kinzal- 
rnival ismerkedik meg , egyenesen kell tartania 
magát, mint egy potsdami gránátosnak, II-dik 
Fridrik alatt; a’ természettől kifelé hajlott sze
gény könyököket befelé ferdítenie. Hát még, 
míg a’ számtalan mozdulatokat kézzel lábbal ’s
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•gesztestével megtanulja, mennyi kínos pillana
tot számlál ? Kinyílik aztán a’ fortepiano; milly 
nagy eszköze a* rabságnak ! Bethoven, Clementi, 
Dusseck minden hangászati szerzeme'nyikkel hány 
bajos, szomorú ’s unalmas órát repítnek örök
ségbe a’ nehezen tanuló leánykától. Erre a’ kis 
szent Czeczilia csikós köténykével nyilványos ne
velő-intézetbe vezetik, melly reá nézve líj tüm- 
löcz. Ebben megtanul tánczolni, két vagy három 
szót egy idegen nyelvből ejteni, ’s helyesen ír
ni. Ifjúságának első virága már majd kókkadó 
félben van, midőn a’ kimivelt leánynövedék a’ 
világba lép, ’s legelőször egy bálban díszéig, hol 
az ő feltűnése nevezetes történetnek tekintetik. 
—  Vajmi kevés irígyletre-méltó szabadság’s füg
getlenség ! — Mind e’ mellett miként mondhat
ni azt, hogy elméje ollyan müveit mint a’ férfi
aké, vagy fiútestvéreié ? Kevés kontár-festés, ér- 
zéktelen musikálás, néhány rosszul-ejtett fran- 
czia szótétel, tán egy olasz sonnet, —  melly- 
nek hallására az olasz fogfájást kapna — néinelly 
czikornyás tánczfordulatok —  nálunk legfeljebb 
a’ német keringés —  ’s egy kevés földleírás —  
ezek foglalati a’ t ö k é l e t e s  nevelésnek. ’S mi
din mar jegygyűrű ékesíti a’ picziny kezet, nem 
marad-e örökre zárva a’ hangszerszám , nem rö
pül-e ki emlékezetébül a’ táncz ’s a’ franczia nyelv- 
tudomány, nem lesz-e aztán a’ kiadási ’s bevéte
li jegyzőkönyv egyetlen tanulása a’ fényeskedő 
nymphának? —  Malcolm szerencséjére körülete- 
sei közül senki sem tudta az európai asszonyok’ 
valódi helyzetét, ’s azért csendes ’s diadalmas te
kintettel folytatható szavait:

„Méltán csudálkoztok azon, a’ mit én be
szélek nektek. A’ ti elmétek fel nem foghatja 
szépeink’ szabadságát, mivel a’ tiéiteket vadállat
ként zárva tartjátok; berostélyozott görgő kalit
kában utaztatjátok, ’s ha gyalog mennek is, a’ tes
tükön függő ruhák’ terhe majd elfojtja lehésöket. 
Keskeny nyiladékok lakjaikon alig engedik azt 
latniok, a‘ mi kivűl történik. Egész társaságu
kat férjeik, gyermekeik, ’s rabszolgáik teszik. 
Némellyek hízelegnek, mások csókolódnak, vágy- 
társnéjikat verik, szobaleánvikat csipdezik — 
ezek foglalatosságaik, időtöltéseik. Vidám élet!

kecsteii létpálya! Ti poklosif jótok édes világi 
létöket, ’s Koran’ szavánál fog\ásl az örökben is 
csak felét ígéritek azon örömeknek számokra, 
mellyekben a’ férfiak részesíilendnek. Éltük zsen
géjén mennek férjhez, ’s 25 esztendős korokban 
már vénhüsznek; ez szüli azon restelkedést ’s 
megvetést, mellyet hölgyeitek tapasztalni kény
telenek, ’s azon lepkéskedést, melly titeket 
koronként más fiatalabb és szebb assonyokhoz 
csábit/ 4

Nyugtalanul de még is türelmesen hallgat
ják végig a beszélőnek nyilatkozatit. Minden
kinél készen állt ellene a’ czáf. Nagytekintetü 
’s tüdős JafFier Ali Khan kezde legelső szőlani, 
a’ többi hallgatag figyelinezett előadására: ,,An
golországban, úgymond, hihetőleg sok ember e- 
rősen hiszi, hogy a’ próféta egy galambot meg
tanított füleibül gabonaszemeket kiszedegetni, a’ 
néppel pedig elhiteté, hogy a’ galamb mennyei 
követ, tán maga főangyaí Gábor legyen. Ti azt 
is hiszitek közönségesen , hogy mekkai templom
ban a’ próféta’ koporsója egy mágnestűi vonatva 
légben csügg. Ha ez igaz volna, a' csudát ön
ként megvallanám; de az puszta koholmány, ’s 
épen nem hihető sőt lehetetlen is , ennélfogva 
még is legtöbb ember hiszi. Valamint Mohamed’ 
koporsója, azon szerint asszonyink’ állapotja felül 
balvéleményben vagytok. Nemde azt képzelitek , 
hogy ó az asszonyoknak lelket nem tulajdoní
to tt?  Azonban ne sajnáljátok a’ Koránt felnyit
ni , és szavait jól megérteni. Ez épen ellenke
zőt mond. A’ nőnem nemcsak ugyanazon egy lép
csőn áll a’ többi hívőkkel, őket még különös 
törvények is pártolják. Szoros tilalom, teszem 
azt, ója őket férjeik bántalmaiktul. Özvegyi ’s 
örökülési igazaikat pontosan kiszabja. Semmi 
sincs részükre elfelejtve. A’ férj nem mondhat
ja nyilvanlag , ho^y neje rosszul viseli magát, 
ha egyszersmind négy szemtanút nem mutat elő; 
ha maga egyedül akar vádoló és tanú is lenni, 
kénytelen négyszer megeskünni , hogy igazat 
mond, ötödik esküvel pedig a’ Mindenható’ ha
ragját hazugság esetében magára h/ni. Ezen in
tézkedés után a’ nő még is kimenekhetik a’ törvé
nyek súlya alul, ha vétlenségét négy esküvel \isz-



283

szatorlolag raegbizonyiija, ’s egy ötödikkel men
nyei bosszút kivan fejére, ha állítása hazugság 
lenne. Akkor szabad kénye'n all a’ férfinak tőle 
elválni , hanf-m tartozik az özvegyi pénzt neki 
megfizetni. Mondsza tehát, nem \edi-e eléggé 
asszonyinkat a’ törvény?“

Malcolm, kinek agyában ezer gondolat ’s 
hasonlat támada, meg elmulék, semmit nem 
szolt, s «V persa tüdős tovább halada beszédé
ben: ,,Nálunk minden elvalt feleség négy hónap 
múlva ismét férjhez mehet, ’s ha dús özvegydíjt 
kapott, elég kérője akad. Még akkor fiatal több
nyire , ’s bamulatosb mint első házasságában ; őn- 
izlese szerint választhat, ’s gyakran érdemesb 
férfira tesz szert, mint a’ millyet először roko
n i, dajkája, vagy valami keritő-asszony toltak 
nyakára.’*

De miként választhat? — közbe szóla itt 
az Angol —  hiszen a’ legszorosb elvonulásban 
teng inkább mint él.

„Csalódás! viszonza Jaffier Ali Khan. Va
lahányszor akar, kimehet. Sőt ha szüntelen ott
hon marad is , az ő szobáit Merdanah —  vagy 
is a’ férfiak’ lakatul csak egy könnyű függöny —  
kárpit —  választja-el, mellyen keresztül min
dent hallhat ’s lathat.”

Föltevén, ezen szabadság használna özve
gyeiteknek, fiatal lyányaitok nem érzik annak 
kellemét, kik tulajdon vallomástok szerint sza
badon nem választhatnak. —

„Csiklandós ellenvetés, az igaz. De nem te
hetnénk-e mi is az európai lyánykák választási 
szabadságuk iránt szinte némelly észrevételeket? 

f  Mennyi kevés adhatja kezét annak, kihez legin
kább szít indulatja. A’ szépnem olly számos, az 
aggszüzi állapot olly kellemetlen , a’ nőszülések 
olly ritkák ! Nincs választás ! Az első szélzsákfi, 
a’ ki jelenti magát, nyeri el a’ jegygyűrűt. Né
hány hónap elmúlik; a* fiatal, röpkedó, vidor 
szüzecske , kinek szeszélyes élénksége kallemes- 
kedék előttünk, kinek természeti édes kecse egy
szerű szalaggal mint a’ legdrágább szövevények
kel ékesűle, kinek sugár termete, villogd hu- 
nvorgása olly széditó vala , ama’ szinte mennyei 
alak, botrankoztató de törvényes szerződés ál

tál egy közönséges, tompa e'rzetü, buta személ
lyel köttetik-össze, kinek egyedüli gondja nejé
nek kincstára, unalmas mintáz őszi szakadatlan 
esőzés, ’s utálatos mint a’ kenderváz, szóval: 
igazi hegyi manó , miilyeneket most eleget lát
hatni. Hanem a’ nős ség hatalmas ’s eikerűlhet- 
len varázskép. A’ kegyszűz elváltozik komoly 
feszes , fegyelmes, száraz , untató matrónává. 
Köszönteden mellőzi-el legismerősb, legjobb ba
rá tit, vagy pedig hosszú nevetséges hajladékot 
(Compliment) lök oda nekik, ’s hogy teljesen 
isinéretlenitse ’s idomtalanitsa személyét, egész 
homlokát befödi reczés csipkegátfal, melly majd 
egész állát béövedzi, ’s képéből csak orra , sze
me, ’s giínymosolyu ajka marad fedetlen.”

Jefifier Ali Khan folytatá ezáfbeszédét: ,,A’ 
mi iyánkaink rendszerint éltök zsengéjén jegyez- 
tetnek-el, ’s igen ifjonta adatnak férjhez. A’ 
kor, érdem, ’s birtok-egyenlőség hatarozza-el 
közönségesen az atyafiak’ választását. Igaz , csu
pa mellesleg érdek is alapit néha többnyire fo
nák kötéseket. Szerinte a’ fiatal hölgy aggko
rúval , ifjú-szép de szegény leányka, kiaszott de 
arany-dús kopasszal bilincseztetik- öszve. De nem 
tapasztalhatni-e ezt mindenütt? ítéletem szerint 
a’ nyereségvágy ’s inség-undor Európában is 
szinte olly nagy, mint nálunk. Az atyák, m ór. 
dód, nálatok nem kinszerithetik leányaikat ah
hoz menni férjhez, kit nem kedvelnek. Mennyi 
távoldad ’s még is hatékony eszközzel bir egy 
atya leányát ezen könyelműleg kiszámolt ’s vi
gyázatlanul készített útra bírni ? Milly tetemes 
szellemi befolyása lehet minden esetben a’ hölgy’ 
lelkére ? Úgy tartom , e’ tekintetben imilly sze
mélynek egyéb sikeres eszköze nincs m int: ah
hoz köttetni magát, kit u tál, vagy azzal világba 
szaladni, kit kedvel. Ez kétszerte súlyos körül
mény , melly néha nagy veszéllyé tetemesülhet. 
Asiában lyánycsábitás isméretlen. A? összekelők 
indulati csak házasulások’ pillanatában kezdnek 
fejledezni. Ma még gyermekileg bánnak velők 
az atyai háznál, ’s holnap tulajdon cselédeiken 
uralkodhatnak; rabszolgájik minden intésre tal
pon állnak, ’s az igénytelen elvonult leánykát 
tulajdon szobalynnyai drága öltözetekbe burkol-
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jak. A.’ menyekzői nap rcájok nézve örömteli 
ünnep; ezen kezdődik éltök’ arany szakasza. Fér- 
jeiktül nyerik a’ nők minden gyönyöreiket, mi
ért ők állandó hálaérzettel simulnak ölelő kar
jaikba.4’

Mit felelt erre Malcolm? — Semmit. —— 
Meg kell vallani, hogy e’ nyilatkozványokra ke
veset is viszonozhatni. Azonban még is tán eze
ket gördíthetnék elibe: Illyen elfacsart házassá
gok, mellyeket te , bölcs Jaffier, gyalázsz, ’s 
honodban csak kivétel gyanánt a’ fő szabályiul 
történnek, fájdalom ! mi nálunk igen nagy szá- 
muak. Piros-pozsgás hölgyek, és sovány csontváz
férfiak, avitt özvegyek ’s könnyelmű kies ifjak, 
ez sokszor azon öszhangzás, mellyen egyesség, 
’s házi boldogságnak települnie kellene. Az asz- 
szonyok majd mindig áldozati eféle bomlasztó 
rendezkedéseknek. Olly nőszőnek nyújtja kezét 
némellyik, kit telj es éggel nem szenvedhet, ha
nem általa megnevesedik, ’s tán ragyogó ozimer- 
letre alkalmasul. Tekintetes vagy épen Nagysá
gos asszony! harsog minden szájbul feléje. Min
dig udvarló hemzseg tágas teremiben. Milly sze
rencse, milly gyönyör! Minő viszonlás nősi ra- 
boskodásért! —

(Folytatása következik.)

NÉPISMÉRTETŐ VONÁSOK.

Meares angol kapitány, a’ Nutkasnndon ke
resztül tett utazása’ leírásában, melly éjnyugot- 
parti tengeröble Ejszakamerikának "s földünknek 
előttünk legisméretlenebb része lévén , a’ terra 
incognita nevet leginkább megérdemli; az itt la
kozó mintegy 1 0 , 0 0 0  családnyi ffamilia) népnek, 
’s Macuilla nevű ifjú fejdelmöknek igen különös 
’s ritka tulajdonságiról tudósit bennünket: mel- 
lyek közül itt csak néhányat említünk. Az asz- 
szonyok ’s leányoknak, hogy szépeknek tartas
sanak , itt mindenek előtt igen vastagok ’s kö
véreknek kell lenniök. Az ész és szív, úgymond 
Meares, itt szintúgy nem vétetik tekintetbe mint 
minálunk. Az előbb említett czélból a’ gazdag kis
asszonyok olajba mártott tésztagolyókkal hizlal-

Szerkezteti H e !  m e c z v.

ta tnak , mint nálunk a’ ludak. Legkedvesb e'te- 
lök a’ faggyú, ha mindjárt ré g i’s avas is; melly- 
bül ők szintúgy mint mi gyertyát is tudnak már
tani. Ezzel csitítják el a1 síró gyermeket, mint 
mi mézes-kaláccsal. Egy előkelő, kinek a’‘ka
pitány néhány angol viaszgyertyát ajándékoza, 
ezeket azonnal szájához vivé; de vissza is adá 
mindjárt, mivel úgymond a’ faggyú régi ’s igen 
kemény, nem különben szaga is igen kellemetlen. 
Az egyes nemzetségek’ vendégséginéi az ünnepet 
egynek jól elverése koronázza be; ’s ha e’ meg
különböztetésre senki sem tette magát a’ jelen
lévők közül érdemessé: valakit gondolomra ki
választanak, ’s a’ tisztelet’ helyére hozatván, 
minden kifogás’ ellenére azonnal kiosztják a’ ju 
talmat.

A’ senegambiai négerek a’ Manicheusokke'nt 
azt hiszik, hogy e’ világ’ sorsát két fő lény, 
t. i. egy jó ’s egy rósz, kormányozza. Mivel 
pedig az elsőtől nincs mit félniek, annak semmi 
tiszteletet sem adnak; csak azt imádják, a’ kit 
rettegnek. Ennek tiszteletére áldoznak, ennek 
vágynak papjai ’s templomai; melly utolsók csak 
a’ fák’ lombjaiból készíttetnek , egy négyszegű 
oltárt emelvén annak közepébe minden kép nél
kül , mert a’ mint mondják, a’ rósz szellem nem ' 
látható.

A’ Schiitek, egy mohamcdanusi secta, kik 
többnyire Persiábnn tartózkodnak, azzal külön
böznek a’ Sunnitáktól: hogy amazok az embert 
képekben ábrázolni megengedik, a’ mi ezeknél a’ 
legnagyobb büntetés alatt tiltva van; és pedig 
azon okból, mivel az Isten az lítóisó Ítéleten min
den képnek lelkét annak készítőjétől számba ve- 
endi; mellynek ez nem le'vén képes urát adni, 
pokolra kárhoztatik. A’ pokolnak török vallás 
szerint hét kapuja van. H d g r .

REJTETTSZÓ.
51 , 501; ah szólj ! ha szabad lesz-e hozzá 

Adnom 1000-t? lesz-e rá szemed' egy pillantata? Amen. 
Szólj! és a1 T e r n ó ,  — melly éltem’ so rsa ,— találva.

M ish o lczy  I s tv á n .
A’ 70(3ik számbeli rejtettszó: R é v é s z .

Nyomtatja L ä n d e r e r
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ASIAI ASSZONY-SZABADSÁG SZEMKÖZT AZ 
EURÓPAIVAL.

(Folytatás.)
Rövid szünet után isine't felfogd beszéde fo

nalat a persa Bölcs 5 s Malcolm ellenszegülésé- 
re így válaszolt: „így hangzik minden it el et- 
mondastok felőlünk Európában. Fejdelmeink há
remeikről hallottatok beszelni , ’s azonnal azt 
képzelitek magatoknak , hogy minden egyes em
bernek van illy búja börtöne, hová a’ hatalom 
’s gazdaság minden részéiből a’ világnak szép
ségeket csődit-öszve elvásott érzékek’ kielégítésé
re. De nem tékozolhat-el akárki közülünk mil

liom okat e végre. A’ heréitek, a fedező főld- 
bás’yak s más illy körületek az utazok képzel- 
iuökben tetemes benyomást tettek. Azt feledték, 
vagy észre nem vettek, hogy illyes asszonyi ó- 
lak birtokosai olly idomzatban vannak a’ többi 
néptömeghez, mint egy —  százezerhez. — Ha egy
szerű magányos fprivát) ember jő nemzetségből 
lyányt vesz hitvesül, egész háza’ kormányát ke
zébe adja. Ha a’ törvényes engedményt haszná
ra fordítani akarná , ’s más asszonyt hasonló i- 
gazakban részeltetne az elsővel , a’ háztartásbul 
igazi pokol válnék. Felette ritkán esik ez meg. 
Királyok ’s vezérek, kik minden egyebeknél fen
tebb ragyognak , ’s alattvalójik’ élete hatalmok
ban van, tarthatnak ugyan háremeket, ’s höl
gyeket szám nélkül ; de ha mi alsóbbrendüek i- 
milly gondolatra veteműlhetnénk, ha mindjárt 
tehetségink elégségesek volnának is arra, csak 
hamar kimondhatlan kárát tapasztalnék.

Jaffier belső meggyőződés’ hangján ejté ezen 
szavakat, mint tapasztalt ember, ’s ez nagyon 
magasító érdemét vonzó beszédességének.

,,A’ nagyhírű Sady— hozzá tévé Haji Hus
sein, egyike a’ jelenvoltaknak, ki mély figye
lemmel hallgató barátja’ előbbi hosszadalmas elő
terjesztését —  Sady ezt egy halhatlan versben 
jelenté-ki: se két Dervisch nem hálhat együtt 
ec7  gyékényen, s« két király nem ülhet nyugton

egy királyszéken. Még ezt toldhatni ide: Két 
asszony sem uralkodhatik békén egy épületben."

„Valóban —  veté utána Jaffier — ez na
gyon is igaz.” Ezen komoly nyilatkozatát mély- 
hallgatás követé. Malcolm használó ezt egy ér
dekes kérdés tételére : „Szeretném tudni -— úgy
mond — miért engedé-meg Mohamed « 
jüséget, mellyet ti kárhoztatni látszattok. > t.»- 
m'tványinak mi okra nézve szorító négyre a’ nő- 
számot , midőn magának kilenczet vett, ide nem 
számítván azokat, kik jobb keze’ rablyányainak 
hivatnak E’ szavakra hirtelen mozgás tán. a de 
a’ hitvédő bölcsek közt, ’s tekintetük nagy há
borgást árula-eJ. ,,Próféta’ intézetei örökké böl
csek —  kiálta egy ünnepélyes szózat —  Állók
nak áldása terüljön-el rajta!1' Imez új beszélő 
Mirza Aga Mir,szentes férfi , ’s a’ próféta' utáno- 
sinak tagja volt. Jó alapra telepítő ostromszere
it :  „Próféta’ intézetei örökké bölcsek.” Senki 
sem űzhette volna ki könnyen e’ hittudományi 
fellegvárából. De mivel észre vette még is, hogy 
bizonyító okfője nem igen látszik a’ tárgyat fel- 
világosítni, ezeket toldá hozzá : „Ha a’ halandó 
tekintete bátran szemlélhetné a’ nap’ tündökletét, 
ha önértelmével megítélhetné a’ próféta’ magas 
ezélzatit, azon gondolatra jöhetne, hogy imez 
csak a’ zsidó szokást, ’s Moses példáját, — kit 
valamint a’ törökök úgy a’ keresztények is isteni 
lélekkel megtölt Látónak tartottak — akaró kö
vetni azon rendelete által. Hogy ő a’ törvényes 
nők" számát négyre szűkítő: az érzékiséget kíván
ta ez által valamennyire fékezni, nielly nemcsak 
a’ Zsidóknál, hanem a’ pogány Aráboknál is di- 
vatoskodék; az ö kicsapongó fesletségök s bű
neik kísztették a’ prófétát ellenkező törvényho
zásra , de tanácsosnak látta ezen, nem teljes eltil
tás , hanem bizonyos mérséklés által némileg segí
teni. Könnyebben gőrbül-meg a’ fa, ha lassan
ként hajtogatod; eltörik, ha hirtelen nagyot csa- 
varítasz rajta. Ezer keletiek közt, kiket te t
szésére választhat Kegyed , nem akad harmincz-
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r a , kiknek több egynél, ’s nem tizet, kiknek 
kettőnél több hitvesük volna. —  Háremekről elég 
világosan beszélt Jaffier barátom. Azonok léte-o
zése semmi törvény, hanem inkább ez-alóli kivé
tel. Igen gazdag-, igen hatalmasnak, szóval: 
fejdelemnek kell lenni, hogy sok nőt tarthasson; 
ez felette nagy költséggel já r.u

Elsötétült Malcolm’ homloka ’s a’ figyelmes 
szemlélő olvashatta volna róla titkos gondolatit, 
mellyek most haboztak lelkében. Mindinkább e- 
rősödék gyam'tása, hogy a’ valódi asszony-sza
badság, melly Európában álszin alatt látszik lap
pangni, keleti tartományokban diszelg. Mi is a’ 
szépnem képzelt függetlensége nálunk ? Csupa 
theoria legkisebb tényleg —  praxis —  nélkül. 
Házi gondok fárasztják szüntelen hölgyeinket. II- 
lemény ’s módosság lánczolja le lábaikat, férjök 
f jltékenysége szellemi kinpadra feszíti őket. Gyer
mek-ápolás nyugtalanítja kebleiket, és számtalan 
éjeikből kiűzi az édes álmot. Jaffier Ali észrevé
ve' habozását az Angolnak, ’s imennek ingado
zó véleményén végkép diadalmaskodtak amannak 
szavai.

..A’ mi asszonyink — monda Jaffier— va
lóban szabadok. Magányosan mennek a’ fürdőbe, 
látogatják kedvök szerint barátnéjikat, szüléiket, 
testvéreiket, rokonikat. Egy napot, hetet, sőt 
hónapot is eltöltenek nálok, ha nekik úgy tet
szik. A’ férj mit sem szólhat az ellen. Ha va- 
lamelly férfi felesége’ lépteire vigyázni, vele men
ni, vagy szándékában akadályoskodni akarna , il- 
lyes tettét mindenki gonosz durvaságnak , sőt a’ 
mi több, igen nevetségesnek rutolná. A’ nő min
den lehető udvarlást elfogad , ezt vagy amazt ét
táblához meghi'ja, jőtet magához játszókat, tán- 
ezosokat, ’s árusokat szabad kénye szerint. Az 
ő teremébe nem léphet férje , ha jövetét eleve 
nem jelenti neki. Csudálni kell azon alázatot, 
tetszeskedést, majd rabszolgaságnak mondanám, 
mellyel a’ férfiak feleségeik szent hajlékjokba 
megjelennek. Ez többé nem hős, nem parancs
nok, nem kény-úr, ki kegyetlen negéddel pacz- 
kázik emberein, ’s fellengző szempillákkal te
kint alá hasonlóira. Alig érinti lábával a’ nő
teremet , tüstént emlékezteti minden, a’ mit

lá t, hogy parancsinak ottan nincs helyök. Ez 
a’ mi asszonyink’ sorsa. Látod, nem annyi
ra sajnálatra méltók , mint te gondoltad előbb; 
az ő háztartásukban olly korlátlan hatalmok, mint 
sultáné a’ maga birodalmában. Ha rosz-kedvűk , 
’s haragusznak : minden felfordul a’ háznál; el
lenben ha szeszélyük mosolygó: minden vidul, ’s 
jól megyen. Tőlök ered a’ derű, valamint a’ bo
rú, ők nevelnek nyugalmat, de háborgást is . 46

„Isten lígy tartson ! felkiálta hirtelen Mal
colm — ez épen úgy van mint Európában. 44 E’ 
felkiáltás mélyebb szemléletre vezet bennünket. 
Ha az asiai asszonyok azon adománnyal bírnak 
tetszésük szerint haraghatni: úgy az ottani sze
gény férjek sem szerencsésbek vagy inkább sok
kal szerencsétlenbek, mint az európai nősség baj- 
viselőji. Ha egy gonosz asszony férjének házi é- 
letét megmérgesiti Asiában: Mohamed’ törvénye 
értelménél fogva mást vehet; hanem ez által gyak
ran egy mákszemnyire se.n javul állapotja. —  A- 
ga Mir sejdité azon szánakodást, mellyet a’ tö
rök férjek’ helyzete Malcolmban gerjeszte , ’s é- 
lénk hangon ezeket mondá hozzá : „Igen is, igaz
sággal megérdemeljük Kegyed’ részvétét, rokon
érzését, majd azt mondhatnám — Kegyed’ irgal
mát. Mi egyedül vagyunk sajnálatra méltók. Fe- 
leségink nekünk sokkal több pénzbe ’s költség
be kerülnek , mint nektek a’ tieitek , a’ mellett 
vigyázatunk nem terjedhet-ki egészen reájok; 
az ő egyediilségök biztosítja leginkább független- 
ségöket. Ha még valamennyire kéteskednék Ke
gyed nő ’s férj-közti viszonyról nálunk: jőjön 
velem Jaffier Ali Khan’ lakába, vagy Haji Hus- 
seinébe, vagy Mohammed Hussein Khanéba, vagy 
Khan Sahibébe , vagy az enyimbe. A’ sipító asz- 
szonyhangok , mellyek mindenfelől nem csak je 
lenlétünkben, hanem intetink’ daczára is zenge
nek , Kegyed’ fülébe is jutandanak, ’s meggyő
zik Kegyedet a’ felül , hogy hölgyeink nem olly 
rabszivűk , szomorúk, ’s bátortalanok , mint 
gondolta. 44

Csendes megelégvési moraj u tán , mellyet 
néha hangos nevetés szakíta félbe, Malcolm is
mét beszédhez férhete ’s imigy szólt: Ha állitás- 
tok szerint szabadok hölgyeitek, mért töltik él-
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töket zár ’s rostély közt ? Me'rt nem mehetnek 
ők ki leplegetlén (ohne Schleier), hiszen ez 
inkább eltemeti őket, hogysem védi a’ lég’ vi- 
szályi ellen ?

,,A’ mi az elsőt illeti —  válaszola Aga Mir
— arra már Jaffier Ali felelt, ’s én nem aka
rom többé ismétlem. Egyedül mennek a’ fürdő
be , látogatásokra, ’s nem ritkán vissza is él
nek engedségökkel. A’ lepleg (Schleier), melly 
őket fedezi, tiszteletes különbözésül, sőt ékül 
szolgál inkább nekik, mint akadékul. Némelly 
nemzetség, mellynek lepleget viselni tilos, tár
sasági söpredéknek tartatik. A’ mi asszonyink 
olly nagy becsben tartják ezen részét öltözetjök- 
nek, hogy a’ világért sem lehetnének nélküle.“ 
Hanem — szála az Angol —— illy szokások mel
lett miként juthatnak hölgyeitek a’ világ’ isme
retéhez , melly őket kötelességeik hű teljesíté
sére ügyesen idomíthatná?

„Világisméret! En e’ szó’ értelmét meg nem 
foghatom , 's nem is tudom, mi hasznát vehetné 
ennek szépnemünk. Véleményünk szerint a’ gyer
meknevelés , ’s a’ ház’ gondos vezérlése legnyo- 
matosb kötelessége az asszonynak, mellyet élté
ben teljesítnie kell.“

Ezzel végződött a’ beszéd-mulatság. Keleti 
lakoma következék utána, ’s Khan Sahid az if
jú Költő elöl vasa egy szellemi történetet a’ nős- 
ség’ bajai- ’s bájairól, mint ezt azon országokban 
tapasztalhatni.

M. D.

A’ DSHAGERNATI TEMPLOM INDIÁBAN.

Londonban csak imént jelentek-meg Mun- 
dy kapitány’ néprajzai , mellyekben a’ dshager- 
nati templomról ezeket közli: A’ zarándokok e’ 
templomhoz hullámként tolongnak , azonban szá
muk már egy évről másra szemlátomást csökken; 
mert minél szebb ’s fentebb fényfokra lép Indi
ában a’ miveltség és civilisatio: annál inkább ha
nyatlik a’ dshagernati hely’ szentsége is. A’ dü
hös vakbuzgóság , melly korábbi időkben annyi 
száz embert véres áldozatra ösztönze, azaz : hogy 
magát a’ bálványisten’ kocsikerekei közzé vesse
—  a’ mit közvélemény szerint a’ vérszomjas is
ten tetszetes mosollyal fogadott —  már jelenleg

meglehetősen kijózanodék. — Sterling említi, 
hogy ő azon négy év a la tt, mellyekben a’ dsha
gernati ünnepléseken jelen volt, csupán három 
zarándokot látott , kik magokat feláldozák ; de 
ezen szerencsétleneket különben is súlyos testi 
nyavalyák epeszték, éltek az alkalommal, melly 
nyomor ált létöknek véget Ígért — ’s azért csu
pán , hogy ne legyenek rútabb halállal kimúlni 
kénytelenek, azaz: magokat felakasztani vagy 
vízbe fojtani. Általában véve évenként mintegy
1 2 0 , 0 0 0  zarándok gyülöng össze Porihban; ezek 
közül soknak megtiltja a’ végzés , hogy ismét 
honába visszatérjen. Ezereket öl meg az éhség 
e’ balgatag nyomorék közzűl; vagy az utón a’ 
szerfölötti megerőltetés ’s az esős idők’ ártalmas 
befolyása által vesznek-el. Holt testüket az an
gol statio mellett az élők minden további gond 
nélkül a’ homokra szórják ’s elégetik , vagy a’ 
saskeselyűknek, rókáknak ’s ebeknek hagyják 
martalékul. Gyakran már száz, száz ötven holtat 
is lehete ott látni és sűrű csapatokban a’ vad ál
latokat, mellyek a’ rút konezok fölött egymás
sal czivódtak.

TALÁLMÁNY ’S MŰVÉSZI SZORGALOM.
Sz. Pétervárban részvények’ utján egy m o- 

só i n t é z e t  állíttatott, melly a’ fejér ruhát 
csupán vízgőz és szappanhab által tisztítja, a’ nél
kül , hogy a’ dörzsölés’ kártékony erejét gya
korolná.

Angliában a’ tengeri fővezérség egy uj bú
v á r  ö l t v é n n y e l  (Taucherapparat) próbát té- 
lete, melly czélirányossága ’s egyszerűsége miatt 
igen alkalmasnak találtatott. A’ búvár egy láb- 
tón leszáll a’ vízbe, ’s ott huzamos ideig tartóz- 
kodhatik. Ezen öltvény egy érczsisakból áll két 
tömlővel, mellyek egy légszivattyúba szolgálnak, 
honnan folyvást levegő nyomul-ki. A’ szemek e- 
lébe két üveg van illesztve ’s a’búvár ezeken által 
a’ viz’ fenekén mindent tökéletesen ’s tisztán 
meglát. Ruházata egészen a’ keztyűkig egy szö
vetből áll, mellyen a’ viz keresztül nem hat. ’s 
a’ búvár ezen ruha alatt szárazon ’s melegen ma
rad ; a’ mint ez eléggé kimutatkozott, midőn a’ 
te tt próba után a’ búvárról sisakot ’s ruhát le- 
vevének.
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Francziaország elárasztja keztyűkkel Angli
át. Évenke'nt ezen utóbbikba kerekszámnial egy 
millió 150 ezer pár keztyű hozatik-be.

A* kis Bristol város az éjszakamerikai Con- 
nectitut tartományban, mellynek mintegy 2 . 0 0 0  

lakosa van, múlt esztendőben 30,000 órát adott 
el gyáraiból. Ha egy órának árát csupán 8  dol
lárral számítjuk is , az tetszik k i, hogy e’ pa
rányi város a’ kézműves szorgalom ezen egyetlen 
ágában 240,000 dollár ( 1 , 2 0 0 , 0 0 0  frank) esz
tendei jövedelmet gyűjt.

A N E K D O T Á K .
Egy utazó bizonyos vendégfogadóba térvén 

be, ott ebédet nem kaphatott, s mivel dolgai 
siettetek , kénytelen lón üres gyomorral tovább 
folytatni útját. A’ kocsi gyönyörű zöld mezőkön 
mene végig, hol a’ szép kövér csordák kényökre 
legeltek. Itt az utas magát elfeledvén —  nagy 
szívfájdalommal kiáltott fe l: „Egek, be boldog 
b a r o m volnék it t!4' —

Egy fiatal asszonyka csodálkozék, mintöl- 
heti-le a" vendégfogadósné olly hideg vérrel a 
tyúkokat —  „Tessék elhinni Tens ifjú asszony 
—  mond a’ vendégfogadósné —  eleinte magam 
is sajnáltam szegény párákat, de most, midőn 
mar hiísz esztendeig űzöm ezt a dolgot, a ba
r o m f i  már hozzászokott. 44

Egy férj, kinek igen zsémbes felesége volt, 
súlyosan lebetegedék. „O ! érzem, hogy meg 
kell halnom44 sohajta a’ szenvedő. „Nem , nem, 
te nem halsz meg44 morgott a’ házi vihar. „Asz- 
szony! egész éltedben tied volt az uralkodó aka
rat — r eb égé a’ férj bossziísan — hagyd akarjak 
én is  e g y s z e r . 44 Erre haragjában megfordult 
’s meghalt.

Három hónapi távoliét után üsszetalálkozám 
egy barátommal, ki azalatt megházasodott. ,,Hej 
barátom! — mondá öntetszéssel —  csak látnád , 
milly g y ö n y ö r ű  s zép r e n d  uralkodik há- 
zomban , mióta feleséget vettem; mindennek sa
já t kijegyzett helye van44 Véletlenül tüsszent , 
és zsebkendő helyett h á l ó  f ő k ö t ő t  ház-ki 
zsebjéből.

Egy silány költő dicsérő versekkel tisztelt 
meg egy czukorművest. Ez neki más nap piskó
tákat külde, ihellyek ugyanazon verseken sütet
tek. A’ költő inegbántottnak mutató magát; de 
a’ czukorműves illy szavakat hoza mentségül: „az 
úr verseket irt süteményemre, én pedig süteményt 
az úr’ verseire. 44

A P H O R 1 Z M Á K

A’ beszédesség lélek nélkül malom, melly 
ugyan folyvást őröl, de alig ad egy marok lisz
te t, minekutána tizenkét véka szó-magot garat
ra öntöttél.* —  Záratlan ládában nem rejtezhe- 
tik kincs ; —  a’ mindég nyitott száj üres szív
re mutat.

A’ tékozló egy bolond, ki egész vagyonát 
arra fordítja , hogy a’ koldúsrend’ vitézi közzé 
avattassák. —  Játszani annyi , mint vagyonát 
tengerbe szórni, ’s azt a’ parton ismét fölszedni.

Éltünk hasonlít a’ b i l i á r d  játékhoz: A’ 
ki jól érti a’ csúztatást ’s golyóját gyöngéden 
szökteti, az nyertes a’ nélkül, hogy nézőket cső- 
dítsen. De a’ ki mindig erősen lök ’s folyvást 
kitűnő fénnyel akar játszani, az itt magát elug- 
rasztja; ott viszont elveszti; vagy ellencsapást 
kap egy másiktól, melly visszarúgja.

A’ V i l á g  a’ gyermekeknek paradicsom; 
az ifjúnak opera vagy mulatókért; férfinak népes 
kereskedő város; Öregnek váltóbolt, honnan el
osonni és sírjába rejtezni kivánkozik.

A béketűrés keserű növény, de gyümölcse 
édes; béketűrés az öröm" kapuja, hirtelenkedés 
a’ megbánásé.

A' ruha szükséges takaró a' bölcsnek ; kal
márnak portéka; gyermeknek já ték ; dőrének 
hiúság.

REJTETTSZÓ.
Nyolcz betű a’ nagy egész; napként fő hárma sugárt önt, 

Elseje nélkül négy: földi valókat ápol; —
Öt, hat, hét — egy név. kétszer hat pápa viselte,

Vég három visszán: nagy pátriárka vala.
És az egész: Bajnok, — ragyog érez emléke örökké, 

ü hoza nap1 fiaként földi boriira derűt.
A1 71 dik számbeli rejtettszó: L I ,  D l ,  M.

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r



TÁRSALKODÓ.
73. szám  P est, S e p te m b e r ’ 12t<ía 1832.

LÁTOGATÁS A1 NÉGER-KIRÁLYNÁL.

Egy angol tengeritiszt az United Service 
Journalban irnígy írja le Afrika’ nyugoti partján 
a’ fetishtown-i Négerkirálynál tett látogatását. 
,5Reggeli után egy barátommal útra keltem, hogy 
látogatásomat tegyem a’ fejdelemnek , ki a’ vá
rosnak egy különös , fallal kerített részében la
kott. Minekutána a’ palotához elérőnk, egy igen 
meredek, durva készületü hágcsón kelle föllép
nünk , szükséges vala itt igen vigyázva járni ’s 
erősen megfogódzkodni, ne hogy hanyatt isme't 
alázuhanjunk. A’ hágcsón feljutván , egy nagy 
terembe vezetőnek bennünket, molly tölgyfa-desz
kákból igen csinosan épült; a’ falakat nagy ré
szint törött tükörüvegek, tömérdek apró rézmet
szés és képivek d/szezék, mellyek közűi nem ke
vés fonákul vala felfüggesztve. Látánk itt egy
szersmind sok széket mint európai kéz-műt; e’ 
házi bútor rendkívüli becsben tartatott, a’ fej- 
delmet annak bírása biiszkité, a’ szomszéd kirá 
lyokat pedig irigy bánatra gvűjtá. A’ fekete or
oz u Fölség azt a’ rabszolgakereskedőktől s e^yéb 
kalmároktól szerzé be ; mivel királyi akaratja sze
rint egy törvény divatozott, melly azt határozd, 
hogy egy hajóskapitány se űzhessen addig keres
kedést , mielőtt a’ fejdelemnek valamit előleges 
adó fejében nem fizet. Minekutána néhány per- 
czig a teremben várakoztunk, — belépett a’ 
király. Külsője hatvan esztendős férfit mutatott, 
igen izmos testalkatú, és szemlátomást elefant- 
kórságban szenvedett, mert mindegyik lábszára 
emberderéknyi vastag volt. Öltözetének különös
sége rendkívül gerjesztő bennem a’ nevetés’ vá
gyát , minduntalan attól tartók, hogy az illen
dőséget ’s a’ fölség’ kényes érzését véletlen ki
törő kaczajjal megsértem. Egy nagy vászondarab 
minden rend ’s illesztés nélkül vala teste körűi 
tekerve, ’s ez pótold ki nála a’ köntöst, mel
lényt, inget, nadrágot ’s minden más ruhaneműt; 
mezítlen karját egy hasítékon által rejtő a’ vá
szonba, mivel ezen ország’ szabójinál a’ köntös

újak’ készítése még csak jövendő találmány. 
Fejét egy avult barna szőrkalap fődé, karimájá
nak egy része fülére konyáit; homlokelejét rú
tul tépték meg az időviharok, ’s eredeti alakjá
ból igen kivetkezett; mert e’ díszes süveg leg
alább is kétszer keskenyebb főre készült, mint
sem mostani birtokosáé. A’ Fölség sarukat viselt, 
minőkkel a’ jó szivű természet mindenkit meg
ajándékoz, azaz: ő mezítláb járt, ríjain gyémánt 
gyanánt villogtak az eresztett hosszú körmök, 
mellyekkel bízvást idézhetnék a’ sast párviadal
ra. Van okunk hinni , hogy O Fölségének egész 
ruhatárát szemünk előtt láttuk. A’ fekete ki
rály igen nyájas és leereszkedő volt; kezemet 
megfogta, a’ terem’ hátulsó részébe vezetett, le
ült ’s parancsold egy szolgának, hogy nekem szé
ket hozzon. Rövid szünet után beszédhez kezdett, 
’s tolmácsa által kérdé tőlem: „Mi újság?“ F? 
szavakat igen nyájas hangon intéző hozzám, ’s 
úgy látszék , hogy valamelly hosszabb beszélge
tésre akart velük felbátorítok Meg kell valla- 
nőm: e’ megszólítás engem eleinte bizonyos za
varba hozott; de midőn meggandolám, hogy szom
szédom Francziaországot nem képes Amerikától 
megkülönböztetni, tehát azt feleiéin, a’ mi leg
hamarabb eszembe ö tlö tt, jelesen : hogy mióta 
a’ Bataviaiak elfoglalták Hollandiát, nem vettünk 
semmi újabb hirt. —  Ő ezen válasszal igen meg- 
elégiiltnek látszék, ’s kétségkívül azt hitte, hogy 
én őt egy igen bölcs tapasztalt ’s küldolgokba 
avatott fejdelemnek tartom, mivel olly kérdést 
tön hozzám , m el lyre felelni egy kis gondolko
dásomba került. E’ királyt a’ legkényelmesb dő
zsölő borhelyek’ sorába lehet helyezni ; ő égő 
gyönyörrel issza a’ pálinkát csordultig teli poha
rakból , mintegy háromszáz felesége van, ’s ta
lán ugyan annyi ágyasa. Úgy hallottuk, hogy 
néhány közülök igen szép ; de mivel ezen or
szág’ minden szépei feketék, pittyedt ajkúak ’s 
a’ természettől horpadt széles orral áldattak meg, 
tehát ösztönöm nem vala olly tüzes, hogy a’ fej-
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delem’ haremje't fejkoczkáztatással is megtekint
sem. Audientiáin alatt egy asszony —  fekete 
mint hollo —  lépett a’ terembe , de a’ ki már 
megszűnt fiatal lenni. Későbben meghallottam, 
hogy ez mindnyája közt a’ legvénebb menyecs
ke volt. —  Ezen státusnak uralkodási rendszere 
csupa önkény, határozatlan , féketlen , a’ mint 
azt csak képzelni lehet. A’ király legkisebb vét
ségért az alattvalónak fejét lábához fektetheti ; 
saját ízléséhez tartozik pedig e’ fejdelemnek, hogy 
a’ büntetést a’ vétkesen ’s gyakran nem vétke
sen is saját felséges kezével szokja hóhérirga
lommal végrehajtani. Hatalma széles nagy bir
tokra terjed, mellyen az éjnapegyeni (aequinocti- 
alis) tartományok’ mindennemű termékei tenyész
nek, e’ mellett elefántcsont ’s békateknő is bő
ven találkozik. A’ város Nazareth folyónak tor
kánál fekszik jobbra, ’s mintegy 300 házat fog
lal magában, mellyek nádból igen csinosan van
nak építve. A’ szomszéd vidékeken igen számos 
a’ bial, elefánt, oroszlány, párducz ’s más ra
gadozó vad; a’ folyam’ öble igen haldás, s part
jain tömérdek a’ madarak sokasága, mellyek a’ leg
gyönyörűbb színes toliakkal felruházva szállongnak.

BONAPARTE A’ SZOMORJÁTÉK1 HŐSÖKRŐL.

Midőn egykor a’ hősi bátorság forgott szó
ban , Bonaparte így szólott Talmához: A’ ti szo- 
morjátékitok valóban igen ízetlenek, valahányszor 
azokban hősök lépnek fel, kik a’ hadi erkölcs’ 
’s bajnoki bátorság’ példájit adják. Ütközeteket 
értelmes kiszámolás , állandó bajtürés által lehet 
csupán nyerni, néha pedig a’ győzedelemhez ma
ga a’ vak történet is segít, —  Ha két tábor — 
mindegyik száz ezer főből —  egymással szem
közt áll , akkor mind a’ két ellenfél rendkívüli 
kedvet mutat a’ hadakozásra. Míg e’ kedv tart, 
addig a’ vezérnek semmi dolga, legalább nincs több 
mint van egy kocsisnak , ki lovaival St. Honoré ut- 
czáján vágtat végig. De hogyha a’ véres munka 
már 5 — 6  óráig tarto tt, akkor mindkét részről 
csökkenni kezd a’ hadakozás’ kedve, ’s most ve
zéren a’ sor —  hősi erejét kitüntetni; neki ér
teni kell saját seregeit lelkesítői, áj kedvre azo
kat tüzelni, az ellenéit pedig elcsüggeszteni. E

zen vezeri tehetség, hősi erő, szükséges , hogy 
itt nyomban kifejtse magát. E’ mellett józan meg
ítélés, igaz felfogás tartozik ahhoz, hogy a’ férfi 
a’ dolgokat ágy lássa a’ mint vannak, nem pe
dig tragicus buzongás (Enthusiasmus), melly több
nyire csal, ’s álreményeket költ arról, a’ mit 
emberek véghez vinni képesek. Murat szomorjá- 
téki hős volt, de igen nyomorú hadvezér: Desaix 
ellenben igaz hős volt, de igen egyszerű hősszerep 
a’ szomorjátékhoz. — Még sok más jeles férfiút 
is illy észfogatok szerint ítélt meg ismerősi közűi.

A’ RENDES PANASZ.
E’ napokban megjelent a’ londoni politia 

tisztségnél egy bizonyos asszony, név szerint Mis
tress Comfort, ki keserves panaszt tőn férje’ rósz 
viseletéről, vádolá , hogy vele illetlenül bánik, 
hogy neje’ hátát a’ házi tirán sokszor báza-kéve'- 
nek nézi ’s a’ nádpáiczát mint valamelly csépet 
jártatja ra jta ; — itt fölleplezé vállait ’s előállí 
tott hat kék tanát. Ezen alkalomkor a’ szegény 
asszony ’s a’ politiatiszt közt következő párbe
széd keletkezék. — A’ t i s z t : „Minek tulaj
donítja az asszony ezt a’ férjétől tapasztalt rósz 
bánást főképen?“ —  Mr s .  C o m f o r t :  „Minek 
tulajdonítsam másnak? tulajdonítom Wellington 
herczegnek ; óh ! ez még őt a’ végső Ínség’ szé
lére viszi, ez neki még nyakát fogja törni.u —  
„Hogyhogy? Wellington herczeg? Mi dolga Wel
lington herczegnek az asszony’ férjével ?“ —
,,A’ mit itt mondók , olly igaz mint a’ szent írás. 
Öregem nem nyughatik, ha csak Wellington her
czeg’ gyönyörű bandájával egy asztal mellett nem 
ül. Reggel, délkor, estve ott van, ’s ha haza 
jön 's lefekszik, nem álmodik másról, csak az 
átkozott Wellington herczegről.“ — „Édes asz- 
szonyom! én beszédjét nem értem, szóljon vilá
gosabban. Mint lehet Wellington herczeg férje’ 
rossz viseletének oka ? Én azt tartom , az asz- 
szony’ öregje —  mint nevezi— nem tölthet an
nyi időt O herczegsége körűi, még akkor sem, 
ha a’ herczeg’ lovásza volna ’s annak istállójá
ban foglalatoskodnék“ 1 —  „Istállójában ! ez egé
szen más , nagytiszteletű uram! — bár istálló
jában volna! akkor nem szólnék, azon még in
kább örülnék. De ő ki nem jő a’ csapszékből“



291

— „Haha! most értem az asszonyt. Férje te
hát szereti a’ korcsmát?“ — „Természet sze
rin t, Sir“ —  „És a’ korcsma , mellyet rendsze
rint látogat, nemde Wellington herczeg’ czimjét 
viseli ?“ Mist. Comfort igenzé , hozzá még 
ezt függesztvén : hogy bárcsak elidegeníthetné 
öregjét Wellington herczegtől, úgy még egyszer 
olly szerencsés volna; de mióta ő ,,a’ herczeg- 
nél“ ki ’s bejár, csak egy nyugalmas boldog ó- 
rája sincs.

GYERMEK-ALTATÁS HIMALAYÁN,

A’ pórnépnek Himalaya’ hegyén különös sa
já t módja van a’ gyermekeket elaltatni — mond 
egy utazó —  én ezt sokáig nem akarám hinni; 
míg végre arról saját szemeim meggyőztek. A’ 
gyermek, mellyet imígy elaltatva láték, 18 hó
napos vagy legfeljebb két esztendős lehetett, ’s 
az anya, ki alvása alatt mozsárban gabonát tört, 
gyermekét egy pázsitos lejten füzhajból font gyé
kényre helyezé, hol felül keskeny ágyban egy 
kis forrás csörgött-el. Egy darab, csővé sodrott 
fakéreg vala a’ forrás’ szegeiéhez alkalmazva, hon
nan egy vékony vizionál szivárgott alá ’s mint 
egy féllábnyi magasról a’ kisded’ mezítlen fejét 
öntözé. Azon pillanatban, mellyben e’ jelenést 
megnézni jövék, a’ kis Hindu csiírfürdője alatt 
mély szendergésben fekütt. A’ pórság e’ gyer
mekaltatás’ módját igen hasznosnak hiszi, ’s azt 
állítja , hogy a’ gyermek’ testalkatára igen ked
vező befolyású, ’s hogy illy önlözés alatt ép, te
nyeres talpas legények nevekszenek. Azt ugyan 
megengedem —  mond tovább az utazó —  hogy 
koponyájok, e’ lélek’ kamarája, keményebb lesz; 
de ha lelki tehetségük, szellemi erejök is egy 
kissé nagyon nem kövesűl-e e l , az más kérdés , 
mellyre a’ himalaya-hegyi parasfct-ész nem igen 
kedvezőleg felel.

AZ ADÓSSÁGI BÖRTÖNZÉSEK LONDONBAN.

Az angol társaság, melly a’ csekélyebb a- 
dósság miatt börtönzöttek’ kiszabadítására állott 
fel, közrebocsátott számadás szerint 1831ben 
k é t  e z e r  n y o l c z  adóst váltott-ki a’ fogház

bó l; mindöszve 5227 font sterlinggel tartoztak. 
E’ folyó év’ máj. 2 ka óta még 1 1 1  olly adós ra
bot is szabadított-ki, kik közül 03 házas sze
mély, ’s ezeknek öszveleg 208 gyermekük volt. 
A’ váltság’ díja 324 font sterlinget tőn. „ Lé
pett-e föl valaha a’ parliamentben —  e’jegyzést 
teszi itt a’ Literary Gazette —  egy lángelmű 
szónok , ki e’ vad kegyetlenség’ borzasztó képét 
’s a’ törvények’ szörnyű állapotját egy fölvílágo- 
sóit keresztyén országban hív ecsettel főstötte vol
na? —  Csak a’ múlt esztendőben is két ezer 
ember, kiket torvényharpyak elszakasztottak a’ 
köz munkás élettől ’s kegyetlen, koldus sorsra 
vezető költségekkel terheltek —  sanyargott fog
házban ; és pedig olly adósság m iatt, mellybői 
nem több, mint 2  font st. ’s tiz shilling esik 
egy főre! —  Lehet-e erről gondolkodni; lehet- 
e a’ hitelezőknek zsarnok könyörtelenségét kép
zelni , kiket illy vadtétre készt a’ bosszűállás; 
lehet-e azon vérpénzre gondolni, mellyet az Ín
ségtől éhes sovárgó ügyészek kisajtoltak; lehet- 
e a’ törvényekről emlékezni, mellyek nem csak 
egyes személyeken hanem az egész státuson illy 
szörnyű éktelenséget engednek elkövetni; — le
het-e —  még egyszer kérdezzük —  mind ezt 
emlékezetbe hozni a’ nélkül, hogy a’ lélek á- 
muljon , irtózzék ’s borzadjon ?“

FÉRJ-SZERETET’ RITKA PÉLDÁJA.

Irlandban Dalystown várának ura Sir De
nis Bowes Daly magzat nélkül kimúlván , vára 
eladaték. Ezen alkalommal egy kis teremben, 
hova korábban senkinek sem vala belépnie sza
bad , meglelék előtte harmincz évvel megholt ne
jének tetemit —— ép ’s rohadástól ment állapot
ban. Ha Daly ur várát meglátogatta, több órá- 
iglan láták őt e’ teremben tartózkodni; de azt 
senki sem sejté, hogy a’ szerető férj ott milly 
nemes kincsnek viseli gondját. Lady Daly halá
la után, mint mindenki gondolá, eltemettetett, 
és sirhalmát is emlékkő díszezé. Daly úr’ mellén 
halálakor egy kis arany medenczére akadtak, melly
ben hamu volt; de kinek hamva? ezt senki sem 
fejthető még. Most a’ titok felviláglott: a’ ne-
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nies fe'rj szeretett neje'nek szive hamvát viselé 
szíven. —  Valóban ritka példa e’ mostankorban, 
hol többnyire s z e r e t e t  es s z í v  már élet
ben hamvadoz!

JA F A N I N É P M ÍV E L T S É G .

Golownin , orosz hajóskapitány , ki több 
esztendőt (181 ltől 1813ig) Japanban tö ltö tt, a’ 
Japánokat a’ világ’ egyik legmíveltebb népének 
tartja. Ha mindjárt, a’ mi a’ mélyebb tudomá
nyokat ’s a’ fentebb társalkodás’ szellemét ille
ti . nem mérkezhetnek is az Európaiakkal, még 
is felülmulják ezeket, a’ kapitány’ véleménye sze
r in t, az általányosan kiterjedt népmiveltséggel. 
Ott senkit sem találhatni, legyen bármilly sze
gény, ki olvasást’s Írást ne értene. A’ nép igen 
szeret olvasni, ’s még katonákat is lehet sokszor 
az őrhelyen látni, kik könyvet tártnak kezükben, 
’s így járnak fel ’s alá. —  Talán egy nép sem 
ismeri jobban honi történetét mint a’ japani. Ál
talában e’ népnél nagyobb szellemi erő ’s leiki 
rugósság mutatkozik, mint a’ többi ásiai népek
nél. Az iskolákban Confucius’ tudománya taní- 
ta tik , melly után a’ nemzetnek egy nagy része 
vallási nézeteit képezte.

K Ü L Ö N F É L E .

A’ b e c s ü l e t e s  adós .  Ejszakamerikában, 
a’ mint látszik , az adósak különös saját szabá
sú becsületes emberek. A’ savanah-i Journalban 
következőt olvasunk: „En alólírt—  John Hewett 
—- ezennel barátimnak, ismerősimnek’s minden
kinek tudtára adom, hogy mától fogva bármi 
adósságot teendek még, egyetlen egyet sem fo
gok lefizetni.“ —  Milly nemes őszinteség! Ki 
ne kívánná , hogy e’ szép példa Európában is 
minél több követőt nyerjen?! — Hazám’ földjén 
is minden bizonnyal növekednék akkor az, a’ mi 
most olly igen csökken: —  a’ h i t e l !

C h i n a i  a n e k d o t a .  Egy fukar utazott 
fiával. Hirtelen kiszökik egy tigris a’ bokorból, 
megrohanja az utazókat, "s az atyát elviszi. A’ 
fiú ragadja kézivét, s nyilát a’ tigris’ ágyéká
nak irányozza; az atya látá ezt a’ vadnak torka-

ból, ’s távolról kiáltozó fiának: „Tompa nyilat 
végy fiam , ki veszi meg a’ bőrt, ha lyukas lesz ?“ 

Egy újon ez éjjel őrt állt a1 csillagász-to
ronynál ’s gondolatlan tekintett a’ toronyra ’s 
felhőtlen égre fel. Itt megjelent valaki a’ torony
ban —  mint az ujoncz vélé — hosszú puskával, 
’s vele fel a’ csillagos éjbe ezélzott. „Már azt 
csakugyan szeretném tudni, —  mond az ujoncz 
esudálkozólag magában —  hogy mit akar ez az 
ember sötét éjszakán lőni?“ ’s itt követé sze
mével azon irányt, mellyet a’ toronyban a’ csil
lagász’ messze-csóje kijegyzett. Véletlenül egy 
fény az égen elvillan ; az ámúlt ujoneznak kiesik 
a’ fegyver karja közül ’s felkiált: „No, ezt az 
ördög gondolná; —  bizony eltalálta!“

Egy lengyel zsidó tengeren utazott. Ó a’ 
hajó’ tetején álla ’s a’ szél, melly a’ hajót vi
torla-szárnyakon gyorsan előrehnjtá, lekapta fejé
ről medvesüvegét. „Megálljunk! —  kiálta Isra
el — a’ sipkám! a’ sipkám!“ —

Egy Török — ki Bécsben hosszabb ideig tar
tózkodott, ’s itt a’ kalappal köszöngetést bosz- 
szankodva nézé, kétség kívül azért, mivel a’ tő
rök tiszteikedés’ módjától ez olly igen különbözik, 
—  később ha valakire megharagvék, azt következő 
átokkal illető: „Ne legyen lelkednek több nyu
godalma, mint van egy német kalapnak!“

Egy tétényi paraszt Budára Mátyás király
hoz illy tartalmú könyörgő levélkét küldött: „Fel
séges úr ! kérem alássan , beszéljen már egy ma- 
gamszőrü emberrel is egy két szót. Nekem vala
mi sürgetés dolgom van. —  Ma délután a’ vár
kapu mögött egy sarokban fogok várakozni. —  
Röstellek azokhoz a’ többi nagy urakhoz fölmenni. 
Kérem szépen, legyen olly jó ’s jőjön le csak egy 
kicsikét is.“ Mi kedves természeti egyszerűség!

R F.JT K T T SZ Ó .
T erm ek  én erdőn ’s h eg y ek 1 oldalában ,
R é te k e n , fűnek k ö z e p e t te ,  fákon ;
S z in t p irost já tszom  —  gy ö n y ö rű  fe jéret  

Es fe k e té t  is.
Vég tagom nem k ell az okosnak ; inkább 
A’ magáét kész odahagyni másnak;
T ad ja  p é ld á k b ó l , h ogy  előbb utóbb ót

V ízre  v ezetn é . K o r i t  J, 
A 1 72dik  szám beli r e jte ttszó : N a p o l e o n .

bzerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r
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N A G Y  B E C SK E R E K I L E V E L T Ö R E D É K .
(M agyar sz ín játszó inkról.)

A’ színészi társaságot Aradról —  hova Te
mesvárról utazott — a’ magyar nemesség önkölt
ségén szálítá N.Becskerekre, ’s mutatványait most 
a’ vármegye’ tanácsteremében adja. Az első da
rab, mellyet adott ,,A’ herczegi parancsolat“ czí- 
mű volt, august. 27e'n. Ezt megelőzd a’ megye
ház’ homlokfalán egy csinos transparent, melly- 
nek felső részét Hazánk ’s Megyénk’ igen csinos 
rajzolatú kivilágosított czímerei; közepet e’ ráirás:

„ Á llsz  m é g ,  á llsz  szere te tt H a zá n k !
N em  dőlt még  a la cso n y  porba nem es fejed.*1

’s alját koszorús Költőnk B e r z s e n y i n e k ,  
mint e’ sorok’ alkotójának neve tündér világla- 
tú színezetben díszesíte'k. Előtte jó ízle'ssel ké
szült nemzeti dalok’ zengedeze'si mulattaták az 
est’ ünnepére számosán egybesereglett polgáro
kat. A’ fen írt darab’ ve'gzete'vel a’ terem’ min
den részeiről ’s galeriájiról üdvezlő négy rend
beli alkalmi vers papiros-eső gyanánt zúdult alá, 
’s a’ különféle színekben tarkán leröpűlő levél
kék tündérbájt adának a’ helynek, ’s ezek közül 
két rendbeli a’ Társasághoz , egyik egy különös 
alkalomra ’s a’ negyedik rendbeli a’ szép Nem
hez valának intézve. Nem vétek talán, ha ez’ u- 
tóbbit közlöm:

A ’ S Z É P  N E M H E Z .

T ájam ’ szép  L e á n y !2 in t a ’ r ó zsa p á ly a ,
Honni da lt z en g  e’ tár’ bájegű la p á ly a ,

C orvin’ napja m ár derűi.
Szebb a’ bíbor-ajak esdeklő  n y ö g é s e ,
Szebb a ’ lyán y i sz írn ek  epedő v e ré se :

H a  dalába elm erül.

H a E ly z t  bájolhat a ’ szem ’ v illa n a tja ,
B old og  p erczet a ’ lét' e g y  m é ly  p illan atja:

H át a ’ honni zen gzetek  ?
E z ,  m agyar Szépinknek c silla g k o szo rú ja ,
E ’ rem én ytő l o sz lik  a ’ n em zet’ borúja , 

íg y  h a l,  ^  él az É rtetek.

így mulék-el az első est. Másnap „Tan
erőd5* czíinű dal-játék adaték teljes szorgalom ’s 
ügyességgel vitetve-ki ’s díjzatva azon vers-zá
porok által, mellyek a’ magasabb helyekről özön 
gyanánt boríták-el a’ teremet.

Bárány Ágoston.

K I A ’ V A L Ó D I B O L D O G  ?

Gyula! — Gyula! —  mi le lt, hogy ki ed
dig csudálván az elégületleneket, földi boldogsá
godban szünetlen kérkedél; most olly hirteleniil 
változva szinte asszonyi panaszokra fakadsz, ’s 
majd kétségbe esve átkozod sorsodat? — sőt en
gem is , mint vélem , elgyengiiltnek gyanítva kér- 
dezsz: mint vagyok jelen sorsommal megeléged
ve? —  Megelégedve?!! —  Hah! —  mi nagy 
kérdést adál előmbe barátom! —  kérdezed tud
ni illik: boldog vagyok-e? — Valljon kimond
hatja magáról ezt egész meggyőződéssel, ha So
lon’ mondására vissza nem emlékezvén is, csak a’ 
halandók perczenként változva forgó eseteit veszi 
szemügyre? Bármi dús birtokkal bővelkedjél szám
talan éhező embertársid’ körében , bármi kedve- 
zőleg mosolyogjon reád hízelkedő szerencséd, bár
mi sok barát vegyen körül, éltedet nyájas vidám
ságra derítve; ha fontos vizsgálódás után komoly 
gondolkozással tekintesz a’ dolgok’ folyamiba, 
minden megbizottságod mellett is végre fel kell 
kiáltnod: nihil est ab omni parte beatum! Te
kints csak egy tüzes vérü ifjú t, kit poétái szel
leme lángfellegü empyreumba ragadván , az élet’ 
boldogságát minden gyönyörködtető képzetek özö
nében tüntetik elibe tündér álmadozási. Sok hab
zó gyötrődés, kétes harcz, nyugtalan tűnődés 
u tán , végre óhajtása beteljesedék; a’ szomszéd, 
mennyei kellemekkel tündöklő szűznek, kit for
rón szeret, megnyeri szívét, ’s már nem kétke
dés közt habozva, hanem tulajdon rózsás ajkirói 
veszi azon rég várt szívbeli nyilatkoztatást: hogy 
viszon a’ leghőbb érzéssel kedveltetik; mellyet 
már nem csak egy tüzes kézszorítás , hanem a"
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szerelem’ tagadatlan pecsétje erősít. —  Kérdezd 
most ez ifjút első felhevültében, ha sorsával meg 
van-e elégedve? ’s nem fogja-e azt vallani: hogy 
magát a’ hajdani boldog arany kor’ együgyű pász
torinak körében számlálja ; a’ madarak1 zengése 
mennyei harmónia, a’ patakoknak lengenyés 's 
nefelejtses partok közt csörgedezése magán kivül 
ragadó hang, a’ völgyek bármi vadonok, Petrar
ca’ e'deni Vaucluse; minden — minden, a’ mit lát 
öröm , gyönyörűség. Ah szegény ! nem veszi ész
re , hogy mind ezeket szerelmi részegsége nem 
halandó szemekkel tekinti. Ballagnak, s lassan
ként haladnak az élet’ ime’ kellemesen szende- 
n tö  pályáján; — bejárják naponként karöltve 
hevelgő szívvel kedves helyeiket, ’s majd rózsák 
közt enyelegve váltanak bokrétát, majd a’ hives 
völgyek’ gyönyöreiben szedvén a’ mezei virágo
kat, koszorúkat fűznek egymásnak; majd forrón 
ölelkezve egy szerelmes gerlicze-párra függesz
tik szemeiket; ’s egészen elragadtatva forrván 
öszve : „Illyen hűséges pár maradjunk mi is örök
ké kedves!” így kiált ölére simult kegyesének 
az ifjú. Az érzékeny szűz szemérmes ajkiról egy 
hosszú fohász reppen, ’s könyei azon pillanat
ban gördülnek bájoló arczira, és azoknak egyi
ke a’ szerető ifjú kezére. Mély hallgatás lön — 
gondolatokba merülve némán állanak; —  végre 
a’ szűz hirtelen megfordulván elsiet, mellyet az 
i f jú  csak akkor vészén észre, midőn amaz a’ tá
volban utolsó csókját repili hozzá újairól. Ek
kor ieesókolván kezéről kedvese’ könycsepjét: — 
ah ! nem egyéb ez, úgymond, forró szerelmének 
jeiénéí, nem egyéb, mint félénk szemérmi sza
va. ’s újra édes ábrándozásokba merülve tér ha
za. Boldog csalódás! melly a’ Cyclopsok’ vil- 
lámgyártó műhelyében is amhroziás kelyhek’ ké
sz í té sé r ő l  álmadozik! — Szegény ifjú! nem csaíó- 
dol ugyan abban, hogy imádott kedvesed’ szerel
mét a’ legnagyobb mértekben birod, nem abban 
is , hogy ama' hajnali harmatként ragyogott kö
rívek , mellyek az ő varázsló szemeinek kékjé
ből hullottak, belső érzésének tagadatlan toimá- 
csi; de nem tudod az t, hogy azokat egy atyai 
kemény tilalom sajtolta ; nem azt, hogy imádot- 
tad’ fülébe már e’ szavak dörrentek: „Nem! —-

akármint esdekelsz — azé nem léssz ; — férjed’ 
választása az én gondom; — vele többé társal
kodói ne merészelj, ha atya i átkomat fejedre 
vonni nem akarod.c' Kímélni akara ő téged, ’s 
hogy e’ halálos Ítéletet ne az ő szerető ajkiról 
halljad, elillant. Ah! hova tűntek ama’ szép a- 
rany idők’ bájrajzai! — hova enyészett ama’ bol
dog megelégedés’ nyugalma, melly melledet édes 
érzetekre olvasztá? Most már kedvesedtől meg
fosztva keserged iszonyú veszteséged’ a’ hold’ hal
vány világánál; most azon helyek, mellyek az 
ő társaságában, bájoló kellemeket leheltek, pusz
t ák,  kietlenek, keserűség’ , sirás’ völgyei; —  
átkozod a’ sorsot, átkozod az emberi dolgok 
kárhozatos szÖvevényit, átkozod a’ szerelmet, 
sőt végre létedet is,

íme barátom! állíts most engem e’ szerelmes 
ifjú* képében elődbe, ’s érteni fogod dolgaim'lé
tét ; hallani, ha nem mondom is , minő megelé
gedésben élek. Nekem sem legjobban folyanak 
egy időig napjaim ; ’s megvallom : már már csüg- 
gedezék. Ligeti egy lelkes férfiú, kinek nemes tu
lajdonságé inkább bámulni, mint kellőleg leirni 
tudom ; bizodalmamat egész mértékben megnyer
vén, ő volt az, kinek szívem’ fájdalmait felfedem. 
Ne csüggedj barátom! ez vala válasza: Véled-e 
hogy nekem is különben folyának dolgaim ? Gyön
ge ringatások merítének engem a’ legkellemesb 
álmokba ide jöttémkor. Akármerre tekinték, szí
ves barátságot, kedveltetést, becsültetést tapasz
taltam , még talán azokban is , kik titkon nyila
kat készítenek ellenem. Mit jövendőlheték iíly 
körülményekben egyebet jónál ? — Csalódtam ; 
—  ’s mi tévé e’ változást? nem egyéb mintegy 
két ellenemnek sokáig titkolva élesített fegyvere, 
mellyel végre nyilván vagdaikozék; ’s ha gyáva 
emberrel lett volna csak dolga, k i, mint a’ fé
lénk eb a’ fenyítő pálcza előtt magát nem védve 
földre terűi, ’s néha esdeklő szemeit kínzójára 
fel felvetve, magát veretni engedi, diadalmat is 
nyert volna. Én ugyan a’ vagdalkozást viszon 
vagdalkozásokkal nem váltottam ; —— de nem is 
követtem a’ félénk eb’ megvonulasát, inkább tár
ták a’ nagy szívű oroszlánnal, ki csipkedő, de 
aein ártható üldözőit nem csak bosszúval nem ii-
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Ieti , hanem inkább nemes megvetéssel szánja. 
—  „Említett szíves barátomnak ezen rövid elő
adása, új lelket önte belém békén tűrni, ’s Pla
tónak ezen mondását: „Nem illik bosszulni, mint 
a’ pórnép véli, sem valaki ellen rosszat cseleked
ni, bármennyit kelle is szenvedned mástól,4* fon
tolóra vévén, meg nem görbedve hordozóm ha
landóságom’ terhét, ’s habár tökéletes megelé
gedés nem mosolyga is rám , hogy lelkem csen
des vala, tapasztalám; ellenim végre kifáradának 
üldöztetésemben ’s elhallgatának.

Ezt kérdésedre nem azért hozom fel , hogy 
vagy győzödelmemben dicsekedjem, vagy füledet 
asszony-panaszokkal töltsem; hanem csak azt a- 
karáin bizonyítani, hogy: midőn dolgaink véleke
désünk szerint legkellemesebben folynak is , so
ha egész meggyőződéssel azt nem állíthatjuk, hogy 
tökéletesen boldogak vagyunk; mert bármi elé
gedettnek ismérjük is magunkat, van mindenkor, 
mi annak tiszta forrását, ha nem egészen is, de 
érezhetőleg felzavarja. Gyakran azon bokor alatt, 
mellynek árnyékában sűrűén kékellve hintik kel
lemes illatjokat a’ violák, kigyó lappang, ’s mi
dőn amazokat leszaggatni kezünket szinte mohón 
nyújtjuk, ennek mérges fulánkjat tapasztaljuk. 
A" gazda, midőn már aratni akarja kövér kalá
szit, egy véletlenül kerekvő jégeső által egészen 
letapodva látja reményét; —  az érzékeny atya, 
ki minden örömét szépen fejlődő gyermekében 
heíyzi , sokszor annak viruló tavaszában történt 
kihunytét kesergi; — a’ tömérdek kinccsel bő- 
\eikedő nem retteg-e minden zörrenésre ? —

Ha tehát tökéletes megelégedés e’ földön 
nincs, legalább úgy fussuk az élet’ pályáját, hogy 
az elégületlenség’ nyugtalansága egészen ne csüg- 
gessze lelkünket el. Leghathatósb eszköz lesz er
re a’ bölcseség , a’ józan meggondolás, a’ Tosz
nak minden lehetséges jóra magyarázása. Üldöz
nek? —  kérdezd meg tenmagadtól miért? Vagy 
van erre elleniének oka , vagy nincs. Ha van, 
mi az? —  En, így szóíasz : nyájas, barátságos, 
nyiltszivü vagyok; ennek, vagy amannak mézes 
beszédje azt gyaníttatá velem, hogy szíves bará
tom. Meghivén benne, feífödéra titkomat, ’s né
ha vélt nembarátom ellen is kifakadék; —* ó min

den szavamat igenlé, sőt ama’ vélt nembarátom 
ellen, mintha nyilványos veszélyemre törne , fel 
is ingerle, mellyre még inkább felhevülve, indu- 
latosb igékre fakadék. Alig várta álbarátom, hogy 
tőlem válva amazzal öszvejöhessen: mindent te
temes toldással födöze fel neki, kitört a’ hábo
rú ’s abban engeszteletlen üldözőt leltem. „így 
szóíasz te , de nem tanúlhatád-e tapasztalásból 
eléggé, hogy dicséretes tulajdon ugyan a’ nyíit- 
szivüség, de nem mindenhol, ’s minden esetben 
használható az , kivált ha a’ beszéd’ tárgya em
bertársunk néminemű sérelmével van összekapcsol
va ? — Oka lévén tehát annak, hogy ama’ ve
led különben sem rokon érzetü feled méltatlanul 
sértegetett, békével szükség tűrnöd csapásit, ’s 
inkább megnyerni bizodalmát, mint üldjét bosszul
ni. Látván majd ő ezen változásodat, tapasztal
ván : hogy egyedül nyiltszivüség és semmi rósz 
indulat vala, mi téged néha ellene gerjészté, \s  
mellette férfias állandó tűrésed szivére hatván , 
magába tér, megengesztelődik , ’s még talán lel
kesebb barátoddá fog válni, mint azok valónak, 
kik barátsági álszin alatt, vesztedre törekvőnek. 
De egy igazságtalan rágalmazó, némelly cziinbo- 
ráival frigyesülve minden ügyekezetét becsületed’ 
tapodására fordítja; — ő oka: hogy, ki ennek- 
előtte ismért mérsékleted’, jámborságod’, egysze
rűséged ’ ’s jeles elmédért mindenektől általányo- 
san becsben tartattál ’s kodveltettél , most en
nek fulánkos nyelve mindeneket elhitetvén arról, 
hogy vidám életed nem más mint részegeskedés, 
nyájas enyelgésid tombérozás , szerénységed ká
romkodás, nyiltszivüséged szinlés, közjóra törek
vő munkásságod tettetés, minden dolgod hiányos, 
közraegvetés’ tárgyává tesz, ’s mindenek előtt 
gyűlöletessé; —  sőt még azokat is , kik jeles 
tulajdonságidat megismerve becsültek , tőled el
idegeníti.

Fájdalmas ugyan illy sértés, holott drágább 
kincsünk a’ jó hir- ’s névnél, a’ becsületnél nincs; 
mert ennek akármi alaptalan elvesztőt visszapó
tolni vagy teljességgel nem lehet, vagy vissza- 
állíttatása iszonyú küzdésbe kerül. Azonban egy 
erős lelkű férfiú még ez esetben sem engedi ma
gát asszonyi csüggedés által lenyomatni. Mit te-
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szén tehát ? Istenben helyzett tánton'thatlan bi
zodalmának édes érzete között, éltének eddig vi
selt feddhetlen pályáját csendes leiekkel futja, a’ 
ki a* kiszabott ösvényből félre nem rándul; tisz
tét (ha bár azok, kik balvélekedésüek iránta, hely
telenül gáncsosítják is) híven ’s egész buzgóság- 
gal folytatja ; ’s erősen hiszi, hogy az erény, 
habár néha magát tapodtatni engedi i s , végre 
fényes diadallal emeli föl fejét, ’s pirulva fordul
nak előle azok e l , kik nemtelen fondorkodással 
akarák szégyenítni. Illy hiedelem tartván lelke
det állandóságban, habár nyugtalanít is néha mél
tatlan bántatásod, és sok, különben derűit na
podat homályba borítja, súlya alatt egészen nem 
görbedsz le , ’s mindenkor marad valami melled
ben , melly érzetedet édes vigasztalás’ balzamá- 
val enyhíti. — így gondolkodom én, édes bará
tom. most is , midőn az iszonyú vihar-háborította 
tenger’ óriás hullámai hajómat elsodorván , már 
bizonyosnak tartam vesztemet, ’s íme! midőn 
nem is reménylettem, megszűnt a’ vész, az ir
tózatos habok elenyészvén a’ tenger’ sikjáról, 
most gyönge zephyr lengedezted azt, ’s roncsolt 
vitorlámat kellő szelek lebegtetik , ’s eképen a’ 
békés tűrés elvezetvén hajómat a’ rég óhajtott 
parthoz , nyugodt lélekkel fogom ezt füledbe súg
ni: Bár tökéletesen boldog halandó nincs, de 
boldogtalan sem lehet, ki az életet okosan tud
ja használni.

Horváth J. E lei.

DEMOCRITUSI CSEPPEK.

Egy urnák szelíd czinegéje v o lt; ez minden 
látogatónak fejére szállt. Egykor egy nem leg- 
szerencsésb szellemű vendég jö tt a’ házhoz, ki 
bár miként édesgető a’ czinegét, ez mindenkép 
vonakodott fejére szállni. Az üres craniumról is
meretes vendég tudakozó a’ kis madár’ félelme’ 
okát; a’ tulajdonos válaszolt: „ F é l  b a r á t o m,  
m e r t  t ö k b e n  f o g t á  k . 44

Nagy zörejjel csavarodék egy serhordókkal 
rakodott hosszú kocsi e’ napokban egyik utczánk’ 
szegletén, midőn egy paraszt három kis lovií sze
kerével a’ másik utczából kibukkanván , véletle

nül neki jö tt ’s vele összeakadt. „Illyen Iám! 
a’ m a g y a r  —  monda egy arra menő úr tár
saihoz —  ő m i n d e n e n  f e l  a k a d . 44

Egy közkedvű vendéglő (Traiteur) temeté
sén több vendégi jelenvén meg, szokás szerint 
kiki eldicsérte a’ holtról azt, a’ mit benne élté
ben jónak szépnek tartott. — Egyik vendég 
sajnálkodva emlegeté, hogy a’ szegény megholt 
—  sarjadozó nemzetisedése’ jeléül —  már b a- 
j u s z t  is növesztő, melly azonban csak félig 
sarjadozhatott k i , midőn megholt. — „Hallod 
barátom! mit mondanak —  sugá egy ezt halló 
csintalan elméncz szomszédjának — a’ szegény 
nevető Jean —  b a j  u s z - n ö v e s z t és b e n 
holt meg !;t (hihető, spanyol betegség.)

Egy a’ f ő iskolák’ végeztével al-adószedővé 
választatott ifjú úr, dicsekedett baráti előtt, 
mennyi practicus isméreteket gyüjtögete magá
nak uj hivatalában. „Azóta tudom p. o. azt i s , 
hogy a’ házi adóban t i z - t i z e d r é s z ,  a’ ha
di adóban pedig h ú s z - h u s z a d r é s z  krajczár 
tesz e g y  e g é s z  krajczárt. 44 Szekrényety.

H O L M I .
Londonban a’ boncztudósak 1 2  font sterlin

get is fizetnek szükség’ idején egy halott ember
ért. — Istenem! csak sok pénznek kell Angliá
ban lenni. Nálunk némelly élő emberért sem ad
nának egy fillért.

A’ „Dorfzeitung’ 44 állítása szerint a’ frank
furti zsidók közül, —  hallván, hogy a’ chole
ra Gallicziában hitsorsosik közt leginkább dühös- 
ködik, —-  sokan keresztyén hitre akarának térni.

, H d g r .T A L A N Y .
N e  bánts en g em ! szen t v a g y o k  é n !

N e bántsd a ’ druszám at i s ;
Ó ten gette  a ’ fö ld ’ sz ín én  

M ég a’ n agy  apám at i s .  —
Én szen t h e ly e k 1 czím je v a g y o k ,

O m eg d ísze  a ’ n y á rn a k ,
E l e d e l t  k i c s i n y e k  ’» n a g y o k ,

M i n d  c s a k  b e l ő l e  v á r n a k .
E gy  rósz  atyánkfia is  v a n ,

Ó de bárcsak ne vo lna  —
Égy mindenki önházában

Vidám kedvvel dalolna ! K o rit  J.
A1 73dik szám b eli re jte ttszó : Eper.

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r
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AZ EGYIPTOMI BASÁNAK UDVARA.

Két vagy három mérföldre Kahirától egy 
sykömor-lugos’ végében fekszik Schubra, az e- 
gyiptomi basának kedvencz lakhelye. E’ palota 
Nílus’ partján épült, ’s korán sem izmos építé
si szerkezete, vagy roppant csodás külseje teszi 
azt nevezetessé; hanem az ottani gyönyörű ker
tekben egy kioszk van, melly a’ legszebb, saját 
szabású épületművek’ egyike ’s az egésznek leir- 
hatlan tündérbájt ad. Ha az ember egy szagos 
narancsligetből kijő, váratlanul egy fölséges hág
csó előtt á ll, melly egy roppant kapuhoz vezet. 
Ide fölérvén, egy fejér márványbul alkotott négy
szegű oszlopos-csarnok’ bemeneténél látja magát, 
mellyet egy kis tó vesz körűi; ezen bárom négy 
csinos csólnak —  selyem zsinórok által parthoz 
kötve — lebegdél. Az oszlopos csarnokot kőből 
egy díszkorladék (Balustrade) rekeszti be , mel
lyen a’ halak’ minden neméből csoportozatokat 
lehet dombor vágásban látni. Mindegyik szögle
ten egy kis hágcsó-erek (Terrasse) emelkedik, 
melly előtt őriás nagyságú krokodilok őrök gya
nánt hasalnak; kivűl az oszlopos csarnokon te
remek vannak, mellyek előtt skarlátveres szö
vetből kárpitok függnek, ’s ezek a’ ragyogó fe
jér márványon, mellyből a’ kioszk épült, gyön- 

* géd pirosán sagárzanak vissza. A’ basának leg- 
kedvesb mulatságai közé tartozik : valaniellyik 
czirkasszi kedvesével itt csolnakba szállni ’s a’ tó’ 
színén vele ide ’s tova evezni, míg végre a’ tó
nak közepére ér, hol a’ csolnakot egyszerre ra
vaszul fölfordítja ’s a’ benn ülő kedvessel hajó
törést szenvedtet. O magassága, ki illyenkor 
rendesen kalikotból vagy más durva szövetből vi
sel kaftánt, ezen czélzatos fürdéssel keveset gon
dol; ellenben mint gyönyörködik a’ szép czirkas
szi hölgyek’ keserves állapotján! ezeknek aj
kain a’ halálos rettegés iszonyú sikoltásokat fa
kaszt, a’ vízben majd fel majd alá bukdácsolnak, 
lepcsesen, bontakozott hajjal, élet-halál közt 
vívódva terjesztik karjaikat a’ fekete heréitek fe

lé , kik azután a’ korladékról vagy márvány-erek
ről magokat vízbe vetik, ’s mint szabadító an
gyalok, koromfeketén előusznak. —  Az egyipto
mi basa’ udvarában föltalálhatni az ezer-egy éj
szakának minden varázs-fényét ’s tündér-pompá
ját. Nem lehet a’ világon szinrajosb embercsa
patot képzelni, mint itt a’ núbiai heréitekből ál
ló testőrző sereg : bőrük fényes és holló fekete, 
ruhájok skarlátvörös, hímezve arannyal, hattyú- 
fejér méneken lovagolnak ’s kezök damaski szi- 
metárt (szablyát) villogtat. E’ ritka látványhoz 
kell foglalni még a’ hárem’ számos lakó-népét, 
az udvarnok’, a’ szárazföldi ’s tengeri tiszt’pezs
gő sokaságát himvarrásos díszruhában , az apró- 
dókat, tschibukvivőket ’s egyéb szolgákat szint- 
ugy gazdagon öltözkedve : a’ tábori musikát, 
mellyet Mehemed Ali indulatosan kedvel, az aráb 
méneket, a’ gazdagon ékesített sok droraedárt 
(tevét) s a’ t. Minden , mi az egyiptomi basát 
körülveszi, Bagdád’ ’s regényes kalifjei’ arany 
időkorára emlékeztet. De soha sem mutatkozik 
e’ pompás udvar olly nagy fenséges díszben ’s 
ragyogó fényben, mint a’ basának ama’ szép nyá
ri palotájában, melly a’ schubrai kerteknek kö
zepette fekszik. E’ bűbájos lakban szokja Me
hemed Ali a’ Beiram - ünnep alatt tisztjeit elfo
gadni. Az oszlopos csarnok ekkor ki van világít
va , az udvarnép ’s idegenek sűrű csoportozatban 
járnak szerte a’ tó körül, persiai kis szőnyegekre 
telepszenek, hosszú ékes pipákból eresztik a’ 
dohány-füstöt , vagy a’ korladékhoz támaszkod
ván, elméjök álomképekkel mulatozik; míg a’ 
lan^y szellő shawljaik’ dúzs szövetében kisráncz- 
hullámokat tú r , 'agy árnyékjük —  hold- ’s lám
pavilágnál —— a’ tó’ tükörszinén visszajátszatik. 
Mindenfelől bájos melódiák ’s tündéri énekhan
gok hallatszanak, 's ha szél támad , — illat-ten- 
ser hullámzik befelé a’ kertekből.D

E G Y  A R A B  L Ó N A K  N E M E SI O K L E V E L E .
Úgy találjuk, hogy a’ népek a’ lovakat min

denkor a’ nemesb állatok közé számítók. A’ Per-
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sák titán, kik a' lovakhoí isteni tiszteletet mu
tattak , legtovább mentek az Arábok ; ezek lova
ikat meg oklevél ’s pöcsétes oklevél ált szokták 
megnemesítni. Az aráb lovaknak szintúgy van 
nemzetségi törzsök - fájok , valamint egykor a’ 
római szent birodalomban egy pályázó vagy szer
zetes vitéznek. Egy illy oklevél, mellyet itt for
dításban közlünk, bizonyos gazdag Angolnak ke
zei közt találkozik, ki Egyiptomban egy neme
sített ménlovat ezer guinéen vett meg. Selyem 
papirosra van írva; egy lábnyi hosszú ’s négy hü- 
velyknyi széles ’s negyvenhárom sort foglal ma
gában arab nyelven , melly itt ott török szavak
kal van keverve; tartalma következendő:

„Az istennek —  a’ fényes kegyelmű ’s irga
lomteljesnek , — Seid Mohamednek a’ nagy is
ten' kövedének, és Alinak az isten’ szolgájának, 
Mohamed’ és Jerusalem’ követőjinek nevében —  
az isten’ mint világ’ teremtője’ kegyelméből. 
Ez a’ m én ló Rabhamy’ atyja, hasonlít tűzre 
’s erőre fijához, származott Z a r z a l a h ’ nem
zetségéből , vér-szerinti rokonságban áll bátyjá
val Lahadának , ki Alketnek atyja volt; szép de
li termettel bir és sebes futásu mint a’ strucz. 
Selyem zacskóban találkozik egy foga , mellyet 
csikókorában elhányt, benne van türzsük-fája is, 
mellynek egy aráb lakos teljes hitelt adhat. Ro
konságának jelesbjei köze tartozik Zalwah, nem
zője Mahatnak, ki viszont Kallakot nemző, ’s a’ 
hires Alket, ki atyja volt Manassénak’s ez vi
szont atyja Alschehnak —  származván nemzet
ségről nemzetségre a’ nemes tüzvérü méntől La- 
halalától. Holtiglan bírható javai közé tartoz
zék a’ zöld kövér legelő , ‘s az élet’ forrása — 
a’ víz , ’s egy fallal kerített épület, melly Zoab 
nemzetségének jutalma lön, fajának tüzeért. Tes
tét ezer kupresz oltalmazza a’ sírok’ hyenája el
len, a* farkasok, ’s puszták’ kigyói ellen. Ün
nep tartassák a’ házban tiszteletére, ’s nap’ kel
tével ezerenként lőjenek a’ látogatók, midőn a’ 
nemzetség egy égi jegyekkel hímzett sátor alatt, 
nyergét, nevét ’s lakhelyét Beck Altabeck nem
zetségének Mesopotámiában ’s Kulaskának Luta- 
reckben — Zoab tüzvérű fajából — látványul 
kiteszi. Azután ünnepi könyörgésekkel folyamod

janak az e'ghez, hogy a’ nemzetséget oltalmaz
za meg minden gonosztól, az ellankadás’ daemo- 
nától, a’ dögvésztől, az istentőli elhajlástól, a 
rühes tevéktől, szükségtől, a’ tüzes sárkánytól, 
korcsfajokkal való keveredéstől, lábon ütéstől, 
lábficzamodástól, a’ hiubnutól, vagy egy isméret- 
len atyának isméretlen íijától, született sánta
ságtól , daganatoktól, mirigyektől, bübájolástól, 
patkónyilalástól, számos gyülekezettől, szemte
len kuruzslóktól, éjeli vándoroktól , haszonleső 
igazmondóktul, vigyázatlan ’s rendetlen lovaglók- 
tu l; mind ettől oltalmazd meg, Uram, e’ nem
zetséget, ’s oltalmazd mindazokat, kik vigyáz
va járnak hátul, ’s vigyázva haladnak előre; kik 
az igazságot szemükben hordozzák *s azt követik.“

AZ ŐRÖK LÁMPA OLYB1US’ ÉS ROSICRUcilS’ 
SÍRTERM1BEN.

Padua mellett lőOOban néhány napszámos 
föld-ásással foglalatoskodván, O i y b i u s n a k  Pa
dua’ egykori polgárjának sírtermére akadtak, lib
ben egy lámpa találkozók, melly a tett vizs- 
gálásoknál fogva 1500 esztendőn felül égett. A’ 
lámpa két edény közt állott, mellyeknek egyike 
aranyból, másika ezüstből volt; mind a' két e- 
dény bizonyos nedvességgel vala megtöltve, melly
nek alkatrészét senki sem fejtheté meg. Rajtok 
e’ felülírást lehete olvasni: „ O l y b i u s  hozza 
P l ú t ó n a k  e’ fülseges áldozatot.“ —  — Nem 
kevésbé nevezetes egy hasonló fölfedezés, mel
lyet R o s i c r u c i u s nak a’ rózsakeresztesek1 

szerzőjenek sírjában tevőnek. Egy munkás em
ber, ki földet ásott, véletlenül egy ajtóra bu
kott , tüzes ujságingerrel toré azt fel, ’s vissza
ijedt egy világosság’ rendkívüli fényétől, melly 
a’ tágos bolt-üregben visszasugárzott; de még in
kább döbben meg egy pánczélos férfi’ látására, 
ki asztal mellett balkarjára támaszkodva ül ’s 
jobbj ában páiezát tart. —  Előtte állott a’ csoda 
lámpa. A’ munkás , kit e’ különös látvány rend
kívül meglepett, végre bátorságot vesz a’ köze
lebb járulásra; de alig lép egyet — ’s lásd! a’ 
rettenetes férfi lábára á l l , —  a’ munkás még 
egyet lép —  ’s a’ férfi emeli jobb karját ’s va
dul fenyeget pálczájával, —— még egy lépést kö-
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zelebb — ’s im’ iszonyú csattánás támad, ha
sonló egy villáméhoz, midőn egy malmot szag
gat össze; a’ lámpa elalszik, füstgomoly ’s vak
sötétség borítja el a’ félemült vakm erőt.--------
Azonban a’ pánczélos férfi érczből alkotott ke'p 
volt, csupa óramű, mellyet az öblözött föld alatt 
titkos tollak hozónak mozgásba. Rosicrucius’ ta- 
nitványi azt állítják: a’ bölcs mester ama’ cso
da műjáték által akaró megmutatni, hogy ő a’ 
hajdaniak’ örök lámpáját viszont feltalálta.

A’ MAI NEMESEK VELENCZÉBEN.
A’ mai velenczei nemesek vagy no b i l i k ’ 

életmódja —  mond az udvari újság — mégtiir- 
hetőleg hasonlít elődjeikéhez, csak hogy a’ haj
dani fény abból már elenyészett. A’ jelenkori 
Gr a n  S i g n o r  reggeli 1 1  órakor emelkedik á- 
gya’ pelyheiből, ’s miután a’ rövid pipere-asz
taltól felszabadult, sorban megteszi látogatásait, 
vagy pedig szent Márk’ piaczán ’s ennek szom
szédságában néhány órának vesztét várja be, míg 
a’ délutáni három óra —— az ebéd’ rendes órája 
itt terem. —  Asztal után a’ Siestába megyen, 
’s itt viszont bizonyos idő múlva veszi botját ’s 
kalapját és siet a’ casinoba. hol újra egy két 
órát az enyészet’ tengerébe fojt, mig az óra es
ti kilenczet üt ’s ez őt az operaházba hívja. O- 
pera után elmegy az lígy nevezett szép társalko- 
dás’ kávéházába, hol viradtig mulat ’s még to
vább is mulatna, ha a fáradt természet rajta 
nem követelné szokott adóját. —  így folyik le 

c kellemes veszteglés ’s édes unatkozás közt a’ 
velenczei nobili’ esztendeje, ’s alig foghatni meg, 
inilly olcsón vala képes megvásárolni az ő „dol
ce far niente“jét. Nem kevés találkozik ezen 
signorok közül, kinek ebédje (hala ezért a’ kö
zeliévé vendéglőnek!) tizenhat soldinál többe 
nem kerül. Házi szükségei sem "járnak nagyobb 
költséggel; ő mint mérsékletes unoka megelég
szik egy kis szobával azon fényes palotában, mel
lyet jeles ősei neki örökségül hagyának ; ő eb
ben mindaddig lakik, míg csak egy lakásra al
kalmas szoba van, szóval; valamíg az időviha
rokban mind inkább korhadozó épület azzal nem 
ijeszti, hogy irgalom nélkül fejére omlik.

GRÖNLANDI PÁRVIADAL.

Az európai hősök a’ becsület’ patvar-űgyét 
kard ’s pisztoly által intézik el. Nem így a’ Grön
landiak. Nálok illy öszvezördülés’ alkalmakor 
mást kiván a’ szokás és becsület’ kötelessége, melly 
a’ mellett, hogy a’ dologhoz alkalmazottabb, még 
nagy mértékben mulattató is. Ha egy Grönlan
di valamelly honnosa által megsértetik , az ezt 
versenyvívásra hívja k i , melly diadalküzdésnek 
is neveztetik. Tánczolva lép ő a’ bírálásra össze 
sereglett nézők’ körébe, vádpanaszát a’ legéle
sebb gúnyhangon énekli el megbántőja ellen, ü- 
gyekszik őt minden módon nevetség’ tárgyává ten- 
ni, ’s a’ nézőket ’s bírákat is arra bírni, hogy 
őt kinevessék ’s kigúnyolják. Végre eltávozik ’s 
a’ másiknak enged heiyet, ki őt hasonló fegy
verrel támadja meg. Ki az utolsó szót megnyer
te ’s részére legtöbb nevetőket szerzett, azé a’ 
győzedelem. — Hinnők-e, hogy a’ neveletlen 
vad Grönlandi, kitől minden emberi gyöngéd ér
zést, becsület-ösztönt ’s lelki miveltséget kereken 
megtagadunk , az elménczség’ erősebb fegyveré
nek hódolni ’s az elmeszeszély’ kitünőbb hatal
mát illy mértékben becsülni képes? —  O Euro
pa ! ó civilisatio ! ó párviadal!

H A G M G R A L O P I A .

Az orvosi újság „Gazette medicale4‘ Páris- 
ban egy különös járvány betegségről —  a’ Hae- 
meralopiáról, —— melly egy ideig a’ belforti fran- 
czia őrseregnél uralkodott, következő tudósítást 
ad: „Múlt Febr. hónap’ elején panaszkodott né
hány katona, hogy mindjárt nap’ nyugtával, vagy 
kevéssel nap’ kelte előtt elvesztik szemök’ fényét. 
E nyavalyaben sinlők’ száma eleinte csak tizen
kettő —  tizenöt volt; de a’ nyavalya Febr. vé
ge felé ’s Martius’ kezdetén csuda gyorsasággal 
hatalmazott el. Minden estve — ha a' nap le
áldozott — számos katonát lehete látni (E’ 
rendes betegség t. i. csak az őrsereghez szövet
kezett) , kik mint ugyanannyi vakok tántorgá- 
nak ide ’s tova , alig valának képesek az utat 
megtalálni. Soknak vezetőre lön szüksége , so-



300
kan pedig kezökkel a’ házfalakat tapogr'ák ’S 
imigy vergődtek nagy bajjal szállásokra el. E’
csodálatos szemkórság a’ 36ik gyalogezredből 
kilenczven embert, az lső vasas ezredből pedig 
húszat szállott meg. Hatvan közülök tiz nap a- 
latt erősítő szemfürdők, nyakra te tt holyagszi- 
vő tapaszok ’s 15, 2 0  gran Calomel adagok ál
tal felgyógyult, ámbár az utolsó nem találtatott 
szükségesnek. A’ járvány betegse'g Április’ végé- 
vel egészen megszűnt.

STATISTIK AI JEGYZETEK.

K ö n y v t á r o k  F r a n c z i a o r s z á g b a n .  
A’ királyi könyvtár (Bibliotheca) Párisban mint
egy 700,000 kötet nyomtatott munkákat ’s
70.000 ke'ziratot számlál; Monsieur’ könyvtára 
áll 150,000 könyvből ’s 5000 ke'ziratból ; St. 
Genevieve’ könyvtára 110,000 nyomtatott mun
kából ’s 2 0 0 0  ke'ziratból; Mazarin-é 92,000 kö
tetből ’s 5000 ke'ziratból; Páris’ városáé 2 0 , 0 0 0  

kötetből. A’ franczia departement-okban találko
zik 25 nyilványos könyvtár mintegy 1,700,000 
kötettel; úgymint: Aix számlál 72,670 kötetet; 
Marseille 31,500-at; Toulouse 30,000-et; Bor
deaux 105,000-et ; Tours 30,000-et ; Lyon
106.000 - e t ; Versailles 40,000 - e t ; Amiens 
40,000-et ’s a’ t. Nem regen cze'lul ve'tetett a- 
láirás’ utján a’ 40,000 franczia közse'g’ minde
gyikében egy nyilványos könyvtárt állítni ; de 
úgy látszik: e’ nemes szándék a’ pártoskodás’ 
vad zavarjai közt feledésbe jött.

V a s u t a k  A m e r i k á b a n .  Amerika egé
szen beszövi magát vasutakkal; ezek e’ nagy szá
raz-föld’ legtávolabb részeibe is é le te t, mozgást 
hoznak , ’s nyers szorgalmi erőt ébresztenek. 
Nem sokára a’ szövetséges tartományok egy nagy 
egésszé, egy roppant egyesült státussá fognak 
olvadni. Gyors, biztos és olcsó közösülés leg
könnyebben hozza tenyészetbe nem csak a’ gaz
dagságot és közszerencsét, hanem a’ szabadságot 
’s felvilágosodást is. Jelenleg már New-Yorkban 
egy vasut-ujság „Rail-road Journal“ isadatik-ki.

H o s s z ú  é l e t k o r .  Az 1829ki orosz 
egyházi gyülekezet’ értesítményéből az tetszik- 
ki, hogy 1827-ben csupán a’görög szertartásu né
pesség közt 848 személy 100 esztendőn felül élt. 
Ezek közűi 32 élt 1 2 0  esztendeig, 4 pedig 130 
—  135 esztendős életkort. Azon 606,818 sze
mély közűi, kik 1826-ban meghaltak, 2985 i- 
dősb volt 90 esztendősnél; 1432 idősb 95nél, 
és 818 idősb 1 0 0 -nál. Az utolsók közűi 8  8 an 115 
esztendőt, 24enpedig 120 esztendőt értek el ; 7 
megholt 125, ’s 1 pedig l6 0  esztendős korában.

A N E K D O T Á K .

Egy vagyonos polgárnak kényén dajkált fi
acskája a’ szoba-szögben ült ’s keservesen sirt. 
„Mi bajod? 44 kérdék szüléji. „Semmi! 44 kiálta 
a’ kis makacs. „Éhes vagy? 44 kérdé mamáka. 
„Nem!“ —  „Szomjas vagy? 44 kérdé papáka. 
„Nem!“ „Talán játszani akarsz?“ kérdé viszont 
mamáka. „Nem! nem ! 44 —  „Mi bajod hát fiacs
kám ?; mit akarsz hát leikecském ? 44 tudakoz
zák mindketten növekedő aggódással. „S:rni a- 
karok ! 44 szól a’ gyermek ’s visít mint nyársra 
vont martalék. —  —  Vessző! Vessző!

Egy csizmadia lábszijjal fenyegető inasát, 
ha fel nem hagy a’ verekedéssel, ’s még egyszer 
tépett inggel ’s karmolt arcczal térend haza. Né
hány nap múlva az inas ismét piaczról jő ,  ’s 
homlokán véres emlékjelet hoz. Erre a’ bosszús 
mester labszíját ragadja mondván: Gaz suhancz , 
szólj miért vérzik homlokod? —  Az i n a s :  Mert 
—  mert megharaptam. M e s t e r :  Kit ámítasz? 
hogy haraphatod meg ott felül magad’ ? —  I n a s  
(sírva): J a j, ja j mester-uram! —  hisz’ — 
székre álltam.

T A L Á N Y .

F e g y v e r t  ’s  o lta lm a t  n e k e m  i s  b á r  r e n d e le  s o r s o m ,  

G y á s z o s  a já n d é k á t  én  n e k i n em  k ö sz ö n ö m .

F e g y v e r e m ’ a ’ h a r c z o n  s z ü k s é g  e lv e tn i m a g a m tó l;

N e m  v e h e te m  tö b b é  v i s s z a ,  5s  k ererv e m  e lö l .

A ’ 7 id ik  s z á m b e li  t a lá n y :  K e r e s z t .

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r

M A G Y IR
amum AMotiü

x i m
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N 1 U G T A L A N S Á G .

O t t ,  hol a ’ S z a m o s’ v iz é n e k  

A rja  z u g r a  f o ly d o g á l ,
É s  az  á rv a  f iilm ilé n e k  

D a lja  c s ö n d e s  e'gre s z á l l :
É ltem  e g y k o r  e l t e m e tv e ,
M in d en ek tő l sz á m ű z e tv e  —

M e s s z e  m e ssz e  d e 'lsz a k o n ,
E g y  r id e g  ’s k o p á r  la k o n .

S ír ta m  a ’ vadon* k ö d éb en  ,
S e n k i b en n e m eg  n em  sz á n t  ;

M ajd  a ’ v ö lg y e k ’ fe jte k é b e n  

K ém le lém  a ’ sz ép  m a g á n y t :

*S a h ! le d ő lv e  l á g y  g y ö p é r e  —

E g y r e  c s ö r g ö tt  s z ív e m ’ v é r e ;
B á r  foh ászom  forró  v o l t ,  
í r  se b e m r e  i t t  se  fo ly t .

B ú  ! te ülj e’ kin’ helyére,
T ő r ö d e t  r é g ’ v ise le m  —

Én m e g y e k  —  m ás tá j’ e g é r e  ,

Ó m aradj —  n e jő j v e l e m !
H a g y j e lé rn i n y u g a lo m b a n  !

Í g y  so h a jték  a ’ vad on b an  ;

D é l ’ v id é k é t  e lh a g y á m  ,

É s  é jsz a k r a  b u jd osám . —

A h !  d e b á n á tim  r a g a d ta k ,

C sak  h iá b a  k ér le lém  ;

B a r n a  fe lle g e k  s z a k a d ta k ,
N y u g to m ’ e r r e  se m  le le m  —

L e lk e m ’ i t t  is  bú t a lá l j a ,
Bengetegbe tér a’ pálya —

’S  völgyein ha jajgatok,
Z ú gn ak  a ’ m ord  k á rp á to k .

T ő le m  a h ! m iér t  sz a la d to k  

C h á r isz o k ’ sz é p  á lm a i,

EDyhelyet miért nem adtok 
Lelkem’ édes vágyai ?

H o l van  a ’ fö ld ’ o l ly  v id é k e ,

H on n an  in t  s z e r e n c s e  ’s  b é k e ?

A h  e ’ v é r z ő  lá n g k e b e l  
I t t  n y u g a lm a t  m e rre  l e l  ? !

S t a b  6 J 6 z s e f , 
S zatm árb an .

A ’ CHI N A I  Í R Á S M Ó D .

(T im k o v s z k y  u ta z á s á b ó l.)

Ámbár a’ Társalkodó érdemes olvasóinak 
nagyobb része előtt ismeretesek a’ chinai Írás’ 
szokatlan sajátsági; még sem lesz úgy véljük en
nek körén túl azt közelebbről, hacsak néhány 
vonással is érinteni. — Ennek alapos megtanu
lását a’ legjobb elme’ , leghívebb emlékező tehet
ség’ , ‘s legnagyobb állhatatosság’ bélyegének ve
hetni. Nem tudhatni , ha a’ Chinaiak’ műveltsé
ge volt-e valaha olly alacsony lépcsőn , hogy be
tűírás helyett, a’ régi Egyiptusiak vagy éjszaka
merikai vadakként jelképekkel ^hieroglyph) élést 
vevének szokásba. Most ugyan nem jelelik inára’ 
tüzet kígyóval, a’ földet teknősbékával, vagya’ 
levegőt gyikkal; mindazáltal nem sokban kü
lönbözik a’ chinai nyelv az említett jelképesek
től; ’s nem kevesebbé nehezíti az irás’ szokatlan 
módja annak megtanulását. A’ Chinaiak nem csak 
hogy minden szavat egy tulajdon jeggyel Írnak: 
hanem ugyanazon szónak , aként a mint kimon- 
datik , több értelme is vagyon. így p. o. ezen 
szó Fu több mint 80 különböző irtjeggyel bir; 
’s ezek mind különös hanguak: mellynek követ
kezésében 80 egymással épen ellenkező értelmű 
nevezetet különböztetnek meg. E’ szerint az em
lített sző F u ,  aként a’ mint lágyabb vagy ke
ményebb, vont vagy rövidebb hanggal e jte tik : 
je len t: nagyot, szépet, sokat, gazdagságot, 
szerencsét ’s a’ t. Pontos megkülönböztetésére 
az említett hangoknak, nemcsak természetadta 
különös ügyessségü torok, szájüreg, ’s ajkak; de 
még igen finom , ’s valóban mongoli hallás kí
vántatik. *) Tudnivaló dolog, hogy ez okból az 
idegen számtalanszor balul érti a’ Chinait, ki 
a’ kettős értelem’ elkerülésére, ha lá tja , hogy 
nem értetik, vagy ha ő nem érti a’ beszélőt, az

e )  A ’ m o n g o l ,  fü lé t  a ’ fö ld r e  b o r ítv a , v a g y  s z é l  f e lé  fo r 
d u lv a ,  m eg m o n d ja  n ie l ly  t á j o n ,  ’s  h á n y  ö ln y i tá v o l
s á g r a  fu tn a k  a ’ sz e m m e l n em  lá to tt  l o v a k ; s ő t  körül, 
b e lő l a z o k ’ sz á m á t is .  O lly  finom  h a llá sú a k .
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akaratját jelentő szót újával irja ki akkor a’ leve
gőben, a* földre, vagy falra; ‘s mivel minden 
szónak tulajdon jegye vagyon , azonnal megérte
tik minden Írástudótól. Ez okból a’ Chinaiaknak 
kétnyelvűk van, 1 ) az Írásbeli, 2 ) a’ hangbeli 
nyelv; tulajdonképen a* beszéd. Ez utóbbi ismét 
két részre oszlik: a) mellyen a’ 1 adósok, man
darinok ’s minden fő hivatalbeliek; áltáljában 
mellyen a’ nép’ miveltebb osztálya beszél, b) mel
lyen a’ köznép adja kívánságát egymásnak tud
tára. Meg kell vallanunk, egy nemzetnél sem 
Löveti az irás a’ gondolatot olly tüstént; ’s hogy 
szükségképen sehol sincs az olt ásás" tanulása, az 
olvasott dolog’ megtanulásával olly szorosan ösz- 
szekütve. Ezért ritka Európai képes egy chinai 
könyvet pontosan lefordítani; holott ők az eu
rópai könyveket arról vádolják, hogy sok haszon
talanul odahalmozott szó légyen a’ dolog’ kifeje
zésére szükségesekkel összevegyítve.

Már az eddig említettekből is kitetszik egy 
részről, milly nagy akadályokat kelljen az ide
gennek legyőzni, ki e’ nyelvnek csak némi meg
tanulására is törekszik. Azonban a’ chinai irt- 
jegyek' öszvesége 214 alapos betűre vagy jelre 
ősz tátik , inellyek’ egyesítésével összetett foga
tokat (eonceptus) fejezhetni ki. így p. o. az em
bert jelentő irtjegy S z h i n g ,  egyesíttetvén e’ 
számjellel e l kettő vagy második; jelent: sze- 
retetet, irgalmat, mellyel egy ember a’ másik
nak tartozik. S z h i n g egyesülvén g e (he) fegy
vert jelentő vonással, így mondatik ki: f a ,  ’s 
tészen : küzdeni, verekedni. A’ szájat jelentő 
■K e u , melly négyszeget képei, egy függélyes 
vonal (linea perpendicularis) által hung  (gung) 
két egyenlő részre osztatván D z u n - n a k  mon
datik, ’s középet jelent; ha pedig ez alá a’szív
nek jegye S z i n  té tetik , hivséget és szorgalmat 
jelent; ’s igy mondatik ki Dz h u n .  K e u  (száj) 
’s a’ nagyobb D a egyesülve lármát jelentenek, 
"s c h u a - n a k  mondatnak. K eu  és S z c h i  (o- 
kos tiszt) öszvefoglalva szerencsét jelentenek, ’s 
így mondatnak: D z i. Ny u i  ( leány J és Fu 
(férfi) öszvetéve tesznek: vágyakodást, kíván
ságot. Ezen jegy M u (élőfa) kétszer írva L i n g- 
nek mondatik, ’s erdőt jelent; három fa S ehe  ng

jelent sűrű erdőt. C ho (tűz) a’ fa alatt F ő n 
nek mondatik, ’s jelent égni. Kétszer C h o je 
lent lángot. A’ nap S z h i  egyesülve a holddal 
J u j e ,  Mi n - n e k  mondatik, ’s tészen világítni, 
igen világos. Két hold együt. P u n -  nek monda
tik,  ’s ezt je len ti: barát, azaz igen ritka tüne
mény ’s a’ t.

Ebből látható, milly nagy könnyebbségé
re szolgálnak minden más nemzetnek a’ rendes 
betűk. Mi 2 0  — 30 betűvel egy gazdag és jól el
rendelt nyelvet bírunk, midőn az ősi szokásiban 
olly nyakason megmaradó Chinainak több mint
2 0 , 0 0 0  különböző jegyet kell megtanulni. 1 0 0  

kötetből álló szótár még nem is tökéletes ; ’s a’ 
nyelvnek az ő egész kiterjedésében alapos meg
tanulására egy egész emberi élet is alig elegen
dő. Valóban: ars longa, vita brevis. —  Tudva 
van, hogy a’ Chinaiak mint a’ Zsidók jobbról 
balra, ’s a’ mi még különösebb, felülről lefelé 
ferde irányban (directio obliqua) írnak.

B i g r .

M A G Y A R  S Z 1 N É S Z E T 1  B Í R Á L A T .
(T e m e s v á r r ó l .  P .  K . á l ta l .)

Azon öröm , mellyet néhány nap előtt a’ 
kassai énekes és színjátszó társaság hozzánk megér
keztével tapasztaltunk, nem vala egészen tiszta; 
egy bizonyos szorongás fogá-el szívünket, ollyan 
mint mikor valamelly dolognak jó kimenetét egész 
kebellel óhajtjuk , ’s rajta még is több tekintet
nél fogva kétkedünk. Elég okunk volt-e magun
kat illy helyzetben érzeni, csak az tudhatja, ki 
a’ magyar játékszín mibenlétével ’s e’ felett a’ 
még ellene nem csak külföldön de honosinknál 
is divatkozó előítéletekkel isméretes, ’s egyszers
mind azokat már valahára enyészetben láthatni 
vágyik. De különben is az első behatásnak kö
vetkezése fontosbnak tetszők nekünk mostani kö
rülményiekben , mint sem hogy azt csöndes el
mével várhattuk volna ; ’s e‘ kívül a’jobbadán ide
gen-ajkú, német játékszínhez szokott temesvári 
közönség előtt honi musánk miatt, talán szégyen
től pirulnia ’s annak emlékezetét majd nevetség’ 
tárgyává lettnek szemlélni valóban elég nyugta
lanító gondok valónak. — Illy aggodalmink közt 
érkezek be Julius 2 2 kének alkonya, mellyen a’
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temesi bánságban most legelőször zengenek meg, 
operára alkalmaztatva, édes honi nyelvünk* hang
jai. — Az adatott daljáték ,, a’ sze  v i l l á i  
b o r b é l y “ volt; ’s ha mi ezen estvét azon ün
nepélyes csend, figyelem , érdeklet és tetszés 
m iatt, mellyel a’ számosán egybegyült közönség 
—  minden várakozás fe le tt, honi mosánk vala
hai feltüntének hódolt , életünk’ legszebb pilla
nat i közzé számítottnak mondjuk , csak némikép 
fejezzük-ki érzett örömünket ’s azon hálát, mel- 
lyet ama’ derék 's nagylelkű férfiak, kiknek 
munkáikkal ’s pártfogásaik alatt, játékszínünk 
kevés év alatt ennyi előmenetelt tőn , méltán 
érdemlenek. ’S a’ mi több, ezen hálával párult 
öröm nem vala egy nj látvány’ meglépése által 
okozott érzemény; mert a’ szíves Publicum min
den játék’ estvéjén, ehez hasonló indulattal fo
gadván serdülő művészetünk’ mutatványait, hat
hatósban újítá azt meg, már minden szorongás
tól ment kebelünkben. —* Az adatott darabok 
igy következtek :

I. ,.A’ s z e v i l l a i  b o r b é l y “ —  P á l i  űr, 
gróf Almaviva. —• A játékszínen miként a’ való 
életben, csak kedvszeg\ e vehetjük észre az egész
nek részes hiányait, de megnyugszunk még is ha 
máskép benne elég tulajdonokat találunk vára
kozásunk’ kielégítésére; igy Páli urnái is kön
nyen feledjük vala a’ kevéssé már előre haladott 
kort — melly nem ideális korszaka a’ szerelem
nek — ha máskép elég kedves külső alakzatá
hoz több elevenség ’s hajlékonyság járnland. — 

* Hangja lágy tenor, kellemes, de csak egy két 
közép lépcsőn, fent és alant elveszti tisztaságát; 
igen gyenge ’s érthetlenné válik. —  Az ének 
kettős bájlattal hatja meg belsőnket, ’s azért 
ragad el nagyobb erővel mint akármelly más iuu- 
sikaszer1 hangjai, ha az éneklő előadásában az 
egyesült két műsa: Euterpe és Erato külön, de 
egymást segélve diadalmaskodnak; ekkor érez
hetjük csak a’ hangnak fellengző szárnyain egész 
valónknak egy fentebb szebb ’s édesb életbe áít- 
szenderűltét. Azonban varázslatot előidézni nem 
valami könnyű , mert a’ nyelv nem minden ej
tése bír olly gyöngédséggel, hogy az éneklő kü
lönös ügyessége nélkül, a’ hangnak szellemi a- 
lakjához , érthetőleg ’s elég lágyon simulhatna ,

’s ezért kell az operákban gyakorta megeléged
nünk a’ máskép minden kellemmel özönlő dal’üres 
zengzetivel. De nem igy D ér in é  asszony ’s 
S z e r d a h e l y i  urnái; olasz nyelvi lágyságba 
olvadoznak a’ magyar ejtések énekeik’ szelletein, 
’s mintegy kivívni akarják azt, hogy hiedelmünk 
a’ magyar nyelv’ könnyű, hajlékony ’s kellem- 
teljes voltáról nem pajkos önhittségen, dévaion 
alapul. —  D é r i n é  asszony Rosina’ e.iyelgő, 
pajkos, szinlett tulajdonú szerepének játékában 
’s kivált énekében kívánatig megfelelt, ’s vala
mint ő t, úgy S z e r d a h e l y i  urat is , ki Figa
rót ritkán látható könnyűséggel adá, 's még is 
minden alacsony tréfaságot, a’ mi soha sem fér
het meg a’ művelt finomabb ízléssel, minden ko
mikusoknak ajánlható óvatossággal elkerült, több 
ízben örvendezteté meg taps és bravó hangzatok- 
kal a’ helyest elismerő ’s hódolásra méltónak lá
tó közönség. — 1 S z i l á g y i  űr is inkább kíván
ta úgy vinni Rartolo személyét valamint Sz e n t -  
p é t e r i  úr is Basilio musi ka mesterét, hogy hely
benhagyás nem pedig felűlrüli kaczaj — a’ mit 
megnyerni nem olly igen nehéz, —— fogná el 
a’ házat. Sajnálva kelle azonban észrevennünk 
egy hiányt , ’s ez egy valón mély hang’ nem léte, 
mert Szilágyi űré csak bariton , melly erőtlen
sége miatt leereszkedtén álhangzatu lesz ’s kön
nyen elhaló. Ha azt feledjük is , hogy a’ társa
ság utazása ’s csak egy napi megnyugvás után lé
pett fel mutatványával, az egész játék és ének
lés még is helyes kivitelére nézve méltán érdem
ié meg a’ szíves elfogadást ’s dicséretet.

II. „ T a n  e r e d “ — Szerdahelyi úr annyi
ra megnyerte mint Figaro a’ Publicum’ hajlandó
ságát , hogy ma mint Tancred mindjárt fellépté
vel hangos éljen kiáltás- és tapsolással fogadtat
nék, miben a’ nézők’ szépei is résztvenni "s ör
vendezni látszattak. — Annyi bizonyos, ha csak 
el lehet kerülni, nőneműt férfiúi alakzatban ’s 
viszont, színre engedni nem tanácsos; mert az 
által a’ legjobb darab, habár hozzá legtökéletesb 
előadás járul is , foganatjára nézve sokat veszt. 
Semmi sem képes azon contrasztot elfedezni, melly 
illyen ideigleni fonák metamorphosis áltál ered, 
’s elszélledésre, gyakran bosszankodásra is alkal
mat nyújt. — Szerdahelyi úr’ hangja bariton vagy
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is mély tenor, tiszta, hathatos, hajlongtában 
biztos, játékában tartása nemes, minden eről
ködés nélkül, mozgásai szabadok, tagjártatása 
mérséklett, ’s érzelminek előadásával öszvehang- 
zó ; azonban mint Tancred , helyzete’ mostoha- 
ságát talán másként valóbban festhette volna, 
mint a’ szüntelen lesülött csak nem szenderegni 
tetszett fővei. —  Dériné asszony mind éneké
vel, mind pedig játékával egy fentebb körben 
helyzetve, mint tegnap volt, érzé és érezteté ma
gát; hangja tisztábban, kellemesen, teli gyön
gédséggel zenge fel a’ Iegmagasb emeletre, ’s azon 
nyájasság, szelídség, epekedés , mellyet nem 
mesterséggel, hanem egyedül mélyen érző szivé
ből varázsolhatott külsejére , olly hatalmas fo
ganattal közösült minden érzékeny kebellel, hogy 
midőn az első felvonásnak vége le tt, a’ Publi
cum’ rendszerinti föllépését nem várhatván, őt 
örömzajlással hivná elő, ’s legélénkebb jelekkel 
nyilatkoztatná ki megelégedését. — Arsir , ör- 
bass an , Roderick és Isaura személyeikben P á li, 
Szilágyi, Telepi urak és Szentpéteriné asszony , 
ki elég tiszta ’s kellemes de játékszínre kevés
sé gyönge hanggal, csinos testalkattal ’s vonza- 
fos arcczal bir —  olly szorgalmat bizonyítottak, 
hogy ezen darabnak mai előadatását, minden 
nagyítás nélkül a’ legjobbak közé számíthatni.

( F o ly t a t á s a  k ö v e tk e z ik .)

í  H  O L  M  I .

F ö l ö s l e g  u d v a r i  c s e l é d .  Nagy Con
stantin’ udvarában ezer konyha-inas , szintannyi 
borotvás ’s még több pohárnok tartózkodott. A’ 
heréitek’ száma olly nagy volt, hogy majd alig 
lehete számba venni. Ma már e’ részben olly nagy 
vesztegetés nem történik, —  inkább másban; sza
porodik az ebek’ száma ’s egy cselédnek három 
négyféle szolgálat is jut.

Ré g i  e l ő í t é l e t .  A’ Sycioták holdvilág
nál nyújtónak emlőt a’ csecsemőnek, az Egyip
tomiak napfénynél, a’ Chaldaeusok pedig tüzcsil- 
lámlásnál. ’S valljon miért? mert azt hitték, 
hogy, — ha e’féle fények az emlőre világitand-

nak , a’ tej a’ gyermeknek ann.íl hasznosb. A’ 
Mauritánok , papjaiktól ajánlott amuletokat ’s 
bábokat raktak a’ gyermek’ arczárá , midőn szo
pott. —  Mindezek a’ sötét előidőkben, a’ babo
nák’ századiban történtek s igy rajtok csodál
kozni nem lehet. —  De ha még ma is látunk 
illy különféle bűvös nyakkötőket, ereklyéket, 
lukács-czédulákat ’s a’ t. — Krisztus’ születése
után a’ 19dik században; — az már sok!

V'ulu Já n o s.
A’fölperes’ ügyvéde egy paripa árának megtérí

tését vitató a’ perben- "s mivel a’ paripa jó faj- 
tu , fiatal, jól idomított (trainirt) szép fakó va- 
la , az árát 3 50 pengő forintra tévé. Az alperes’ 
ügyésze akarván eldönteni e’ magas becs’ állha- 
tóságát, azt hozó föl ellene, hogy a’ ló minden 
dicséretes tulajdonsági mellett csak annyi váltó
forintot sem ér, m e r t  n e m s z ü r k e ,  pedig 
ha nem az, nem is paripa. — (Sic! A’ szőrin 
lovagolunk! — ) M , D .

E’ régi közmondást: ,,a’ vak tyiík is talál 
néha biízaszemre“ igazolja don Miguel’ borbély- 
jának esete, ki ministerré ’s Queluz gróffá lett. 
E’ határtalan kegyelmével dón Miguel XI. La
josra emlékeztet bennünket , ki hasonlag bor- 
bélyját 14T4ben Meulanti grófsággal ajándéko
zó meg; előbbi Olivier le Diable nevét Olivier 
le Daine —  névvé változtata , és sok követsé
get biza reá. Szabóját fegyver - hordozójá vá ’s 
orvosát Cancellárjává nevező. —  Boldog idők! 
fogják sokan mondani.

A r c h e l a u s  maczedóniai király, a’ bor
bély’ kérdésére : mikép kívánna megborotváltatni ? 
ezt feleié: h a l l g a t v a .  —  Ur Isten! hány szá
zad előtt történt ez, ’s azóta még sem jobbultak- 
meg; még folyvást ők a’ legnagyobb városi hir
e's pletyka-harangok ! H d g r .

R E J T E T T S Z Ó .

E ls ő m  a ’ te r m é k e n y  e s z te n d ő k n e k  s z é p e ,

U to lsó m 1 h a sz n á lja  a z  e g é s z  f ö ld 1 n ép e-,

E g é s z e m  a 1 g y á r a  fé lé n k s é g n e k  k é p e  —

R e s z k e t  m ik é n t  a z ,  k i t  a ’ z s iv á n y  m e g té p e .
K ő r i s  J .

A 1 7 5 d ik  s z á m b e l i  t a lá n y :  M é h .

Szerkezteti H e 1 ineczy . — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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LENGYEL VENDÉGSÉGEK A’ XVlI-dik SZÁZADBÓL.
(Beauplai nak Lkrainét tárgyazó iratiból.)

Ha a’ lengyel nemesség’ fegyverkezése ’s 
hadi tapasztalása a’ mie'nkhez nem hasonlíthat 
is *) , az itt következő festésből látni fogjuk , 
hogy nálok a’ lakomák ’s vendégségek sokkal 
fényesbek, mint egyéb nemzeteknél. A' fő urak 
vagy az úgy nevezett mágnások a’ lakmáros fény
űzésben elsők; a’ dúzsgazdag és kevésbé mődos 
úr —  mindegyik , világi javainak mértéke sze
rint —  tígyekszik vendégit lehetőségig pompás 
lakomával megtisztelni, 's én korán sem nagyítom 
a’ dolgot, midőn azt állítom, hogy egy közönséges 
lengyel ebédnél sokkal nagyobb bőség mutatkozik, 
mintsem nálunk olly ünnepi lakomán , mellyre a’ 
 ̂endégeket meghívni szokás. Innen könnyű elgon

dolni, mi fénnyel járjanak az olly vendégségek, mel- 
lyek a’ Lengyeleknél rendkívüli alkalomkor adat
nak, p. o. Varsóban országgyűlés’ idején, kiváltkép 
olly napokon, midőn ülések nincsenek. Ekkor a’ 
vesztegetés és pazarlás legfőbb pontra száll ; a’je 
lesebb mágnások ’s koronatisztek illyenkor 50 , 
0 0 , 0 0 0  livres költséget tesznek egynapi vendég
ségre. Itt ők semmit sem tudnak moschusról 
^pésmáról), ambráról vagy gyöngyökről, semmit 
drága fűszerről, mellyek más országokban a’ há
zi szerencse’ sírját megássák. A’ lengyel étek 
átalában véve igen közönséges, rosszul van mind
egyik készítve; az érdem csak az egészben van, 
t. i. hogy legnagyobb bőségben hordatik fel. Az 
inasok’ ’s udvarló szolgák’ rablás-szomja — mint 
alább látni fogjuk —  nem kevéssé segíti a’ költ
séget nevelni. El lehet gondolni , mennyibe ke
rül illy vendégség, ha azt mondom : hogy egy 
számadás jőve kezemhez , melly szerint egy ven
dégségre csupán üvegpoharakért 1 0 0  ezüst tallér 
adatott ki; ámbár Lengyelországban az üvegedény 
igen olcsó. Közönségesen illy ünnepi lakomára 
csak 4— 5 senator hivatalos , melly számhoz né-

Beauplan úr a’ I9dik szazadban* nem igy beszélne !!
A ' közlőnélp jeg y zé se .

ha a’ királyi udvarnál lévő külkövetek járulnak. 
A’ vendégeknek ezen száma a’ költséggel nem 
áll legkisebb arányban; mindegyik hivatalos se
nator 1 2  — 15 nemes emberrel jő , úgy hogy 
nem ritkán 70— 80 vendégszemély ül asztalhoz. 
Három asztal —  mintegy száz lábnyi hosszú — 
állíttatik öszve, ’s azt három vékony igen szép 
abroszszal terítik-be; az asztali edény mind e- 
züst ’s megvan gazdagon aranyozva, mindegyik 
tányérra kenyeret tesznek serviette alá , melly 
nem nagyobb egy zsebkendőnél, ide járul még 
egy kanál, de semmi kés .  (!) Az imígy terített 
asztalok egy nagy hosszú teremben állnak, melly-' 
nek egyik végén egy büíFet találkozik, melly 
ezüsttel gazdagon fel van ékesítve ’s díszes kis 
korláttal körülfoglalva; ide csak a’ házi fölügye
lőnek szabad udvarlóival belépni. E’ kerítésben 
gyakran 8 — 1 0  különféle ezüst tálat láthatni, s 
tányért olly mennyiségben , hogy embernyi ma
gas rakatokra nyúlnak, jóllehet a’ Lengyelek 
épen nem kis termetűek. A’ büfléttel átellenben, 
többnyire az ajtónál, egy kar (chorus) van e- 
pítve, mellyet énekesek ’s musikusok különféle 
hangszerekkel foglalnak el. Ezek nem mindjatsz- 
nak egyszerre, hanem hegedűk teszik a’ kezde
te t, azután kürtök következnek, ’s végre bérlett 
ifjú emberek e’ hangszereket énekszóval váltják,- 
melly a’ fülnek korán sem kellemetlen hang. Má
sika és ének váltakozva a’ vendégség’ végéig tart. 
’s hogy a musikusok kötelességüket minél buz
góbban teljesítsék , ételben ’s italban torkig la-' 
koznak. Ha az asztalt különféle étkekkel a’ tá-~ 
lok’ sokasága elborította , a’ vendégek az ebéd-- 
terembe meghivatnak, hol őket négy nemes ifjonc?, 
készen várja ; kettő egy ezüst mosdót tart, melly 
meg van aranyozva , ’s átmérőben három lábnyit 
meghalad , ’s egy illendő nagyságú kézi meden-- 
czét hasonlag ezüstből ’s megaranyozva ; ezekkel 
ők az urak elébe járulnak, hogy kezeiket meg-- 
moshassák, ’s azután két más nemes ifjoncznafe 
engednek helyet, kik egy, három rófnyi hossifti1
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kéztörlőt nyujtnak oda. Ekkor a’ ház* ura ’s az 
udvarmester kéri a’ vendegeket, adnának az asz
talnak fényt és szerencsét; ’s kinekkinek mél
tóságához ’s világi tisztéhez képest kimutatják 
helyét. Ebéd alatt a’ vendégeknek különös asz- 
tainokok udvarolnak, kik közül három van mind
egyik asztalnál; ezek a’ vendégeket az asztalon 
lévő ’s lengyel Ízlés szerint készült étkekkel 
megkínálják. A’ hús nagy szeletekre osztatik, 
hogy a’ vendég étvágyához képest vehessen abból 
's a’ mártást vagy levest reá tölthesse ; ezen u- 
tóbbinak négy neme van, úgymint sáfrányból sár
ga , cscresnye’ nedvéből veres, szilvából fekete, 
’s főtt fokhagymából barna, melly át van ereszt
ve ’s ,,chonschtschunak neveztetik. A’ Lengye
lek a' levesnek nem baráti, ’s azért igen sok
szor asztalra sem jő. A’ föntebbi étek-sor alatt hús- 
pástétomok tétetnek fe l; ezenkívül marha- ürű- 
borju- ’s füstölt hús, mártalék nélkül, de rend
kívül megsózva ’s borsozva. A’ mint ezen tálok 
ürülnek, ismét mások hordatnak körül; p. o. 
sörtés-szalonna savanyú k a p u s z t á v a l  (közön
séges étek Lengyelországban) , vagy köleskásá- 
va! ‘s főtt búzával. A’ Lengyelek ezt kedves 
csemege gyanánt eszik, szintúgy egy különös 
gyökérből (lengyelül chrzan) készített mártást 
is , melly szitán átnyomatik, ’s eczettel jő asz
talra. A’ torma hasonlít a’ mustárhoz (Senf), ’s 
a marhahús és mindenféle hal mellett igen kel- 
iemes ízű. Minekutána ezen első étek-sort vé
gig hordák az inasok, — kik, mint alább meg 
fogjuk írni , a’ hús’ legnagyobb részét megemész
tek , —  a’ felső abroszt leveszik , ’s szint an
nyi tálakkal a’ második éteksort rakják fel. Ez 
meleg étkekből á ll, úgymint borjú- ürü- marha- 
kappan- tyuk- lúd- kácsa- nyúl- őz- ’s fekete vad
húsból , fogoly, pacsirta, für ’s egyéb apró ma
darakból , mellyek Lengyelországban nagy szám
mal találkoznak; ellenben galamb, snef ’s csá
szármadár itt nagy ritkaság. Ezen meleg étke
ket minden rend nélkül össze vissza hordják, 
többféle salátával. A’ második étek-sorhoz tar
tozik a különféle íricassée, ’s egy nagy darab 
siirtés-szalonna borsólévvel; minden vendég tet
szése szerint vesz abból egy darabkát, apró fa

latokra vagdalja ’s kevés borsólévvel —  fogait 
sem használván —  lenyeli. Ez a’ Lengyelek’ 
legkedvesb étke, ’s rósz vendégségnek tartják, 
hol e’ nyalánk falat elmarad; illyen csemege még 
a’ kölesből ’s árpalisztből készített polenta is o- 
lajjal , pástétom sajttöltelékkel ’s apró fánk tö- 
rökbuzából, ’s liszt mák-olajjal. Mindezt véle
ményem szerint csak azért eszik, hogy bendő- 
jöket eléggé megtöltsék ’s rá elalhassanak. —  
A’ második éteksor után a’ középső abrosz levé
tetik, *s most következik a’ d e s s e r t ,  mellyet 
a’ körülmények ’s év’ részei határoznak; minő
p. o. a’ savanyú tejfel, sajt, lágy túró ’s több e- 
féle étek, mellyekről már nem vagyok képes em
lékezni. Mindezen nyalánkságok sokkal silányab
bak , mint hazámban egy közönséges ragout, s 
egy tál illy étekkel kedvesb nekem tiz tál len
gyel éteknél. Atalában véve, a’ Lengyelek’kony
hája csak árnyék sem a’ miénkhez; egyben mind- 
azáltal fölülmúlnak minden más nemzetet, itt ér
tem a’ halak’ ízes készítésmódját; ’s ezt a’ fran- 
cziák ’s más idegenek is eltanulták m ár, kik 
Lengyelországban tartózkodnak. A’ mellett, hogy 
e’ föld igen sok jeles fajú hallal bővelkedik, a’ 
Lengyelek egyszersmind olly ízesen készítik azo
kat , hogy a’ torkig lakottban is nemakarva ét
vágy gerjed. De ezt nem lehet csodálni, mert 
a’ Lengyelek nem kiméinek sem bort sem ola jt, 
sem fűszert, ezzel pedig egy középszerű szakács 
is ízesen megkészíthet egy tál halat. A’ vendég
ség’ folytában az urak, hogy étvágyuk el ne vesz- 
szen, csak igen keveset isznak, ’s ekkor is csak 
bizonyos sert magas cylinder kelyhekből, a’ ser
be kenyeret mártogatnak, melly olajjal van pi
rítva. Már fölebb megjegyzénk, hogy az első 
’s második tálsor csak nem üresen vitetik el az 
asztalról, ha mindjárt a’ vendégek azon étkekből 
keveset esznek is. Ez tökéletesen igaz ; minde
gyik vendég’ háta mögött két inas is áll; ha az 
úr váltás végett tányérját nekik odaadja, meg
tölti előbb azt étkekkel; az udvarlók erre egy 
szögbe vonulnak , ’s esznek, vagy is , hogy iga
zabban szóljak , mohón faldossák , a’ mit kiki 
tányéron talál; e’ mellett patvarkodnak, lármáz
nak ’s ezer vásottságot űznek, az urak azon-
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öan már megszokták az illy dolgokat figyelem
re sem méltatni. így esznek tehát az úri vendé- 
gek asztalnál, ’s így zabáinak az inasok a' sarok
ban — pukkadásig. Ekkor elkezdnek az urak 
egymás’ egészségére versenyt inni, —  de nem 
sert többe, hanem a’ legjobb ’s legdrágább bort, 
mellynek színe ámbár fejér, arczukat meg is vér
pirosra fösti. Xehéz meghatározni, mennyi fogy 
el ezen nektárból; annyi mindazáltal igaz, hogy 
ez teszi a’ Lengyelek’ vendégségét olly igen költ
ségessé; mindegyik pint e’ bőrből 4 livresbe ke
rül, e’ mellett inkább azt tekintik: mellyik bor 
jobb , mintsem: mellyik ritkább. Egy u r , ki 
valamelly vendég’ egészségére iszik, átnyújtja 
ennek borral teli poharát; ez hasonló udvariság- 
gal viszonozza. A’ vendégek e’ kölcsönös köte
lezést szabadkedvűleg töltik be, ’s ehhez inasok
ra nincs szükségük; mert az asztal halmozva van 
nagy ezüst és kristály billikomokkal, mellyek 
szünet nélkül töltetnek ’s ürülnek. Ha illy vig 
dőzsölés közt néhány óra lefolyt, kiváncsilag néz- 
kélik a sok, borral teli billikomot, melly mind
egyik vendég előtt á ll; mert valamennyit kiürít- 
ni nem lehet* A’ négy ’s három szegletü hosszú, 
gömbölyű billikomok ’s kelyhek olly csodálatos 
változó irányban forognak ide ’s tova, hogy a’ 
planétáknak sincs zavartabb ’s határozatlanabb 
utjok. Ezt a’ fejér bor’ szeszének kell tulajdo- 
nitni, — egy italnak, melly megfoghatlan va
rázserővel bir. Ha 4 vagy 5  óra illy nevezetes 
s nem kevéssé bajos bachusi buzongások közt 

«elenyészett, néhányan bortól lankasztva elszun
nyadnak s hortyokkal jelentik a’ bor’ diadalmát; 
mások ismét korábbi győzelmeiket mondják el, 
mellyeket nyertek vendégbajtársikon. Azonban 
az urak* hős tettei —  a’ szolgákéhoz hasonlít
ó n  csupa semmi. Nem elég, hogy az ina
sok s udvarló szolgák uraik’ háta mögött annyi 
étket raegemésztnek, a’ házi gazdát még borá
ban is szörnyen károsítják; ók tiz pohár bort 
hajtnak fel addig, mig uraik egyet, példa nél
kül szemtelenek s vakmerők; a’ tisztátlan mocs
kos tányérokat sokszor a’ legdrágább szőnyegek
be törlik le, sőt mi* több, uraik felső köntösé
hez is folyamodnak, ’s a’ hátracsapott köntös 
■jakkal mint törlő-kendőkkel élnek, a’ nélkül

hogy uraikat vagy a’ szép ruhát legkisebb tekin
tetbe vennék. Ráadásul az urak, inasok, musi- 
kusok folyvást isznak —  míg végre itt terem a’ 
,,non plus ultra.4* Csupán azon udvarlók, kikre 
az ezüst edény bízatott, tartózkodnak kévéssé 
vissza, legalább addig, mig az ezüst asztali esz
közt összegyűjtik ’s eltakarítják. Mindazáltal 
sokszor ezek sem röstek, megfeledkeznek az 
ezüstről, ’s ritkán végződik illy vendégség vagy 
lakoma kár ’s veszteség nélkül.

K Ü L Ö N Ö S  T É B O L Y O D Á S .
(az angol orvosi Journal után.)

Londonban jelenleg egy férfi él, ki azt kép
zeli , hogy ő az austerliczi ütközet óta , melly- 
ben veszedelmes sebet kapott, meg van halva. 
Ő testét nem akarja többé magáénak ismerni, s 
ez nala fixa idea. Ha tőle kérdik: mint van dol
g a , azt feleli: ,,Uraságod kérdezi, mint vanPé- 
re Lambert’ dolga; de ő megholt, ő az auster
liczi ütközetben esett el. A’ mit Uraságod itt 
belőle iát, az nem ő , hanem egymachina, mel- 
lyet utána csináltak, —  még pedig igen igen 
rosszul.“ E’ férfi gyakran esik a’ tökéletes me- 
revültség’ ’s érzéketlenség’ állapotjába, melly 
sokszor több napig tart. Neki sinapismus és hó- 
Iyagszivó tapasz legkisebb fájdalmat sem okoz. 
Bőrét már gyakor ízben csipkedték, sőt tűkkel 
is szúrták, a’ nélkül hogy legkevesbet érzett 
volna. —  Valljon e’ szerencsétlen nem neveze
tes példánya-e amaz őrültségnek , melly a bőr 
érzéketlenségéből ered?

A> M E D V E - G Y Á M .

Frankland kapitány — az ő svéd s orosz
országi utazástárában következendő anekdotát be
szél, melly különössége miatt ’s mivel legfőbb 
mértékben charakteristikai, itt megjegyzést ér
demel: Ostermann gróf isméretesb volt azon e- 
lőszeretet á lta l, mellyel a’ medvékhez viselte
te tt, mint hajlandósága által a’ szép művészetek
hez. Ha e’ gróf vendégséget adott, szokása volt 
mindegyik vendég’ széke után egy medvét állít- 
n i , melly borzas fejét a’ vendég’ vállára helye- 
zé, eledel után morgott, ’s talpait, mellyekről 
még is bátorság okáért a’ körmök leszedettek, 
az asztalra rakta. Csodálatos ! —  ugyan az a’
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fe'rfi, ki megérdemlette volna, hogy életét egy 
barlangban töltse e l , fölse'ges palotákat is épí- 
te t t , ’s a’ művészetet nagy vagyona által támo-

KERESKEDÉS PARAGUAY-JAL.

Buenos • Ayres-ből érkezett legiíjabb hírek 
szerint — e’ fővárosból egy hajó Paraguaynak 
egyik kikötője fele megindult." Mihelyt ott vala- 
melly hajó mege'rkezik, a’ kapitánynak legelső 
gondja legyen a’ dictatort eljövetéről értesi'tni 
’s neki mindazon portékákról , mellyeket a’ ki
kötőbe hoz, tökéletes jegyzéket küldeni, hogy 
magának előre kiválaszthassa azt, a’ mi neki 
tetszik. De a’ kapitány illy alkalomkor óvakod
jék , hogy valamelly portékának árát meghatá
rozza ; az illy nem udvari tettért keményen fog
na bűnhődni. Doctor Francia ellenben paraguayi 
thee t, dohányt, nyers bőrt ’s tr.ás e’félét küld 
neki. Egyébiránt a’ dictator e’ csere-kereskedés
nél épen nem mutatja fukarnak ’s haszonesdek
lőnek magát.

E G Y V E L G E K .

Az e m l é k v a d á s z .  Egy Angol megláto
gat á Dumfriesben Burns Róbert’ skócziai költőnek 
özvegyét, ’s esdekelve kéré , hogy adna neki 
egy papiros-szeletet megholt férjének saját ke
ze’ jegyzetivei, vagy akármi mást, mellyet ő a’ 
skócziai bardustól, mint mondá, örök emléke
zetül bírhasson. Mistress Burns válaszola, hogy 
ő már minden illyest a’ költő’ baráti és tisztelő- 
ji közt elosztott ’s nincs semmije, mivel kíván
ságát kielégíthetné. Mindazáltal az autograph- 
kórságu gentleman nem szűnt alkalmatlankodni, 
’s a’ költő’ özvegye végre ezt feleié : „Valóban 
uram , ha csak engem nem akar elfogadni, bol
dogult férjemtől egyéb maradványt nem tudok, 
a’ mit adhatnék.“ ’S e’ válasz a’ beszédet hihe
tőleg befejezte.

Joubert generálnak, —  anyavárosában Pont- 
de-Vaux-ban —  polgártársai fejér márványból 
emléket emeltek, ’jpelly e’ vitéz generál’ hétláb- 
nyi magas szobrából áll. Joubert azon pillanat

ban van ábrázolva, midőn a’ Rivolinál történt 
ütközet előtt Berthier generálnak ama’ kérdé
sére : hol fogná hadi rendjét képezni, azt fele
ié : „Itt Generál!“ kalapját egyszersmind föld
re vetvén. — Köpenyegbe van burkolva, jobb 
kezében kardot ta r t ; kalapja lábainál fekszik.

Guines-ben (Calaisi departementban), mi
dőn még X. Károly uralkodott, ki szabadult egy 
őrült, ’s a’ titkos policziának egy tagját agyon- 
sujtá. A’ gyilkos csöndes lélekkel ült a’ halott 
mellett ’s azt mondá szárazán: „Az Isten paran
csoló nekem, hogy minden ö r d ö g ö t  agyonüs
sek ; de ezzel itt sok bajom volt.“

A’ szövetséges státusok’ népesse'g-lajstromi- 
ban , mellyeket a’ belső státustitoknok közre bo
csátott, a’ népességnek három osztálya talál tá
tik : rabszolgák, barna szabad emberek, ’s fe- 
j  é r emberek. E’ szerint tehát még e’ demokrá- 
tiai tartományokban is van aristokratia, még 
pedig a’ legcsodálatosb, melly valaha e’ nap alatt 
divatozott; úgymint: —  a’ b ő r n e k  aristokra- 
tiá ja !

„En mesterember vagyok —  monda legé- 
nyinek egy kéziműves, —  ti meg akartok be
csülni , ’s urnák neveztek; csak híjatok bízvást 
m e s t e r n e k ,  ennek kell valamit érteni; i í r 
—  a’ szamár is lehet.“

Egy szappanostól elloptak félmázsa öntött 
gyertyát. Ez azzal vigasztald magát, hogy a’ lo
pás minden bizonnyal napvilágra jő. „Bizonyo
sabb az, monda egy másik, hogy világ jő a’ 
gyertyára.“

Caporali Caesar, modenai költő, ki igen 
szegény ’s élte’ minden napjaiban szerencsétlen 
volt, mondá egykor: „Én azt hiszem, ha a’ tör
ténet kalapost akart volna belőlem , az Isten fe
jetlen embereket teremtett volna.

T Á L  ÁJN Y.

Kettőből leszen egy ; kettőből vedd el az egyet,
’S nem leszen egy többé. — Tarka talányka; vigyázz !

A’ 70dik számbeli rejtettszó: Nyárfa.

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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É D E L G É S.
Lányka édes, szép imádott!

Mennyet élek én ,
Lágy ©ledben nyugszom ismét 

Cdrek’ érzetén.

Hó gyönyörben mennyet élek,
Élj te is Telem,

Éljünk míg mosolyg a’ zsenge 
Boldog szerelem.

Érzesz égi gerjedelmet *
Nem »ir-innenit,—’

Égit mint egy éden-álom,
Olly kegy-istenit. —

Lányka! mit jelent e’ gyönge- 
Pihegő kebel,

És e’ hó-kar, melly remegve 
Engem ált-őlel ?

Elragadsz a1 báj-világba —
El dicsó magad ,

Oh! ragadj, mig földi lénynek 
Zárt körén szabad.

Hah ! szivem már lobbadozva 
Tombol, édeleg,

Messze ’s fen a’ kéj-özönben 
Kényin szédeleg-, —

Többet e’ kis perczenetnél 
Nem bir életünk,

A’ teremtő égi üdvét 
\ Osztja így velünk !

M a tic s  Im r e .

MAGYAR SZINÉSZETI BÍRÁLAT. 
(Temesvárról. P. K. által.)

(Folytatás.)

III. „H a r r n i n c z  e s z t e n d ő  e g y  k á r 
t y á s "  é l e t é b ő l . ” Szomorú ábrázolat 3 sza
kaszban, fordította Jabab István. Valljon lehet- 
e annyi , egymást folyton követő rém-jelenetek’ 
ösxve-halmozta á lta l, mint itt láttuk, ama’ foga

natot és síikért várni, melíyekért a’ játékszínt 
a’ szebb ízlés’ , józan erkölcsiség’ iskolájának ’s 
e’ mellett kellemes időtöltésünk’ körének tartjuk ? 
—  Ha az erényt és ártatlanságot játékszínein
ken is —  mellyek mutató tükrei egy fentebb ál
lásra emelkedhető lételmünknek, — folyvást ju 
talom nélkül szenvedni ’s a’ gonoszt mint éjeli 
rémet —  mellyhez férkezni senki sem bátorko
dik — megromlott szív ’s lélekből eredő undok 
te tte it, hiízamos időn keresztül gátlan gyakorla- 
n i , s végre véletlen csapás á lta l, melly a’ leg- 
jámborabbat is érheti, ’s ő rá nézve áldás , —  
rettentő élte’ végóráját bünhödés nélkül elérni 
szemléljük, valljon nem gyöngébbül-e vonzódá
sunk azon pályára , mellyen üldöztetésnél és sa- 
nyaruságnál egyéb díjt nem várhatunk? Valljon 
irtózatunk a’ vétségtől nem kevesbedik-e ? ’S ha 
ennyire józan gondolkodásunk, "s annak megfon
tolása, hogy az, a’ mit látunk, ha szinte nem 
zavart, de legalább igen vadhevü emberi elme’ 
szüleménye, minket lealjasodni nem enged is , 
valljon azon pillanatokban, midőn illy iszonyatok 
mennek végbe szemeink előtt, képesek vagyunk-e 
ébrültségünket annyira megtartani, hogy bosz- 
szankodásra, ’s a’ mi még rosszabb, a’ gondvi
selés ellen zugolodásra ne fakadjunk ? — S ez 
legyen a’ játékszin’ sükere ? Pedig Ítéljen , ki 
mint akar, a’ játékszíni előadásnak mély beha
tását az ember’ egész valójára csak az tagadhat
ja , kinek az ész k á r , mert szeme van , ’s n ki 
mindent szintúgy látna, mint más, ha az ember’ 
belsejére mint egy szobába ablakon keresztül szem- 
lélköznie lehetne. —  D é r i n é  asszony Amáliát 
minden helyzetében eleven ’s nagy részvét-ger
jesztő szinzettel füsté. — B a r t h  a ur a’ játék’ 
rettentő hősének szellemét, indulatkodással, dur
va zavart hanggal utánozta, ’s azon jelenést, mi
dőn vég nyomorúságában benne a'- hala 's a’ 
pénzvágy jótévője’ éltének megtartásán vagy el
vesztésén vívni látszanak, valóban remek kép
nek teve. —  M e g y e r i  urnák válssziatása az
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álnok szemtelen Yarning szerepe're igen helyes 
volt, mert ő nem csak ezen tökéletes gonosz u- 
gyan de hiányosan alkotott charactert, hanem 
IScott Varney-ét is remekül adhatná. De legin
kább ajánlja őt helyes declamatioja, a’ mit já 
tékszíneinken találni igen ritkán lehet. Ha azon
ban a’ játék’ lassú , akadozó haladása miatt te t
szést szokott mértékben—  nem nyerhetett, — 
az előadást értem, mert a’ tárgy maga csak kan
nibálok előtt tarthat arra számot: — azon kö- 
riilallásnak kell tulajdonítni, hogy az véletlen ’s 
talán próba nélkül adatott. De mit veszténk ez 
által? Borzadást, ’s csak azt ,  ha ezen ábrázo
lat vagy is ábrándozat játékszínünkről örökre el
maradna is. —  A’ czímben ezen szó „kártyás4* 
helytelen , mert a’ Spieler’ kitételnek nera felel 
meg. A’ kártyás csak faja azon derék nemnek, 
inelly Játékos — Spieler —  név alatt világ szer
te isméretes.

IV. „ A’ f e k e t e  a s s z o n  y.“ A’ szép mu- 
sika , vagy pedig a’ helyesen kivitt játék érde
mel-e ezen kedvelt paródiában elsőséget: nehéz 
elhatározni, mert mind a’ két felekezet egy azon 
lángerővel buzgott a’ díjért. D é r i  né asszony 
a’ csintalan Nanet’ szerepét könnyű derűit sze
széllyel ’s éneklő tehetségének kiváltkép 3dik 
felvonási daljában kifejtett bájaival díszesité. 
— S z e n t p é t e r i  ur a’ balgatag ’s hülesége 
mellett furcsa Csörgőt, M e g y e r i  űr pedig Lu
das városa’ Íródeákját, —  beszéd és mozdulatké
pekben eredetileg characterizálák. — K u b a i -  
né asszony, kinek fölléptét szép hire megelőzte, 
Hanni csekély foglalmu szakmában, szép alak
zatja, kedves, enyelgő, tisztes-kaczér játéká
val ’s ugyan nem csalogány-hang terjelmü, de 
tiszta magas énekével várakozásunkat egy jobb 
alkalomig függőben hagyta. S z i l á g y i ,  S z e r 
d a h e l y i ,  P á l i  urak mint fertálymester, \  á- 
mos és György semmit sem mulasztanak el ré
szükről , mellyel az egészet vidámság, kaczaj ’s 
tetszést gerjesztőleg kiemelheték. —  Legyen a’ 
szerzőtől, vagy S z e n t p é t e r i  ur’ saját gon
dolaíja azon magázás, mellyel ő mint Csörgő 
a’ fertalymestert ismételve szólítgatja, igen so
kat ér, mert foghatólag ’s nevetségesen tűnik ki,

mennyire helytelen, ízetlen, sértegető ezen maga 
szó, —  mellyel más ideát, mint a’ latin s o l u s  
’s ä ’ német e r  s e l b s t ,  a l l e i n  szókat lehetlen 
kifejezni, ’s akár mi mást alatta érteni —  nem 
csak egy műveltebb körben, hanem a’ közönsé
ges életben is. Lehetlen a’ jobb ízlésű Magyar
nak, valahányszor ’s kivált játékszínen ezen ma
ga szólitást hallja, nem pirulnia, ’s helyébe egy 
díszesb név-mást nem öhajtnia.

V. , , Ma r i e ,  v a g y  a z e l r e j t e t t s z e -  
r e 1 e m.44 E’ játék’ tárgya ha tartalmában nem 
egészen uj is , de kedves, ’s a’ mit operákban 
nem mindég lelhetünk, tömött szerkeztetésü. Ki
menetének bizonytalansága a’ különféle jeleneti 
fordulások által nőttön nő ’s csak a’ játék’ vég 
perczenetiben oszlik el egy minden érző kebeltől 
óhajtott harmóniában, ’s a’ szívet feszitő várako
zásért, mellyre egy szép idyili tájékban csöndes 
musikai zengzettel vegyült ének hullámi fogékon
nyá tevék, —' kényelmes jutalmat oszt. A’ gyer
meki szeretet, engedelmesség ’s hála-kötelezés 
rokonéivá küzdnek itt a’ szenvedélyek’ leghatal- 
masbikán, a’ szerelmen, M a r i e ’ ártatlan keblé
ben; ’s a’ szív-repesztő tusát D é r  in é  asszony 
olly eleven színekben varázsló külsejére, hogy 
fájdalmiban vele osztozni kénytelenek valánk; 
azon jelenésben pedig, midőn a’ patak’ árjaiban 
szándékozók forró szerelme’ lángjait ’s miattok 
örömtelen életét eloltani, ’s midőn a’ partmere
dekről egy legszentebb kötelesség’ utószori telje
sítésére visszatér, letérdel *s öszvetett kézzel a’ 
teremtőhöz, fohászkodik , ó akkor én egy ügyes 
festő szeretők lenni, ’s képét szobámban Sonn
tag-Agatha mellé akasztom, ’s a’ legátalkodtab b 
atheistát hozzá vezetvén, azt mondom: azon va
lami , mellynek képzete egy emberi valóban en
nyi ájtatosságot, illy szelíd felajánlást, ’s en
nyi bizodalmát tud gerjeszteni, az a’ te iste
ned, ’s megtérítem. —  K u b a i n é  asszonynak 
a’ könnyelmű de jó szivü Emilia’ képében nehe
zebb ’s kitünőbb szerepe volt mint múltkor, ’s 
ez’ alkalommal ügyekezett megmutatni, hogy ő 
benne mind játékra mind pedig énekre nézve 
több szép ’s még nagyobb tökélyre emelkedhető 
tulajdonok vannak. —  P á l i  urat ki Adolfot

J
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játszó, meg Marie’ hő szerelme sem melegíthe
tő föl. —  S z e n t p e t e r i  ur az öreg generált, 
S z e r d a h e l y i  ur H enriket; M e g y e r i  ur a’ 
hiv Györgyöt; S z i l á g y i  ur Leszli molnárt; 
S z e n t p é t e r i n e  asszony pedig ennek feleségét 
helyesen adák. Ez’ utóbbiban dicséretre méltó 
ugyan , hogy csinosan szeret öltözni, de tetszvá- 
gyatárulel, ha mindig csak a’ szebbről gondos
kodik, körülme'nyit pedig, mellyekhez magát a* 
játékszínen tartani felette szükse'ges, fel sem ve
szi. —  Ezen opera most adatott először itt ho
ni nyelven. Nagy volt a’ lelkesede's , mellyel a’ 
Publicum a’ sze'p előadást fogadta. Éljen De r i -  
n é , éljen K u b a i n é , éljen S z e r d a h e l y i !  
zenge minden felöl; végre az egész játszó sze
mélyzet előhivatott, száz meg száz példányban 
szálongtak ekkor alá nemzeti színekkel díszes 
levélkéken a’ Dériné asszonyhoz ’s Szerdahelyi 
úrhoz intézett hódoló versezetek, mire a’ már 
oszlongó közönség tapsait ’s bravo ! kiáltásit meg- 
ujitá ’s imigy jelenté helybenhagyását. —

VI. „ M á t y á s  k i r á l y ’ v á l a s z t á s a “ , 
eredeti nemzeti daljáték 3 felvonásban, musiká- 
já t szerző Heinisch József, a’ társaság’ mnsika- 
mestere. — E’ honi műnek drámai része felet
te gyönge', ’s ha nemzeti charakterü muslicájá
hoz a’ nyelv olly igen szép hangzással nem vol
na alkalmaztatva, alig érdemelne említést. Sok 
k i - ’s bejárás, hosszas tanakodás , lárma, kiál
tozás után Hunyadi Mátyás királynak választatik. 
Az ország’ nagyjai Prágába, hol Mátyás fogva 
tartatik , megérkeznek; fényes küldöttség, ora- 
tio k , esdeklés, Ígéret: petito deferri non pos
se. Hüledezés, uj tanakodás, fenyegetődzés ’s 
egyéb semmi. Egyszeri öszvejövet: Mátyás ’s 
Katalin közt szerelmi szövődés.—  Uj audientia: 
Mátyás szabad lesz, Katalint feleségül nyeri, ’s tüs
tént helyben és álltában megkoronáztatik. A’ já t
szóknak valóban diszül szolgál, Hogy e’ darab min
den silánysága mellett tetszést nyerhetett, melly- 
ből Heinisch ur is a’ nemzeti hangmüvészetben 
tett ügyekezeteért részt veve, midőn a’ játék 
végén előkiáltatnék. —— K u b a i n é asszony a- 
zonban Katalint minden való-szint túlhaladó gyer- 
mekdedséggel ábrSzoíá. Ez neki illett ugyan, 
de nem egy királyi hölgyhez, kinek személyét

viselő. A’ játszó ne csak arra vigyázzon, mi te
heti személyét kedvessé, hanem mi felel meg 
legvalóbban felvett szerepének : különben valami 
mód vagy fogás könnyen szokásává válhatik, ’s 
ezzel szinmüvészi becsének tetemesen árthat. A- 
zonban a’ hibát itt nem lehet egyedül neki tulaj- 
donitni; mert Kölcseyként e’ darabban úgy áll 
Podiebrad György’ leánya, mint valamelly falusi 
papnak világot nem ismerő gyermeke.

VII. „O t h e 11 o.“  Ismét opera ? Az nem 
sikerűi, vagy legalább nem úgy, mint már el
kényeztetve várni szoktuk, kivált ha a’ válasz
tás egy Othellóra esik, mellynek kivitele elsőb
ben is musikai részének nehézsége miatt több
szöri próbát, azután pedig erejéhez hasonló ha
tású énekhangokat kiván. D é r i n é  asszony 
mint Desdemona, S z e r d a h e l y i  és S z i l á 
gy i  urak mint Othello és Brabantio, minden i- 
parkodásaikat sem adhattak a’ játéknak elegen
dő tüzet és élénkséget. Az első és második act 
késedelmesen, a’ harmadik valamivel eleveneb
ben folyt le. A’ szia sokszor huzamos ideig ma
radt üresen, a’ musika gyakran tétovázott, pe- 
dig egyedül ennek lett volna hatalmában több 
hiányt elfedezni. Nagyon kellemetlen, midőn be
széd ’s mimika egymással ellenkeznek, vagy is: 
midőn a’ hallás és látás hiedelmünket kétkedés
be hozzák, ’s nevetni leszünk kénytelenek még 
ott is , hol egészen más tulajdonú érzésre tar- 
tánk számot. így lön, midőn P á l i  urat — ki 
Rodrigot já tszá— csöndes, hideg viseleté mellett, 
minduntalan mérséklésre intetni ’s csilapitatni hal- 
iánk; holott neki az egész játék alatt, sőt még 
azon pillanatban sem volt illy valamire szüksé
ge, midőn Desdemona hozzá így szólt: „Othel
lo nekem férjem“ ’s mint imádójának a’ legret
tentőbb titkot fedező fel. —  S z e n t p é t e r i n e  
asszony’ —  Emilia — gyönge szava a’ hatalmas 
musikával az énekben, de k iválta’ recitativok- 
ban meg nem küzdhetett, ’s e’ lehetett oka, hogy 
rajta szokott elevenség helyett visszatartást ’s 
bátortalanságot vevőnk észre. —- E g r e s i  ur’ a’ 
Jago’ szerepében talán nem volt a’ maga helyén. 
—  A’játék’ jövedelme S z e r d a h e l y i  ur’ ré
szére lévén szánva , a’ Publicum iránta viseltető 
hajlandóságból nagy számban jelent m?g* ’s azt
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meg sem sajnálhatta , mert több jelenet ’s ónek- 
darab jelesen adatván, a’ hiányokat kipótolák ’s 
elfelejtetek^

VII. „ E l i z a  és C l a u d i o . “  —- Merea- 
dante szerzé ezen már drámai tekintetben is csí- 
nultabb ízlésű mív’ musikáját; ’s ezt tudni ele
gendő , hogy mivoltáról, melly enyelgő, szelíd, 
’s minden szívtől érthető , bővebb fejtegetések 
ne kivántassanak. S z e r d a h e l y i ,  P á l i  és 
S z i l á g y i  urak, mint gróf Bellievre, Claudio, 
Marquis Piavela, D é r in é  ’s K u b a i n é  asz- 
szonyok mint Eliza és Sarolta az előadásnál min
den ügyezeteiket arra fordíták, hogy e’ darab 
kivitelére nézve Tancred és Marie remekleteik 
mellé állítathassék. *— Midőn a’ játék’ végével 
az egész játszó személyzet kihivattatván, ivarjá
nak szebb díjául a’ nagy számú Publicum irántai 
hajlandóságát ’s megelégvését szokatlan taps-zaj 
’s hangos éljen! kiáltások által bebizonyította, 
’s ezen verseket:

Tr, kik nyelvünk’ édes hangján 
Lelkünket meghajolva —
Egy óhajtott lét’ hajnalán 
Engedetek, szállongva 
Eltűntök már! — ’S ne lengjenek 
Nálunk az ének-szelletek 
Többé hát illy kedvesen 
Szív-kivánta zengzeten ?

Oh nem ! Ti nem tűnhettek el
Hazánk’ Géniusza véd
Már, — ’s a’ Magyar hű kebellel!
Honi virágokat szed ! —»
Csak hinteni mentek Ti azt,
Hiresztelni a’ szép tavaszt,
Melly még is valahára 
Tán derül a’ Hazára.

Éditsétek hát dalokkal 
A’ honi nyelv’ hangzatit,
Élesszétek példázattal 
A’ hon’ rokon fijait 
Erényekre. — ’S majd ha megint 
Vonzódástok keblünkbe int: —
Örömtelve fogadunk;
’S most — áldásra fakadunk.

...... ................. ............................... ...............................  —  m i
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mellyek e’ derék színjátszó társasághoz intéztei
vé, számos példányban szórattak e l, lelkesed
ve fogadta volna: lehetlen volt a’ legédesb ö- 
römmel nem érzeni, mint vonzódik minden szív 
a’ honihoz , ha abban a’ jobb ’s neraesb ízlés 
táplálékot talál. Végre S z e n t p é t e r i  ur a’ 
társaság’ nevében a’ szíves elfogadást megköszön
vén , érzékenyen vett búcsút Temesnek azon la
kóitól, kik az éledező honi mása’ próbatétein 
megjelenvén , azt nem csak ápolni, de szép elő
menetelén kimutatott élénk részvéttel fellebb tö- 
rekedésre buzdítni is szent kötelességnek tar
tották«

M E S É K .
A’ K í g y ó  és B é k a .  „Köszönöm —  mond 

a’ kígyó a’ békának, midőn ez amannak uj hiva
talához szerencsét kívánna —  köszönöm szíves 
ohajtásid! engem egészen váratlanul ért e’ vál
tozás ; az egész világ tudja, hogy utána nem já r
tam.“ —  „Igazán mondod —  vartyogá a’ béka 
—  mert a’ ki csúszik mászik, az bizony nem já r.“ 

A’ V ö d ö r  és  Kút .  Mélyen hajtá meg ma
gát a’ vödör a’ kút előtt ’s őt imígy üdvezlé: 
„Jó napot bátya ! Héj de szép tiszta vized van; 
hála a’ Nájaszoknak! forrásod ugyan bő, rajtad 
a’ szárazság nem győz egyhamar. “ ~  „Hagyd-el 
csapdi öcsém! —  felel a’ kút —  csak azért haj
longsz előttem ’s hizelkedel, hogy forrásomból 
töltekezzél.“

Hizelkedők, idegen asztalhoz tolydfigó he
rék ! —  Nem! nem! ti e’ mesét nem értitek.

B - B ó ta  J á n o s.

T A L Á N Y .
Szökdécsel és ugrik kabócza’ módjára,
Szemeid nem látták még őt kesergeni ^
Pedig bizony minél sebesebben jár a’
Hintód, annál inkább szokott ez zörgeni.
A’ becsületedtől hamar elbucsüznál,
Ha a’ főbb helyeken illyet gyakran ütnél,
Akkor pedig, ha a’ szép Nen» előtt nyúznál:
Bár száz fejed volna , százat is lesütnél.

I í .  J .  J íodr. O la sz ifi an.

A’ 77dik számbeli talány: E g y  pár.

— Ny ont tel ja L ä n d e r e r .
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S Z Á Z É V - U T Á N I  F E L É B R Ü L É S .
( A l l e g ó r ia . )

Kevés ember találtatik, ki a’ jelen század’ 
sokatigérő reggelén varázs-álomba merülni nem 
kívánna , hogy estvéjén felébredvén a’ hézago
kat betöltve, fogyatkozásokat kielégítve, balvé
leményeket gyérítve , ’s a’ viszongások’ gyász
leikét száműzetve láthassa, ’s ezután még soká
ig ízelhesse a’ valódi jólét’ ’s honi boldogság’ 
fogyhatlan gyümölcseit. Egy jámbor hazafi, ki 
hontársinak állapotját nem a’ birtok’ tulajdon 
fényes helyzetéhez mérte, hanem elfogultlan ké
pes volt felfogni a’ számos hijányokat, e’ tárgy
körüli mély gondolatokba süllyedve kisétála egy 
nap terjedelmes tölgy-erdejébe. Gyönyörű madár
káiig felveré andalgásiból; széjjel tekintgetve a’ 
nyúlánk lombok közt, valljon nem venné-e ész
re a’ kellemes hangicsálót. Merengő nyakkal s 
feszült nézettel lábai alá sem ügyelve eredt a’ 
bájzene (Zaubermelodie) után, melly mennél job
ban közelge hozzá, annál inkább távozék tőle, s 
csudakép neveié kíváncsiságát epesztő lágy hang
jával. Kifáradván hosszú bolyongta után a’ hon
fi leheveredék a’ bujazöld gyepre, ’s untalan fi- 
gyelmeze a’ tollas éneklőnek szívemelő zengze- 
tire , mellyek most közelségében veszteg mara- 
dának. Ekként egészen megbűvöltetve édes álom 
simult pillájira, ’s tulringatá a’ nemeszmélés ’s 
feledés’ honába. A’ madárszózat —  melly a tör
téneti nemtőnek (genius) érdeklő szava volt —  
elhagyá az alvót, annyira lebilincselvén előbb ér
zékeit, hogy az időhaladást semmimód észre ne 
vegye. Száz év futa-el feje felett a’ szunnyadó 
hazafinak, midőn őt ismét fclkölté az előbbi nem
tő , de nem bájoló hangicsálattal többé —  mert 
puszta hangszerekre nem volt már szükség — 
hanem egy fellengő sas’ képiben illeté meg hom
lokát , ’s mondván : „menj , ’s örülj honodnak1,4 

legott felrőppene. A’ hazafi kinyitván szemeit 
első gondolatra eszébe juta a’ bűmadár’ édes cse
vegte , ’s mint bámula, hogy a’ helyett sast pil

lanta-meg. Körülnézvén fekhelyét búsulni kezde, 
mikép térhessen lakába, mert a’ táj egészen is- 
méretlen vala szemeinek. Keletfelé vévé ú tjá t , 
és szerteszét tévelyge a’ nagy rengetegben. Nem 
kis örömére meglát távolról egy emberalakot hosz- 
szű ősz szakállal, behorpadt arcczal, redőzött 
homlokkal ’s reszketeg vékony lábszárakkal. Fe
léje közelít az árnykép, kinek a’ lehullott szá
raz levél közt is alig hallá neszét, ’s nyugtala
nul mozogtak sovány ajkai. A’ hazafi bátor el- 
tökéléssel megszólítja az öreget, üdvözletét mond 
neki magyar hangon, ’s kéri, utasítná őt falu
jába. Felrezzen e’ szókra az aggastyán , ’s fé- 
lemlősen rántja fel hópillájit, mellyek eddig föld
re szegültek. „Mi átok hoza téged, jó em b er,
— szól remegő hangon amaz — e’ vadonba r 
hol még emberi, nyom enyimen kívül ritkán ta
posó a’ föld’ ritka gyoinát ? Száz esztendeje kín
lódom én e’ borzasztó szirtdarabok’ szomszédsá
gában , ’s nem láthatom szabadulásomat. 14 —  
Én meg nem foghatom beszéded’ értelmét , jám
bor öreg! — mond a’ hazafi —  ritka ember, ki 
száz évig tengethetné földi létét illy sanynrban.
—  5,Igen —  szól amaz —  de a’ halandó near 
pörölhet kegyetlen sorsa’ végzetivei. Én ide va~ 
lék kárhoztatva gondolatlan tettemért mindaddig 
bolyongnom , mig valami magyarajku ember hoz
zám nem vetődik — pedig milly nehéz ezt itt 
találni! —  ’s tőle bocsánatot nem nyerek hon
társai’ nevében. Kivettettem azonok’ sorábul, kik
nek sületlen tréfáimmal bosszúságot csinálék , "s 
feléjek maiglan is közelgenem tilos. Hogy so-  ̂
káig homályban ne tartsalak: tudd-meg én egy 
pár gűnyirásnak gyártója vagyok —  miről te hi
hetőleg hallottál valamit —  mellyekkel pelen- 
gérre állítani azokat, kik a’ nemzeti hangokat 
példás szorgalommal gyüjtögeték ajkaikba. Né
hány esztendeje , hogy szabadulásomhoz remény 
ébredez lelkemben, mivel némelly suhanczokatr 
hallék e’ tájon azon a’ nyelven szókat váltani 
magok közt, de fájdalom; addig eltávoztak„
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míg én hezzájok jöhettem volna. Te'ged most 
kérlek, tudasd hírlevelekben a’ hazával tiszta 
bánkudalniamat, ’s adj bocsánatot feleid’ nevében 
szegény fejemnek, hagyd nyughassék-le már szám
talan gyötrelmei után.“ —  Legyen úgy, mint 
kívánod —  szála inegilletődve a’ hazafi — a’ 
Magyar könnyen megengedi a’ bántalmakat, ’s 
örömest köti újra öszve ideig elvált lánczát a’ 
barátságnak. —  E’ szák után légbe ősziek az el
roncsolt testi alak, ’s a’ hazafi tovább folytatá 
útját. Beért nagy fáradsággal a’ szomszéd falu
ba , ’s mivel ott színes posztáruhákban látta a’ 
férfiakat, ’s az asszonyokat csinos vállba szorít
va ünnepileg felpiperézve , legelőbb azt gondolá, 
hogy ott valami svábok laknak, kik II. Jázsef 
idejében honunk’ több vidékire telepíttettek. Meg- 
s/.álítá őket német nyelven, ’s azok csak bámul
va lesek szájáról az előttök idegen hangokat; 
végre egyik, ki legélemültebbnek iátszék , így 
szólt az érkezéhez : Arczád’ vonalmi, ’s egész ter
meted árulja magyar származásodat; valóban csu- 
dálnunk kell, hogy minket hontársidat az áldott 
Hunnia’ téréin szokatlan nyelven szálítál meg. 
Azt tán csak tudod, hogy mintegy húsz év óta 
közönséges lett a’ magyar nyelv még e’ tájakon 
is , hol azt az előtt irmagul sem lehete találni? 
,.Én csak külszínetek, ’s öltözetetekről juték e’ 
gondolatra leginkább4, —  mondá a’ jövevény ha
zafi. — Nagy csalatkozás, — felele amaz, —— 
mióta közösök az örömek, a’ jólét ‘s megelég- 
vés, ’s a’ viszonyos megbántásokat egyiránt sajt
ja  a“ törvény ; azóta egészen más színbe öltözék 
az ország. — — De minek beszélem azt neked , 
ki olly jó magyar vagy —  ..Kérlek — esenge 
a* hallgató — beszéld-el tovább állapototok’ mi
benlétét: én jóllehet e’ kedves földön születtem, 
tie egy varázs-álom sok időtül fogva nyomá sze
memet, ’s mire fölébredek, idegennek látom ma
gamat tulajdon telkeimen.“ —  Tovább folytatá 
beszédét az öreg: Ki ne szeretné a’ közboldog
ság’ dicséretit az egész világ előtt emlegetni ? 
Szívesen elmondom, a’ mit tudok, de még is sok
kal jobb lenne, ha tenszemeiddel akarnál meg
győződni a’ dolgok’ valóságáról. Nincs olly ha
talmas beszédű szónok , a’ ki mind azt volta kép 
el tudná mondani, mennyi történt csak hatvan

év óta hazánkban. Ládd uram, mi elvetettük a’ 
durva nehéz darócz-köntöst, ’s csínosbat ölténk 
magunkra , gyermekinket rendesen jártatjuk is
kolába. Szántóföldeink évről évre munka alatt 
vannak, ’s még is sokkal jobban diszlenek, mint 
mikor ugart tartottunk, marhát is nagyobb szám
mal tarthatunk. Minden vasárnap öszvegyülek- 
szünk vagy a’ faluházba, vagy ama’ nagy tere- 
pély hars alá nyárban ha szép az idő , ’s falusi 
jegyzőnk újságot olvas előttünk fen szóval, mi 
meg valamennyien figyelemmel hallgatjuk. E’ 
hírlevelekben — mellyek egyenesen a’ nép’ szá
mára csekély áron adatnak-ki —  minden taláí- 
tatik, a’ mi a’ szegény ember’ isméretit, tapasz
ta lá s t tágíthatja. Látnád csak uram, a’ mi szom
széd mezővárosunkat! azt gondolnád Pesten vagy, 
olly szép ‘s jóviselelű nép lakja. Ha terményin- 
ket hozzájuk visszük eladni, nem sokat alkuszunk, 
mert (hala az égnek) ók tudják mibe kerül ipar
kodásunk, de viszont ini sem húzzuk meg őket, 
úgy szinte közműveiket is igen illő áron meg 
szoktuk szerezni, ámbár helységünkben is min
denféle mesterember találkozik. Hát ama’ város
ban — ,,Elég —  szavába esék a’ hazafi —  kö
szönöm kelmed’ szívességét. Sietek magam sze
meivel látni azon csudákat, mellyeket most hal
lottam.

A’ várost azonkép ta lá lta , mint amaz öreg 
ember beszélte neki. Egy nyilványos könyvtára 
a’ városnak több ezer darab könyvet foglalt ma
gában ; magyar szó zenge minden ajakról, ’s a’ 
város’ gyár- es műházaiban hemzsege a’ szorgal
mas munkás. Innen jószágába indult; de mint 
elszomorodék, hogy szép jószága örökösen el van 
adva , ’s visszaváltására semmiféle pör-út nincs 
többé nyitva. Ebéli szomorúságát csakhamar el- 
oszlatá jólelkü rokonsága, ’s az ország’ minden 
vidékeinek jólétről tanúskodó virágzása , a’ lako
sok’ csinossága, ’s mindenütt a’ vidám arcz, mo
solygó ártatlan szemek, miről azelőtt csak ohaj- 
tási képzelme volt. Gazdag kastélyok ’s finom 
Ízléssel épített porlakok tűntek mindenütt sze
mébe. A’ faluk rendesen voltak telepítve egye
nes , tágas utczákra , *s azok’ legszélesbikét te- 
repély gesztenyefák jegenyékkel váltogatva éke
sítek. Majd minden helység epres-kertet mutat-
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hato tt. miből a* selyembogár-tenyésztést követ
keztetni lehete. Henye embert sehol nem látott, 
mert minden falunak magának, vagy mással tár
sítva dolog- ’s kórháza volt. Az alfáidon, hol, 
a’ mennyire csak emle'kezhetett, több mérföld- 
nyire bokrot sem lehetett lá tn i, most gyönyörű 
erdőség tarkázá kellemesen az unalmas síkság’ 
egyformaságát, ’s mint annyikért mutatkozék 
szemeinek ; meg nagyobb bámulatára sok vadat 
is látott azokban, a1 mi a’ vadászat-körüli he
lyes rendezkedjek’ létét nyilványítá. Majd min
den őrajárásnyira faluba e'rt, hol a’ víz’ szüksé
gét furtkutak láták el. A’ sivány homokot csak 
igen keve's helyen vévé észre, úgy szinte a’ so
vány nyírfát is. Hol ollyas homok vala az előtt, 
hogy a’ kerek agyig sippadt-bele nagy száraz
ságban, most nevető legelő, ’s kies fák tűntek 
szemébe a’ hazafinak, ’s azon fák közt ollyanok 
is díszelegtek, mellyek’ formáját ő nem ismerő. 
Csud.'ilkozék azon is nagyon , hogy Zemplényben 
az úgy nevezett rétse'g, melly több mérföldnyi 
söppedékes ingoványok’ anyja volt , most a’ leg
szebb léteket, majorokat ’s méheseket tüntető 
elő. Úgy szinte Körös’ , Berettyó ’s Hortobágy’ 
rakonczátlan vizeit is rendes mederbe szorítva, 
’s a’ vidéket sok posvány, áradás ’s büzhödt 
kigőzölgéstől megmentve szemléié. Mint lehetett 
ezt véghez vinni — töprenkedék a’ vizsgálódó ha
zafi — ’s im nem sokára meglátta, hogy Xáménv’ 
táján a’ Tiszából Debreczen felé, onnét a’ Ma
rosba egy pompás csatorna készült, mellynek 
következésében számtalan hold föld ’s rét szá
razon maradt, ’s kedvesen gyümölcsözik, hol az
előtt békák, kígyók, halak tanyáztak; a’ ke
reskedés is tetemesen mozdittatik elő. A’ Bu
dapest közti k é t  á l ló  h íd  hasonlólag bámulat
ra indítá, valamint több helyen a’ Tiszán is ál- 
lóhidak , kompok, dombászok, hidászok helyett; 
a’ jó csinált utak mindenfelé; helyesen elren
delt postahelyek ’s más ezer egyéb tárgy , meily 
azonban kisikamlék elméjéből, minthogy egy vé
letlen zörrenés eloszlatá hirtelen ámító kedves 
álmát m. D.

A  L O X I A  N E V Ű  M A D Á R .

E’ madár , mellyet India igen számosán ne
vel , megtanul apportírozni . mint a’ legügyesb

tanulékony vizsla, megjelen urának hivószavára, 
újára ü l , ’s ha az ember p. o. egy gyűrűt kút
ba hajít, első intésre utána siet, ’s mielőtt 
a’ gyűrű a’ víz’ színét érné, azt orrával elfogja. 
Hasonló ügyességgel teljesíti egy levélvivőnek 
tisz tét, kitesz akármelly angol galambpóstán, 
’s igen érti, mint kell levélkéket egy házból 
másikba vinni. Szerelmes hindu-ifjak megtanít
ják arra is , mikép orozzák el az indiai fiatal 
lánykák’ úgy nevezett ,,ticá5íj i t ; ezek kisded a- 
ranylevelkék , mellyeket, mint bizonyos idő óta 
az európai asszonyoknál szokás, szemöldök közt 
viselnek. Azonban a’ Loxia madárban a’ termé
szeti ösztön talán még csodálásra méltóbb, mint
sem az, a’ mit emberektől tanul. Fűszálokból 
szövi fészkét, melly külsejére egy posztóval be
húzott palaczkhoz hasonlít , ’s az indiai fügefá
nak vagy pálmának legmagasb galyjain egy for
rás’ vagy patak’ hűves kigőzölgési fölött olly mó
don van megerősítve, hogy a’ szelek lágyan len
gessék ; a’ bemenetel alól van, hogy kicsinyeiket 
a’ ragadozó madarak ellen biztosítsak. E’ fősz- 
két, mellyben két vagy három kis kamara talál
kozik , éjjel az okos madár egy tüzbogár által 
világosítja meg , mellyet e’ czélra elevenen fog. 
’s belől egy kis nedves agyaggal a’ sátor’ falára 
tapaszt. Egy Angol, ki Indiában huzamos ideig 
mulatott, következő csak nem hihetlen története 
dolgot közöl e’ madárra nézve : „Mivel a’ dolog 
valóságáról saját szemeimmel akarók meggyőződ 
ni, eltökélém , hogy illy madárnak fészket ma
gam vizsgálom meg, ’s e’ végett délután négy 
órakor parancsolám inasomnak , hogy a’ mada
rat kergesse, ’s ne engedje fészkéhez visszatér., 
n i , inig én ezt élénk vizsgálat alá nem vettem. 
Én fölnyitám a’ bejárást, ’s valóban találtam egy 
tüzbogarat a’ falon, bizonyos agyaggal, mellyet a 
Hinduk „ m o ru m unak neveznek, oda tapasztva. 
Minekutána a’ fészket ismét bezártam ’s előbbi 
helyére visszatevém , következő estve még egy
szer vettem vizsgálat alá, ’s újra lelek egy kis 
tüzbogarat fris agyaggal a’ nyílás mellett mege
rősítve, szintazon mód szerint, mint tegnap. 
Még három más fészket is megtekinték, 's min- 
denikben meglelém a’ kis eleven éjjpli lámpát; 
egy negyedikben már készen volt a’ nedves agyig.
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rögöcske , de a’ tüzbogár meg nem vala odata
pasztva. — A’ Loxiának vizsgálója nem tartja 
hihetőnek, hogy e’ madár a’ tözbogarat táplálé
kul viszi fészkébe, mivel a’ Loxia nem éjszakán, 
hanem világos nappal eszik.

A Z  A J T Ó N  K O P O G T A T Á S  A N G L I Á B A N .

Angliában a’ kapukat ’s minden ajtót egész 
nap zártan szokás tartani. Azon mód, melly sze
rint az ajtón kopogás történik, jelenti világi sor
sát ’s tekintetet a’ künn-állónak. Ha valaki az 
ajtón egy ütéssel kevesebbet tenne, akkor saját 
személyét alázná le ; ’s viszont ha egy ütéssel 
többet, akkor az kevély vakmerő tettnek mon
datnék. Egy ütés az ajtón jelenti a’ tejes leány
zót , szénhordót, a’ házi inast vagy koldust; ’s 
ezen egyes ütés annyit tesz, mint: „ K í v á n 
n é k  ö r ö m e s t  b e b o c s á t a t n i 44 Ha két ü- 
tés történik , bizonyos , hogy az ajtó előtt egy 
levél- vagy visitabillet-hozó, vagy más egyéb pos
ta várakozik; szóval, hogy valaki bizományos 
dologban jŐ; ’s a’ kettős ütés annyit tesz, mint: 
„Be k e l l  m e n n e m . 44 —  Három ütés jelenti 
a’ háznak urát vagy asszonyát, vagy olly sze
mélyeket, kik őkec közönségesen látogatják. Pa
rancsnoki hangon akarja ezen hármas ütés mon
dani: „ N y i s s á t o k  f e l ! ' 4 Négy merész zor
don ülés jelent egy személyt a míveltebb kör
ből , melly csézán vagy hintóbán érkezik; az 
ütések annyit tesznek, mint: „ H á z b a  a k a 
r o k ! 44 —  Ha e’ négyes ütés kétszer ismétel- 
tetik , jele, hogy egy mylord, milady, báró vagy 
más rendkívüli személy érkezett, ’s ezen ütés an
nyit mond: „E n n a g y  b e c s ü l e t e t  m u t a 
t o k  e’ h á z n a k  u r á h o z  az  á l t a l ,  h o g y  
m e g l á t o g a t o m 44 —— E’ szokás Londonban 
közdivatű. Ha egy inas csak egyszer is megfe
ledkeznék ’s az ajtón egy ütéssel kevesbet ten
ne , mintsem urának rangja ’s tekintete kíván, 
bizonyos , hogy nyomban elvesztené szolgálatját.

K Ü L Ö N F É L E .

J á m b o r  t a n á c s .  Barátim, juhos gaz
dák! ha majd úsztatóra menend nyájatok, hogy

valahára az egész falka megtisztuljon, bátor ve- 
zérkolomposokat, merész virűket vagy küzdő ko
sokat állítsatok elő, ne hogy a’ viznek csillá
imtól visszarettenjenek ; ’s ha előluszni makacs
kodnak, küldjétek aklaitokból más kolompost he
lyettük ’s vigyázzatok, hogy a’ partszélről egy 
kolompos se ugorhassék vissza, mert a’ nyáj’ 
nagyobb része utána riad ’s az usztatási munka 
’s tisztulás vagy kétszeres erővel történik meg, 
vagy épen boldogabb időkre marad ; ’s a’ sze
gény falka régi szenyjét újabb usztatásig nyögve 
hordozandja.

F u t ó  e 1 m e 1 k e d e s. Édesek az öregség’ 
napjai, ha a’ letűnt korból dicső te tt’ ’s hasz
nos munkásság’ piruló gyümölcsei mosolygnak az 
élet’ alkonyára ; ámde keserűk, ha a’ buta röst- 
ség’ vagy hiú tékozlás’ vigyázatlanul hintett mag- 
vaiból gaz, tövis, sűrű dudva ’s gyomplánta nö
vekedett, melly visszaveri a’ hanyatló élet’ gyön
ge verőfényét, ’s miatta a’ megnyíló sir körül 
borzasztó sötétség honol; — keserűk, ha a’ szá
nás’ könyűje helyett megvetés’ átka hull a’ halál’ 
nyoszolyáján verítékző bűnösre; —  keserűk, ha 
a’ fiú, a’ magzat, a’ gyám-alatti —  az alig pi- 
hegőnek e’ kérdést tehe ti: „Hová pazariád őse
im’ kincsét? —  boldogságom’ hová temetted
el-p4S r B. Z.

XII L e o  p á p a ’ s i r k ö v i  f e l í r á s a .  Leo
ni. Magno. Patrono. Coelesti. Me. Supplex. Com- 
inendans. Hic. Apud. Sacros. E/us. Cineres. Lo
cum. Sepulturae. Elégi. Leo. XII. Humilis. Cli- 
ens. Haeredum. Tanti. Nominis. Minimus. (Nagy 
Leónak, mennyei pártfogómnak esdeklőn a já n l
kozva ; itt szent hamvai mellett választék teme
tési helyet XII. Leo alázatos védencz , illy nagy 
név örököseinek legkisebbike.)

REJTETTSZÓ.

Elsőm sok jóra in t, bár többszer rósz maga; 
T által ha bővül testem’ másik taga :
Jó ’» rósz verselőktől egyiránt kinzatik. 
Egészemmel nyugvó tested borittatik.

A’ 78dik számbeli talány: Bak.

Szerkezteti H e l m e c z y .  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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MOHÁCSI GYÁSZ-EMLÉK ’S MAGYAR SZÍNÉSZET.
(Nagy-Becskereki levéltöredék.)

Mohácsnál elhunyt őseink’ emlékét aug. 29- 
ken jeles ünneplessel tartó megyénk’ fővárosa. 
Szinte komorabb színben tiintfel e’ nap. Egy 
szomorú rnusika-zengzet reszkető végig ne'gysze- 
gü piaczunkat ’s a’ hangok’ remegő pompájivisz- 
szavarázslák itt az igaz Magyart ama’ gyász-em
lőkre , mellyre Mohács’ egykori bús terei adának 
méltó okot. A’ megyeház’ homlok-falain ragyo
gó transparent világító meg az est’ csendet ’s ho
mályait; ’s azon felül a’ kivilágított fekete sas 
ally állásban, midőn a’ hazai czimert takargatja 
szárnyaival, ’s alább az egyszerű ugyan, de a’ 
Magyarnak örökke nevezetes ráirás :

„ M o h á c s ’ g y á s z t e r e i n  306 és z t .  
e l ő t t ,  e’ n a p o n  e l h u n y t  b a j n o k - ő s e i ’ 
h a m v a i n a k  e m l ő k é r e  l e n g e n e k  To-  
r o n t á l  v á r m e g y e ’ g y á s z f  á t  y o 1 a i .“  
komoly képben tüntettek-fel előttünk az elmúlt 
rettenetest, ’s őszinte intésül szolgálhattak jo- 
vőinknek. A’ nap’ gyászát elhunyt koszoriísunk 
Kisfaludy Károly által szerzett „Kemény Simon“ 
czirnű szomorújáték zárá be ; az előadás a’ né
zők’ várakozását is túlmulva ’s a’ színművész- 
társaknak méltó koszorút nyújtva. Ennek végé
vel újra megeredtek a’ galleriákról az e’ napnak 
emlékére szentelt gyászkoszorúk’ ’s versek’ özö- 
noi, ’s a’ társasághoz intézett Írások ’s a’ fel- 
ingerlett érzésnek fájdalmas hangokra tört só
hajai között ürült-meg a’ terem. Imhol a’ lerö- 
pűlt versekből néhány:

R E M É N Y .

a’ hon’ mohácsi sírja felett a’ veszélynek épen SOüik 
észt. ’s napján.

Csüggedve könnyet ringatott szemében 
A’ Hű.; ««- Mohács’ vérsikó téréin,
Hogy d/jt csak az öröklét’ szép egében 
Válthat vad sorsától reményein.

A’ hold az est’ vigályos fellegében 
Bús fényt vetett a’ sír’ göröngyein;

Itt foszlék-szerte Hazánk’ lelke szíve.
Itt zajlong értté búban gyászban híve.

„Miért hő könnyim Anyánk’ sírfagyára — 
így őnté a’ Hű kínfohászait, —
Mért lángim’ könytitkú csillagzatára 
Felkölteni lelkem’ mély gyászait ?
Nem, ah nem kedves Árny! hitem’ szavára 
Valómnak halld ábrándozásait:

Midőn itt honni hang’ fnvalmi lengnek,
Hunyt díszeid sírodból visszazengnek !M

S Ó H A J T Á S .
[i A’ mohácsi veszélynek százados emlékére.

Ejts gyásztitku könnyet a’ mohácsi térre.
Itt borúit éj a’ Hon’ fendíszlett egére —

Fátyol leng bús síkjain.
A’ táj alkonycsendű. Szigorú magánya. —
Elhúnyt őseinket eke tépi hányja 

Horpadozó hantjain.

Áldást zokog Árnyak! rátok hű vidékünk ,
Hála, hogy egy könycsepp juthatott minékünk 

Ünnepünk’ esthajnalán.
Ó ha e’ köny kedves a’ világ’ Urának ,
Még hunyt napja áthat a’ Magyar hazának 

Eldődink’ ravatalán.

A’ m o h á c s i  gyász-ünnepet vidor játékok 
válták-fel. Augustus’ 30kán ,,a’ szevillai bor
bély“ ; Sldikén ,,a’ csalódások“ Kisfaludy tó i , 
septemb. isőjén Mercadante’ „Elisa ’s Claudió- 
ja“ , később ,,a’ 7. leányforma-köntösben“ ; majd 
,,a’ fekete asszony azután „a’ 8  garasos atya
fi“ Cunótól; tovább ,,a’ három egyszerre“ és 
„János kulacsa“ Kisfaludytól; valamint „Isabel
la, tréfa-valóság“ czímü darabok mulattaták a’ 
nézőket, tomboló örömzajtól, ’s hangos tapsok
tól kisértetve. A’ teremet köz lelkesedés’ szelle
me lenge keresztül mindannyiszor, ’s midőn az 
Isabellát játszott D é r i n é ,  eme’ kegy teli dísze
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a’ kassai színészi társaságnak, a’ 2 ik felvonás’ 
elején, a’ bányászlakból teljes pompájában kilé- 
pe, ritka virágnemekből fűzött 9 koszorú röpült 
a’ magasb helyekről lába elébe, ‘s nagy harsány 
,,éljen !:; zengedezé keresztül a’ helyet.

Utolsó darabját septemb. Okén adá a’ tár
saság. „Párisi János“ czi'mű opera díszlék a’ szí
nen , ’s K u b a y n é  lábaihoz 3 szép koszorú le- 
bege-le , ’s D é r i n é  előtt a’ homlokkárpít’ te
tejéről , lassú lengéssel simúla-le egy más hor- 
tensia-koszorú, egész felvonás alatt előtte vi
lii Iva ’s függve csalékony varázslattal a’ levegő
ben. A’ darabot sűrű vers-zápor rekeszté-be, melly 
a’ magasb helyekről alá özönlött. lm egy példát 
abból is:

A’kassai magyar szi'nművészi társasághoz, midón a1 to
rontáli megyét elhagyá.

Nincs babérunk. Hála itt a’ honfi’ bére ,
’S emlékünk, díszpályád’ hű csillagvezére,

Bús ösvényed’ árnyain.
Utánad az élet’ legszebb könnye csöppen,
’S az ohajtat szende nyomaidba röppen,

A’ rokonszív’ szárnyain.

Ligetink’ viszhangja bonni szóra gerjed ,
Csalogányink’ dala messze messze terjed 

A’ hon’ minden tájain.
Koszorúd ez Hernád-táji Egyesület!
’S hálánk, melly valóra ekként létesülhet,

Az emlék’ múlt bájain!

S z e n t p é t e r i  mondá a’ társaság’ bucsd- 
heszédét. Elfogúltnn hagyánk oda a’ teremet, 
’s ah innen még sokáig sóhajtozva utánok ! A’ 
beszéd lelkes megragadó volt, ’s illő illy miveit 
társasághoz, mint ez. Előadásaik javallatot érdem
lők,  öltözkedésök ízletes, nemes ’s a’ várakozást 
is túlmuló. Torontál’ hazafi lángjai fenlobognak 
honjáért’s királyjaért egyforma gerjenettel, ’s tő
le bizton lehet várni mindent, a’ mit az egész’ 
fényére óhajthatunk, A’ honnak e’ szegletén sok 
lelkes Magyar, sok lelkes idegen lángol a’ nem
zet’ dicsőségéért, ’s bár feledve több szomszéd
jától, ’s bár virágkorában munkálkodásinak, nyil
ván áldo/ik Hazája’ ’s Fejedelme’ magas oltári 
e lő tt!

Bárány Ágoston

A’ K E N T U K I  L Ö V É S Z E K * )
(Audubon’ utazási jegyzetiból.)

A’ kentuki lakosok a’ karabinnal olly mes- 
terileg élnek , hogy ügyességük álmélkodást ger
je sz t; ’s nem könnyen lehet a’ világ’ valamelly 
részében lövészeket találni, kik őket e’ mester
ségben megelőzzék. Egy vas szeget golyóbissal 
falba verni, egy vad madarat száz lépésnyi tá
volságra főbe találni, náluk csupa gyermekjáték. 
Némellyek, ha kedvők úgy hozza, rövid idő a- 
latt tömérdek evetet rakásra lődöznek; mások 
viszont karabinjok’ golyójával az égő gyertyának 
hamvát veszik, a’ nélkül, hogy a’ világot el
oltsák, és pedig ötven ’s több lépésnyi tér-köz
re. Vannak számosabb példák, hogy a’ Kentu- 
kiek’ hidegvérüsége lövészi ügyességűkhez hason
lított ’s ellenjeik’ szemét előre, még pedig nem 
csekély távolságra, golyójoknak czélpontúl jelel- 
ték -k i; ’s ha a’ harcznak vége lön , ’s a’ halva 
maradt ellennek fejét megvizsgálák: a’ halálos 
seb a’ tőlök előre megnevezett helyen találkozék. 
Mivel több évig tartózkodóm Kentukyben, ’s töb
bes alkalmam volt a’ karabinnal gyakorlott lö
vészi játékokon jelenlehetni: mint szemtanú rö
viden közlöm itt tapasztalásimat, mellyekből e- 
zen lövészek’ ügyessége eléggé ki fog világlani.

Gyakran több értelmes lövészek öszveállnak 
egy társaságba, hogy magokat kedvencz mulat
ságokban , a’ karabinlövészetben, gyakorolják. 
A’ betétei’ díja közönségesen egy csekély pénz
darab. A’ czéltábla’ közepén egy közép nagysá
gú vas szeg üttetik be , mellynek hosszából csu
pán egy harmadrész marad künn. A’ lövés’ tér
köze többnyire negyven lépés. Ekkor mindegyik 
lövész előveszi karabinját ’s annak csőjét legna
gyobb gonddal tisztogatja , tenyerébe egy golyót 
tesz s puskaporos szarujából annyi port tölt reá, 
mennyi elég, hogy a’ golyót betakarja. Ennyi 
töltés száz lépésnyi távolságra is czélhoz visz. 
Igen tudatlan ’s együgyű lövésznek tartatik az , 
ki a’ szeget elhibázza ; gyakran a’ golyó a’ sze-

*) A’ szövetséges státusoknak e’ tartománya 1754ben 
födöztetett fe l, 1773ban (lásd Murat’ vázlatit Éjszak- 
amerikáról) az Indiaiaktól megvétetett ’s 1792ben az 
éjszakamerikai független tartományok’ egyikevé lón. 
Kentuky jelenleg 600,000 lakossal bir ’s határa igen 
termékeny.
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get oldalvást e'ri 's azt meggörbíti. Azonban ki 
mesterlövést akar tenni , annak szükse'ges olly 
módon főbe találni a’ szeget, hogy egyenes irány
ban a’ deszkába benyomuljon. Három lövés kö
zül egy rendszerint eltalálja a’ szeget, ’s ha ti
zenkét lövész van együtt, háromszor kell újsze
get kitűzni, hogy mindegyik lövéshez jusson. 
Ha a’ szeget többen eltalálák , akkor versenyg- 
nek egymással. E’ vidám mulatozást nálok „Dri
ving the nails‘ vagy is szegbe verésnek szokás 
nevezni.

Az evetvadászat (Barking off squirrels) vagy 
az ág’ héjának lehámzása, mellyen az evetke 
szökéseit teszi, hasonlag a’ Kentukiek’ kedvencz 
mulatságai közé tartozik ’s rendkívüli ügyessé
get kiván. Én szemtanúja valék azon különös 
mesterségnek, mellyel Kentukyben az eveteket 
lövik. Midőn Francfortban (főváros Kentukyben) 
tartózkodám, minden sétáimon Boon Dániel hi
res vadász vala kísérőm. Mi együtt vándoriánk 
hosszant Kentuky’ meredek partszélein , mig egy 
sik térségre jövénk, melly tölgy-biikk-dió’s egvébb 
hegyvadoni fákkal vala elborítva. Mivel itt a’ 
makk épen érett volt, száz meg száz evetet lá- 
tánk, mellyek az ágakon ide ’s tova ugrándoz
tak. Kisérőm’ hajszálait jóllehet már őszi dér 
lepte, de azért egészséges, jó vérű , izmos, 
erós ember volt, testét durva vadászgúnya fődé, 
lábszárait csak nem pőrén hordozta, m erta’ len- 
geteg mokassin csak gyönge takaró, vállán egy 
hosszú nehéz karabin; ezt most tölteni kezdé 
’s ezen foglalatossága közben büszkén állitá, hogy 
ő még egy lövést sem hibázott ’s most is, mi
dőn ügyességét előttem be akarja különösen bi- 
zonyítni, bízik, hogy magának ’s a’ nemes va
dász-mesterségnek becsületet szerzend. Dániel 
megtisztítá fegyvere’ csőjét, veve puskaport szo
kott mértékben , a’ golyót egy darabka vékony 
gyolcsba takará ’s a’ töltést a’ karabin-vessző- 
vel tehetségig erősen leverte. Boon erre muta
tott nekem egy evetet, melly ötven lépésnyi tá
volságra egy ágon ült, ’s k é rt, vigyáznék jó l, 
melly helyen fogna a’ golyóbis elcsapni. Most 
cmelé fegyverét, egy pillanatig czélzott, illeté 
a’ rugót, ’s a’ lövés’ durranását az erdők’ ’s he
gyek’ echója körüsleg százszorosán hangozta visz-

sza. Milly nagy lön álmélásom , midőn látnám , 
hogy a’ golyó az ágat épen ott , hol az evetke 
ü lt, találta ’s azt több darabra tördelé össze. 
A’ rugós rázodás, mellyet a’ golyó’ hatalma o_ 
kozott , a’ kis állatot megölé , ’s az magasan 
bakázott a’ levegőben , mintha alatta egy pus
kaporral töltött földrejtek pattant volna szét. Boon 
azonnal tölté viszont fegyverét ’s kevés idő ala t 
hasonló mód szerint számtalan illy állatot üldö
zött öszve. A’ Kentukieknek a’ karabintöltésre 
csak egy pillanat szükséges, ’s több óráig lehet 
illy fegyverből lődözni, csak a’ vadász ne mu
lassza e l , azt mindenkor illőleg kitisztítni. Az 
öreg Boonnak ezen remeklövése után még több 
más kentuki lövészek’ próbájit is láttam , ’s az 
evetvadászaton kitüntetett köz ügyességöket csak 
csudálnom lehete.

A’ gyertyavilág-tisztítás golyóbis által 
(snuffing of a candle) hasonlag olly lövészi gya
korlás, melly bizonyosan semmivel sem könnyebb 
azoknál, mellyekről imént szót tevénk. Nekem 
a’ zöld folyamnál (Green-River) vala első alkal
mam , e’ különös mulatságon jelen lehetni. Egy 
kisétáláskor, mellyet est-sötétben tevék, tőlem 
nem messze minden pillanatban puskalövést hal
lottam , ’s azért utamat a’ lövöldözés’ pontja fe
lé irányzám , hogy lássam: mi történik. Midőn 
a’ nyomozott helyre elérkeztem , mintegy tizen
két óriás termetű emberre találók, kik nekem 
azt mondák, hogy a’ gyertyavilág-lövésben teen
dő gyakorlás végett gyülekeztek légyen öszve; 
melly által azt a’ lövészi tökélyt gondolák elér
ni , hogy éjszakán a’ szarvasokat ’s farkasokat 
csupán ez’ állatok’ szemvillogásánál fogva is el
ejthetik. Ezen vadászok körül nagy tűz lángolt, 
mellynek füstje vastag gomolyokban sodródott a’ 
sűrű leveles gályákon által fölfelé; ’s ötven lé
pésnyi távolságra egy égő gyertya vala kitűzve, 
mellynek világát illy meszsze közre a' szem alig 
látható. Néhány lépésre oldalvást a’ gyertyától 
egy férfi vala kiállítva , kinek kötelességül ada
tott, mindegyik lövésnek foganatját híven bemon
dani, a’ gyertyát, ha a’ lövés eloltá világát, is
mét meggyújtani, vagy új gyertyát kitűzni , ha 
az előbbit a’ lövés ketté szaggatta. Sorban köve
té egy lövés a’ másikat. Néhányan soha sem hi-
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bázták el a’ gyertyabelet vagy a’ gyertyát, ’s 
mindegyik lövésüket hosszas kaczaj jutalmazd; 
mások pedig — a’ mi csak nem hihetlen — a’ 
gyertyát valóban meg is tisztították , a’ nélkül 
hoo-y eloltsák; mire aztán mindannyiszor hangos 
bravo! harsogott a zordon vadászok’ torkából. 
Egy különösen ügyes vadász —  szerencsés volt 
hét lövés közül a’ gyertya világot háromszor meg
tisztító ’s a’ többi négy lövésnél a’ gyertyát vagy 
eloltotta, vagy fél hüvelyknyire az égő kanóton 
alól ketté-lőtte.

Én a’ kentuki lövészeknek még sok más nem 
kevésbé jeles mulatságait ’s nevezetes játékit be
szélhetném «1, de a’ hely’ szűk volta nem enge
di. Hol e’ tartományban a’ népesség még nem 
felette számos , ritkán találkozhatni egy férfival, 
ki karabinját ’s tomahawkját magával nem viszi. 
Az elébb mondottakból átlátni nera nehéz, hogy 
a’ kentuki lakos csoda könnyűséggel képes magá
nak vadhúst teremteni, vagy magát ellenétől is 
megszabadítni, kivált ha meggondoljuk, hogy ő 
e’ fegyverrel azon pillanattól fogva kezd élni, 
inellyben vállait elég erőseknek érzi viselni azt, 
mig kezei közül a’ halál végre kiüti. A’ karabin 
megszerzi a’ Kentukinek , midőn a’ végtelen va- 
donságokon keresztül huzamosan utaz, szükséges 
élelmét, ’s egyszersmind kimeríthetlen forrást is 
nyit neki mulatságra ’s kellemes idő-töltésre.

E G Y V E L G E K .
Kevés nap múlva, midőn gróf Landregy 

Martinique-be mint kormányozó megérkezett, az 
utczán előtalált egy kereskedőt, kivel bizonyos 
beszédje volt. M/g ezzel néhány szót váltott, egy 
neger rabszolga mellettök elment ’s levevé kalap
ját. A’ kormányozó hasonlót tőn. A’ kereskedő 
megütközék a’ fejér színnek ezen lealázodásán ’s 
bátor vala a’ kormányozónak azt mondani, hogy 
egy fejér soha sem veszi le kalapját a’ fekete 
előtt. „Hogy hogy? —■ válaszolt Landregy ur 
—- igen sajnálnám, ha egy Neger több becsü
letet tudna, mint sem én.“

Bizonyos herczegi konyhába a’ halász sok
féle halat hozott; a’ kukta kiváncsilag jártatá

szemeit egy szép kövér csukán ’s gondoíá magá
ban : ezt bizony jó lesz valamikép elcsípni. Hogy 
kijelölt konczát biztosan félretakaríthassa, ma
gára vön egy köpenyeget, a’ halat alája rejté ’s 
a’ herczegi kerten keresztül elosont. A’ herczeg, 
ki igen szelid természettel b ir t, véletlen’ az ab
laknál állo tt, ’s a’ köpenyeg alól kicsüggő hal
nak farkáról sejti, hogy mi történik. „Hallod-e 
legény!“  kiálta a’ herczeg; megrettenve néz a1 
kukta az ablak felé, megismeri parancsnokát ’s 
kérdé mély alázattal: „Mitparancsol kegyelmes 
herczeg?4* „Parancsolom—  válaszolt a’ herczeg 
—  hogy máskor, ha kedved jő konyhámból ha
lat vinni, vagy hosszabb köpenyeget végy magad
ra , vagy kurtább halat a’ köpenyeg alá.41

Párisban egy köszörűs óralopás miatt elfo
gatott. A’ politia-szolgák 200 órát találtak szál
lásán. —  E’ jó ember most bizonyosan fogja tud
ni : hányat ütött.

D e m o c r i t u s i  c s epp .  Egy ifjú a’ főis
kolák’ végeztével haza indulván, útjában egy fo
gadónak vélt árendás-házhoz téré bé, ’s hogy ott 
nagy világban jártát megmutassa, azonnal l á r 
má s  hangon ezt ’s amazt parancsolt. A’ jámbor 
házi ur tetőtől talpig méregetvén a’ szemtelen i- 
degent, parancsait fel sem véve , vára a’ dolog’ 
kimenetét. Hát, szolgálat ez ? —  felpattant a’ fu- 
valkodott vendég —  nem látja kegyed, hogy én 
q u a l i f i c á i t  ember vagyok? — úgy nézzen re- 
ám, én k é t  a c a d e m i á t  is végeztem. — „U- 
ram ! —  feleié az árendás falusi egyszerűséggel —  
nekem is volt egy bornyúm, melly k é t  t e h é n  
alatt szopott, ’s minél többet szopott, annál 
n a g y o b b  b o r n y ú  lett.14

S zekrén yese .
T A L Á N Y .

Hogy én mohón eszem, azt tartják felőlem-,
De nem tudom: ez mint telhetnék ki tőlem?
Tőlem, kinek húsból szájam, hasam nincsen,
Bárki nézzen is meg és körül tekintsen;
Fogam sincs, nem is volt, és nem is fog lenni: 
Ugyan hogy tudnék hát én valamit enni ? —
Én az állatokat őrzöm az időnek 
Kordonsági ellen, mikor elójónek.

K .  J. B o d r . O laszéban .
A ’ 79dik  szám b eli r e jte ttsz ó : P a p l a n .

Szerkezteti He l me c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r ,
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Ki physical haszonért cselekszik valamit, 
tettének kevesb érdeme van, mint ki csupán mo
rálisért , melly többnyire lelki öröm ’s a’ tehet
segek’ helyes irányra fordításából származott édes 
megelégvés, ’s nyugalom szokott lenni. Hason- 
lólag sokkal teternesb annak érdeme, ki nem 
csak kitűzött kötelességeinek pontosan tesz ele
get , hanem azonfelül a’ közjót, ’s embertársai’ 
boldogságát is szivén hordozván azt minden kitel
hető erejével fellyebbítni törekszik : —  mint ki 
rendes tartozásinak gyakran igen szűk határiból 
—  mint ökör az igából — kitörni rÖstelvén, i- 
dejét, melly kiszabott munkájából fenmarad, 
többnyire elpazarolja. —  A’ magyar nyelv’ egye- 
temítése’, ’s gyarapítása’ügyében fáradozók mind 
a’ két nevezett módon magas érdemben részesül
nek. Valóban érzékeny Öröm iparkodásaik’ gyü
mölcsét láthatni olly helyeken, hol mintegy elő- 
itéletkép’ ellenkező vélemények uralkodtak, ’s 
jelenleg is uialkodnak még. De erősen hisszük, 
a’ lelkes hazafiak’ tüze mindezeket gőzzé fogja 
változtatni; csak azok térnének minélelőbb jó
zan útra —- mielőtt baj érje bohóságukat, —— 
kik azt tartják , hogy három több mint nyolcz- 
van (3 t> 8 ü !) . — Mindezek’ következésében 
csak azt akarom mondani, hogy azon hontársa
inkat eléggé neiu dicsérhetjük, nem becsülhet
jü k , kik a’ magyar nyelv’ terjesztését kiszabott 
kötelességeiken felül gyakori öszveütüdésben az 
ellenképzetekkel még is szorgalmasan ’s buzgón

Ezen beküldött levél több idegen iromány közt — 
történetből — elhányódott y mindazáltal tartalma a’ 
nemzetre nézve folyvást érdekkel bírván, azt — noha 
már későbben — közölni kívánjuk. Ide csatoljuk egy
szersmind azon megjegyzést: hogy mindollyan hasz
nos czikkelynek, melly a’ magyar nyelvben tett sze
rencsés előlépéseket ’s a’ nemzetiség’ szép fejledését 
tárgyazza. „Társalkodónk“ lapjai mindenkor legki
sebb részre  haj lás  nélkül állnak nyitva.

„ A 1 J t e d a e t i o .

eszközük. Ennek új tanúja az idevaló kath. is
kolabeli fiú- ’s lyángyermekek’ aug. 22ikén 
tartott megvizsgáltatása. Szép volt hallani azon 
kisded tanítványok’ tiszta magyar ejtésü előadá
sát a’ keresztyén tudomány, bibüka história, 
számvetés , a’ magyar ’s diák nyelvtudományból; 
e’ mellett mind a z t, a’ mit magyarul mondtak, 
tót nyelven is előadták, sőt akárhol állíttattak- 
meg magyar felelet közben , annak kijelelt he
lyeit szorul szóra tevék által anyai hangokra; 
azon felül a’ hozzájok intézett magyar beszédet 
is megérték, ’s gyönge tehetségeikhez képest fe
leltek reá. A’ nagytiszteletü helybeli alesperest 
’s plébánus Scitovszky József u rn ák — ki 1830- 
diktól óta rendszerint minden 3dik vasárnap ma
gyaréi végezteti az éneklést —  példás buzgósá- 
g a , ’s honi nyelv iránti szeretető után a’ taní
tók’ szorgalmának tulajdoníthatni ezen jeles elő
lépéseket a’ magyar nyelvben. Újra bebizonyo- 
dik: hogy e’ tárgyban a’ lelkes igazgatók, ’s 
az alkalmas és fáradhatlan iparú tanitók legtöb
bet , sőt mindent tehetnek. —  (Ezen szabados 
m. bányaváros’ minden jegyzőkönyvei, 182 9tői 
óta magyar nyelven vitetnek, ’s a* Tanácsnak 
egyik idei határozatánál fogva más nyelven írt 
kéremények , vagy akármelly tárgyú irományok 
egyenesen visszautasíttatnak.) —

M. D.

H A R C Z  E G Y  N Ó E L E F Á N T  'S  N Ő O R O S Z L Á N  K Ö Z T .

Martin ur’ négylábú szinészi társasága, melly 
múlt télen Londonban a’ publicumot szintúgy, mint 
magát a’ színházat —  utánozhatlan ordítás által 
megrendítő, újabb tanujelekkel támogatá azon 
gonosz csípős észrevételt, hogy az indulatok és 
szenvedelmek sehol som mutatkoznak a’ valóság- 
nak olly durva köntösében, mint o t t , hol azo
kat csupán játékszerepek gyanánt kell gyakorol
ni —  t. i. a’ színhelyen. Kénytelenek vagyunk 
fájdalom! megváltani: hogy ezen esetnél is, mel- 
lyet itt röviden elbeszélendünk, két színjátszó-
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né vo lt, melly nemének gyöngédségét olly igen 
megtagadhatá ’s harczot élet- s halálra folyta
tott egymással. Ki nem ismeri valljon Miss D j  e- 
c k e t  az adelphi színház’ bájos, lángszellemü 
nő-elefántját Londonban, mellyet két világrész* 
elefántjának méltán nevezhetnénk, olly varázs 
hatalommal lánczolá magához Anglia’ ’s Amerika’ 
szivét? De ki előtt ismeretlen, Martin urnák 
karcsú, aranyfürtös tündér-kecsü Miss F a n n y -  
ja is , ez a’ tüzesvérű, lángszemű afrikai szü
lött, a’ szép nőoroszlán, melly képes volt egy Sonn- 
tagot az angol publicum’ magas kedvezésiból ki
tolni ’s minden sziveket magához hőditni? —  
És minő iszonyatos jelenésre vetemült időkorunk
nak e’ két — tagadhatlanúl legjelesb —  szín- 
játszónéja! —  De halljuk, mi történt. Ducrow, 
hires angol lovagművész a’ liverpooli circusban 
Mi ss Djecket ’s Martin urnák fenevad-társaságát 
egvesité, hogy a’ néző közönséget egy rendkí
vüli , soha sem látott jelenettel lepje meg. Miss 
Djeck’ számára a’ circus’ tövében egy különös 
pompás lak ve la építve; Martin ur’ művészei pe
dig közel hozzá, elkülönzött vas kalitkákban bi- 
rának szállást. A’ társaság már több hét őta — 
a’ biztos külön rekesztés által —  minden termé
szeti elhajlás ’s ellenkező véralkat mellett is, 
egyniásközt legnagyobb békességben é l t ; ’s íme 
egy szép reggelen (másnap kellett volna a’ pub
licum előtt előszer fellépniük), épen midőn Du
crow ur a’ lovagpályán művészi gyakorlásit ismé
telné , az ó'rszolgák közűi egyik a’ nőoroszlán’ 
vasas termét rosszul zárja be, ’s Miss Fanny ki
suhan. —  Mint a’ sokáig korlátolt, szűk körbe szo
rított lángész, ha szabad térmezőt nyer, erejé
nek legmerészb játékira buzdúl: lígy Miss Fan
ny is , mihelyt a’ szabadság’ levegőjét szívhatá, 
örömét a’ legszilajabb szökések ’s iszonyú orditás 
által kezdé kijelenteni. A’ szolgák, kiket e’ lát
vány bizonyos nyúlkedvüségbe hozott, átallák a’ 
színhősné’ művészi gyakorlásit illy szabadon ’s 
közelről nézni, tüsténti gondjok volt az istálló
ba vonulni, ’s elővigyázat okáért az ajtókat is 
magokra zárni. De a’ nemes nőoroszlán alacsony 
pornépet megvetvén , csak Ducrow úrhoz mutatá 
különös vonzódását, ’s villámgyorsan sietett en

nek ölelésére. Hogy a’ művész illy alkalmatlan 
’s talán veszedelmes nyájaskodástól is meneked- 
jék , nem talált egyéb módot, mint lovával a’ 
korláton átugratni; s ehhez sarkantyúra is alig 
lön szükség, mivel azon égő kívánat’ hangjai, mel- 
lyek Miss F;mny’ ajkain kiförének, bírtak annyi 
varázs-erővel, hogy a’ ló ne csak fusson , de re
püljön is. Martin urnák szolgájit a’ kalitkák’ te
tejére szalasztó az aggodalom, mig a’ benlakó 
társaság s mindenek előtt a’ majmok, sőt ma
gok a’ kígyók is Miss Fanny’ szilaj vásott vise
letén rendkívül fellázzadának. Csupán egy em
beri lélek vala még a’ hívatlan Miss’ kaczérczi- 
rógatásinak kitétetve, t. i. Huguet u r , Miss 
Dje ck’ udvarnoka, ki őt épen reggelivel akará 
megkínálni. Hű lévén asszonyához az elefánthoz, 
visszaborzadt az afrikai nő’ szemtelen ’s erősza
kos kecsélyitől, ’s e’ szörnyű veszedelmes pil
lanatban nem tehet« egyebet, mint az elefánt’ 
hasa alatt keresni menekvést. És itt kezdődött 
most a’ két művésznő közt egy harcz, mellyrea’ 
titkos féltékenység szivüket régen tüzelő; egy 
harcz — szilaj ’s vad, mellyhez hasonlót a’ coulis- 
seok’ titkos története nehezen mutathat. A’ nő
oroszlán tátongó szájjal ’s véres szemekkel ro- 
haná meg a’ nőelefántot, ki emberbarátját véd- 
ni kész lévén, fenyegetőleg jártatá ormányát 
(Rüssel) a ’ levegőben, hófejér két agyarát lee. 
reszté , ’s hatalmas első lábát fölemelte , hogy 
gyűlölt vetélkedő társnőjét összezúzhassa , ha az 
merész leend, hasa alatt rejtező barátját megra
gadni. így álla Miss Djeck ingatlanéi, mint 
egy nagy erősség , melly az ellenségtől megtá
madást vár ’s kész ennek minden hibáját saját 
javára fordítni. A’ forró vérű afrikai nőt szeles 
vak indulatja elkapó, ’s így azon vakmerőségre ve
temült, hogy halálos ellenének egyik lábszárát 
megragadván, azt agyaraival dühösen marczonglá. 
De Miss Djeck azonnal átfogó ormányával a’ dü- 
hönczné’ karcsú testét, ’s olly erősen szorító ösz- 
sze , hogy életpárája elakadt ’s az elefánt’ lábá
ról szívesen leoldá körmeit. Most a’ vitéz Ama
zon féligholt ellenét a’ szabad levegőbe emelő 
’s olly szörnyű erővel hajította a’ circus’ másik 
végébe, hogy a’ daczos Miss Fanny megfeledke-



zett fölkelni. Martin ur’ szolgáji látván ájultsá- 
g á t , sietve vivék a’ nő-oroszlánt vas kalitkájá
ba vissza, hol bizonyosan nem minden nyilalás 
nélkül tért isme't magához. Élete mindazáltal nincs 
veszedelemben. Huguet ur, ki hihetőleg a’ nyolcz, 
tiz perczenetig felette viselt harcznak nem leg
hidegebb nézője vala , testén legkisebb sérelmet 
sem vön. Miss Djecket nem kevéssé büszkíté 
vetélkedő társnéján nyert győzedelme, ’s örömét 
különösen azon nyájas gyöngéd hizelkedések ál
tal jelenté-ki, mellyekkel ormánya a’ megszaba
dított baráton járt. Úgy tetszők , mintha testé
nek minden parányi részét meg akarná tapintani, 
meggyőződhetésiil, hogy baja nem történt. —  
E’ nemes tettnek hire —  ’s ez igen természetes 
— más nap egész Liverpoolt a’ circusba varázsló, 
csudálni az értelmes vitéz Miss Djecket, ki lá
bát kevéssé sajnálta ugyan, de játékszerepeit 
szokott művészi értelemmel ’s ügyességgel vivé-ki.

EGY PHILADELPHIAI CLUBNAK TÖRVÉNYEI.
(Franklin B. után.)

Ezen clubnak mindegyik tagja lekötelezi 
magát minden öszvejövet előtt következő kérdé
seket elolvasni, ’s azokra, — mint idő és kö
rülmények engedik — a’ társaságnak írásban fe
leleteit adni:

l )  Nem találtál azon könyvben, mellyet 
ntószor olvastál, valami nevezetest és közlésre 
méltót? különösen ollyast, mi a’ világtörténet’, 
erkölcstudomány’, költészet’ , természet história’, 
statistika’ , népismértetés’ , mechanikai művésze
tek’ körébe s a’ tudományosság’ hasonló ágai kö
zé tartozik? —  2) Nem hallottál e’ napokban, 
vagy az utósó gyülekezet óta egy regét vagy tör
ténetet, mellynek elbeszélése a’ társaságnak ked
ves mulatságul ’s időtöltésül szolgálhatna? — 
3) Nem követett-e valaki a’ polgárok közül hi
vatása’ pályáján hibákat el , k’s ezek —  a’ vett 
tudósításoknál fogva —  minő okforrásból kelet
keztek? —  4) Nem hallottad-e, hogy valamelly 
polgár szerencsés le tt, és mi utón módon? — 
ő) Nem vevői hirt e’ napokban, hogy egy jelen
leg dűzsgazdag ember miként jőve gazdagságá
hoz? — 6) Nem ismersz, nem tudsz valakit, a’ 
ki nem rég egy nemes szép cselekedetet, melly

dicséretre ’s utánzásra méltó, vitt véghez; — 
vagy ki egy hibát követett el, melly az emberi tár
saságnak intő például 's hasznos tanűságul szol
gálhat? — 7) Mit tapasztalai vagy hallá! e’ 
napokban a’ mértékletlen élet’ , vigyázatlanság’ , 
heveskedés’ , vagy egyéb gonoszság’ és balgatag
ság’ szerencsétlen következésiről ? —  8J Mine
mű szerencsés foganatját ’s áldó erejét tudod vi
szont a’ józanságnak , okosságnak , mértéklet- 
nek vagy akármi más erénynek? — 9 ) Nem 
valói e’ napokban beteg, nem estél sebbe, ’s ha 
te nem, tehát valamellyik barátod vagy isme
rősöd?; ha igen: mi gyógyszerrel éltél’s ennek 
mi volt foganatja?— 1 O) Ismersz-e embereket, 
kik szükség’ idején mint gyors és biztos posták 
használhatók? — 11) Jut-e valami eszedbe, melly 
által a’ társaság az emberi nemzetnek , a’ hazá
nak,  barátinak, vagy önmagának is javát esz
közleni képes? — 12) Hallottál-e valamit egy 
érdemes idegenről, ki az utósó gyűlés óta a’ vá
rosba érkezett volna? Mit hallói vagy vevői ma
gad észre annak charakteréről ’s érdemeiről ? 
All-e a’ társaság’ hatalmában , hogy hozzá szí
vességeket mutasson ’s őt további érdem-tettek
re méltólag buzdítsa? — 13) Ismersz-e valamelly 
ifjú értelmes embert, ki nem rég saját szárnyá
ra kelt, ’s kit a’ társaság valamikép segedelmez- 
hetne ? — 14) Vettél-e a’ hazai törvényekben 
hijányt vagy fogyatkozást észre , mellynek eltö- 
röltete'sét a’ törvényhozó testtől kérni tanácsos 
volna? vagy tudsz-e valamelly üdvességes tör
vényt, melly még hibázik? — lő )  Vetted-e 
észre a’ nép’ állapított törvényes igazaiba az ön
kényt ’s erőszakot avatkozni? — lö )  Sértette- 
e meg valaki jó nevedet, ’s a’ társaság mit te
het, hogy azt visszaváltsa ’s biztosítsa ? — 17) 
Ismersz-e egy férfit, kinek barátságát óhajtód, 
’s képes-e a’ társaság, vagy annak egyik tagja 
—  azt neked megszerezni? —  18) Hallottad-e 
a’ társaság’ valamelly tagját becsületében sértet
n i, ’s te őt mint védelmezted? —  19) Károsí
tott-e meg valaki téged , ’s a’ társaság szerez* 
het-e neked elégtételt? —  20) Ha talán egy 
dicséretes nemes szándékod van, mennyiben se
gítheti azt elő a’ társaság, vagy ennek valamel-
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lyik tagja? —  2 l)  Nincs-e valami fontos dol
god eszközletben, mihez a’ társaság neked jó ta
nácsával hasznos lehetne? —  22) Találsz_e a’ 
társaság1 mostani rendszerében ’s cselekvés-módjá
ban valami hibásat, melly javíthatandó ? —

Mindegyik tagnak — midőn a’társaságba föl
vétetik — állva ’s jobb kezét mellére tevén kö
vetkezendő kérdésekre kell felelnie: „Van-e ke
gyednek e’ társaság’ valamellyik mostani tagjá
hoz különös idegensége?" —  Felelet: N i n c s !  
—  „Vallhatja-e kegyed jó léiekisinérettel, hogy 
az emberi nemzetet átalaban szereti, és egy em
bert sem gyűlöl vagy utál vallása vagy személyes 
sorsa végett?(< —  Felelet: I g e n  i s!  — .„Hi
szi-e kegyed , hogy szabad legyen valakit csu
pán speculatiói vélemény vagy isteni szolgálat’ 
kiilönségeért—  testében, jó nevében, vagy jószá
gában megbántani és keseritni?’4 —  Felelet: 
Ne m!  —  „Szereti-e kegyed az igazságot mint 
erényt, ’s van-e tökéllett valódi szándéka azt 
mindenkor részrehajlás nélkül keresni, elfogadni, 
’s másokkal is buzgón megkedveltetni —  Fe
lelet: I g e n  i s!

SZELLEM-SZIKRÁK.
Az Ö r ö m  és F á j d a l o m .  Az enyelgő 

O r o m  —  kis tavaszi arczával —  egykor elté
vedt a’ komoly ligetben. Gyászlepelben találko- 
zék vele a’ F á j d a l o m ;  arczán halo ványság 
ült ’s szemében könyharmat csillogott. A’ vidor 
Öröm már lábhegyre emelkedők, —  hogy fusson; 
ekkor mint hajnalbiborból alkotva, lebbent alá 
a’ S z e r e l e m .  „A h! — monda ez —-  örök
ké különszakadva kívántok-e élni? —  Te Fáj
dalom , a’ lelket lenyomod terheddel; te pedig 
ledérke, azt erejétől ’s méltóságától fosztod meg; 
adjatok itt egymásnak baráti csókot !u —  A’ 
Szerelem’ szivén egyesülve csókolák meg egy
mást; —  ’s ajkaik közt egy kis langocska lej- 
tezett. Ez nem vala pajkos vidorság, sötétben 
tűnődő busongás sem; a’ te szellemed vala csók- 
jok , édes lágy szomorgás , derült holdarczií vi
gasztaló ! Gyöngén rezeg szelíd lángocskád, de

világít a’ s z í v n e k ,  ’s mint pillangó lebben 
föl az örök csillagokhoz!

I s t e n e k ’ a j á n d é k a .  Midőn Jupiter az 
első asszonyt megteremte, eljövének az istenek 
’s istennék őt megajándékozni. Pallas töt ada 
neki, Venus tükröt, ’s a’ Gratiák nyájas kellő
met ’s vigelműséget. Erre megszólamlék Jupi
te r: Ti a’ lánykának sok szép dolgot osztogat
tok , de az még mind nem teendi földi életét 
boldoggá. A’ tükör nem sokára csak hervadt 
szépségét fogja mutatni , ’s varrni kötni sem le
het minduntalan. Szerelem ’s testi kecs szint 
úgy múlandó, ’s a’ derűit kedvet unalom váltja 
fel. En adok neki más ajándékot, mellyen az e- 
nyészetnek nincs diadaima; ’s Jupiter a’ szűz 
hölgynek egy bárányt adott, homlokát megcsó
koló, mondván: L é g y  s z e l í d  és t ö r e d e l 
mes!  —  A’ Szűz érzékeny szívvel rebegé hálá
já t ,  ’ s  az első köny-harmat csillogott szemében. 
Azon helyen , hova a’ köny cseppent, egy ibo
lya kezde virágozni, ’s kedves illatgőzzel töl
tő Olympust.

D e m o c r i t u s i  c s e p p e k .  Valaki egy köz
pénztárban pénzt fizetvén le, arról nyugtatványt 
kére. „ A z  n e m  m e g y  (das geht nicht) u- 
ram“ , feleié a’ tárnok — szemüldjeit komoly 
tiszti redőkbe szedvén — jőjön az ur délután; a’ 
nyugtatványt előbb c o n c i p i á l n u n k  is kell.66

,,A’ tudósok édes barátnőm! —  panaszlá egy 
tudós’ felesége őt látogató barátnéjának, —  ol- 
lyanok mint a’ s p á r g a :  mindkettőnek csak 
—  f e j e  jó .4*

S ze k ré n y e sy .
REJTETTSZÓ.

Hajdan engemet egy nemzet az istenek 
Közé tett, ’s papokat rendele énnekem:
Most háton , szekerén hordanak adni el 

A’ vásárra az emberek.
Mind a’ két fiatal Nem tapad énbelém,
Erttem gerjedez és messzire fölkeres;
Én rontom pedig el , a’ mit önön nevem 

Bennök vissza felé mutat.
K .  J . fín d r . O ln sz ib a n .

A’ 80dik számbeli talány: Fal .

Szerkezleti H e l tneczy . — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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ÉDES BÁNAT-
A’ vidám napfény búcsúzott,

A’ nyűgöt’ hegybércze már 
Alkony1 bíborában úszott —

És borúit a’ láthatár.
Sűrű köd voná egem1 be ,

Tolta e'jszak a1 szelet,
Zúgva rontott bús szivembe 

*S csattogott hajóm felett.
Sír1 sötétjén a’ viharnak 

Bánatom’ vad rémje dúlt,
Nincs hatalma már a1 karnak, 

Vész-halomra vész tolúlt.
Égre sírtam, és az ég nem 

Kiilde harmatot felém,
Uly kínokban kelle égnem,

’S ah! hiába kérlelém!
Könnyek1 árja folyta végig 

Mint eső bús arczomat,
A’ panasz fölért az égig,

’S el nem ölte kínomat.
Nem lebbent felém bocsánat;

’S ah! ki mondja meg: miért?
Bár emésztve dúlt a1 bánat,

Aidám azt a1 sérvekért.
’S most a1 révben a1 haboknak 

Messzehagyván árjait —
A1 ragyogló csillagoknak 

Nézlelem sugarait ;
Rózsa-tengerben merülve 

Hajnalom1 megláthatom;
Ámde itt is egyesülve 

Jár körűlem bánatom!

Ah ! előled mért siettem ?
Szállj felém viszont .ború !

Zúgj te is viszont felettem 
Zordon égi háború!

Bár keserveim zavarnak,
Bár nyögésre bír a’ kin;

Nékem édes e1 viharnak
Haldokolni habjain!* f

S z a b ó  J ó z s e f ,
Szatmárban.

MESTERSÉGES MÁGNES1 KÉSZÍTÉSE GALVANIS
MUS ÁLTAL.

Az Electro-magnetismus’ meglepő tünemé
nyei, mellyek tüdős Oersted professor’ próbatéte
lei által megvalósultak, a’ világ’ első tudósait, 
a’ legfigyelmetosebb vizsgálatokra Ösztönzők. 
Szünetlen emelkedik ezen új tudomány fellengősb 
polczra, és új csodatetjeivel gazdagítja magát; — 
mi által rövid idő alatt nagy változásokat vár
hatunk , több physikai tünemény’ eddigi hvpo- 
thesiseinek felvilágitásában.

Az előbbieknél még szembetűnőbb Moll ur5 
experimentuma a’ galvanisinusi ’s magnesi folyamok 
tulajdonira , ’s köztök lévő különösségekre néz
ve. —  O galvanicus oszlop által egyedül mester
séges mágnest készített, melly vonó erejére néz
ve a’ közönséges mágneseket feliilhaladá. — 
Wolvichi Sturgeon adá neki az első idéát, így 
fejezvén-ki magát ezen nagy figyelmet érdemlő 
tárgynál:

„Egy patkó-formára meghajtott vasnem 8^ 
hüvelyk hosszú, ’s 1 hüvelyk átmérőjű körül csi
gás fonásban balról jobb felé, csavartatott egy 
rézfonál (kupfer-drathj -§■ hüv. vastagságú , 83 
csavarúló-fordulással, melly réz-fonálnak mind 
két vége egy eleven kénesővel teli csészében be- 
mártatott. —  Hasonló mód tartatott meg a’ gal- 
vanicus-maschina zin és réz-fonál’ pólusainak —— 
Nehezéke a’ patkó - formájú, ’s rézfonállal keresz- 
tülfontt vasnak 5 fontot nyomott. ,,A’ galvanicus 
maschina egyetlenegy réz-alkotmányból állott, 
mellyben egy 10 Q  =s tiz négyszög-lábnyi zin- 
tábla volt; —  mihelyt a’ vezetendő folyam amaz 
edénybe eresztetett , azonnal nagy bámulólag 
tapasztalák: hogy az említett vas patkó erős mág
nessé vált, és képes vala 50 fontot elbírni — 
sőt ezen nehezék egész 75 tfeig növekedett.

Illy nagyerejű mágnest egy szempillantás
ban alkotni nagy csodája a’ tudománynak! —  
Ezen galvanismus’ ritka tulajdona különösen a' 
tengereken megbecsiilhetlen érdemű lészen. Tud-
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juk ugyan is : hogy az electricus villámok által 
a’ tengeri hajókon lévő nagy mágnestű’ ereje meg
gyengül , sőt egészen el is vesz; melly által 
legnagyobb szerencsétlenségekkel küszködnek a’ 
leghatalmasb tengeri gályák , mellyek mágnestű’ 
mutatása szerint az előtt vezéreltettek. — Az
ért szokták az ügyes hajóvezérek magokat több 
luagnesi készítményekkel ellátni, mielőtt bi
zonytalan úfjokra indulnak: hogy így a’ hajó'’ 
mágnestűjét (acus nautica, magnetica) ereje’ meg 
gyengültével újra feleleveníthessék. — Mint
hogy azonban mind ezen ügyes felkészülés mel
lett is egy égi-nyil, menykő-ütés nem csak a’ 
mágnestű’ erejét, hanem minden egyéb hajóban 
lévő magnesi-készítmények’ fegyverkezetét (ar
matúráját) egyszerre semmivé' tenné ; milly dicső 
és szerencsés, milly hasznos következéseket nyújt 
tehát a’ hajózó tudománynak ezen új felvilágo
sítás : hogy egy a’ világtenger’ járatlan áljain 
hajózó, ’s minden égi ’s földi elemeknek rosz- 
szaival küzdő tengeri - vezér ezen fellebb megirt 
tudományos tapasztalásoknál fogva, a’ Galvanis- 
mushoz szükségesekkel felkészülve, líj inagnesi 
erőt alkothat! —  ’s ez által önmaga , és a’ ve
zérlése alatt lévő nép’ életét, gályáját, és sok 
millió forint értékű, gálya’ javait ( m á g n e s é t  
c y n o s u r á ú l  v e v é n )  megmentheti.

Uj dicsőség az emberi észnek! a’ tudomá
nyok’ érdemének! —  ugyan is g r ó f  S z é c h e 
n y i  I s t v á n ’ „Vi l ág*4 czirnű munkája’ 339 
lapja szerint: „ A z  e m b e r i  h a l h a t a t l a n
l é l e k  — --------— j e l e l i  k i  a’ c u l t u r a ’
ö s v é n y é t ,  ’s c s a k  az b í r j a  a’ n e m z e 
t e k e t  l e h e t ő  l e g  ma g a s  b c i v i l i s a t i ó i  
f o k r a ,  és  s e mmi  e g y é b !  V. J.

A’ P 0  S T„Á K1 E R E D E T E .

„A’ posták’ feltalálását *— úgymond Tede- 
schi A- — tulajdonkép a’ háborúnak köszönhet
ni. Különösen 1462 észt. XII. Lajos alatt Fran- 
cziaországban hozattak azok be Nancy városának 
ostrommal lett megszállásakor, midőn bizonyos 
távolságokra (a’ tudósítások’ hamarabb küzülhe- 
íése végett) futóköveteket (Eilbot'nen) állítanak 
k i , ’s innen eredtek azután a’ posták/’

Úgy tetszik: ezen különben tudós író a’ 
classicusokkal épen nem ismeretes; mert csak 
Pliniusból is kivehette volna Trajanhoz irt XIV 
levelében a’ Xdik könyvben , mellyben nyilván 
jelenti , hogy a’ Jauromatak’ királyjának sietve 
küldött követjét postán küldé Trajanhoz. Tehát 
tagadhatlan , hogy már ekkor voltak nyilványos 
posták, és pedig nem úgy, mint az említett iró 
szerint Nancynál, sőt némellyek a’ posták’ első 
feltalálását Cyrusnak tulajdonítják , ki, hogy a’ 
különféle tartományok’ helytartóinak tudősitásit 
annál gyorsabban vehesse, az egész persa király
ságban egyarányu távolságra postaházakat állítta 
fel, mellyekben a’ nyilványos átszállítások’ gyor
sítása végett lovak ’s emberek tartattak készen. 
A’ Romaiaknál Augustus vala első, ki ezen felet
te hasznos intézetet behozá, mint Svetonius nyil
ván bizonyítja (in Aug. c. X LIX .), hogy minél 
gyorsabban ’s kéz alatt meglehessen tudni ’s ü- 
zenni, mi történik külön minden tartományban: 
eleinte a’ katonai utakon csekély távolságra gya
log hírmondókat, azután pedig kocsikon-járókat 
rendele, hogy ezekkel a’ helyről, honnan jövő
nek, szóval lehessen értekezni. Utóbb, mint 
Plutarchusból (in vita Galbae) tanuljuk : minden 
városi elöljáróság kötelezteték ezen postákat lo
vakkal ellátni, midőn azok diplomát, vagy akár- 
melly más meghatalmazást akár magától a’ csá
szártól, akár attó l, ki e’ végre vala rendelve, 
mutattak elő. Illy diplomát adott Plinius is a’ 
Sauromaták’ királyja’ küldöttjének. Néha nem 
csak a’ nyilványos és országos ügyben utazóknak, 
hanem magányosoknak is tulajdon járatjokban, 
de csak igen rendkívüli körülményekben adatott 
illyen hatalmazási levél ’s ennek erejével posta
kocsi. — —  így tehát a’ Nancy’ ostromlásánál 
történt intézet nem a’ posta-felállításnak első 
kezdete, hanem csak Augustus’ bölcs rendelései
nek utánzása vala, meílynek mindazáltal követ
kezésében , hogy utóbb a’ rendesebb posták’ fel
állítása keletkezett, igen hihető dolog.

Horváth Klet;.

A’ REICHSTADTI HERCZEG’ KOPORSÓJA.

A’ reienstadti bérez eg’ tetemei Becsben a' 
Kapuczinusoknál , az ausztriai császárház’ nem-
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zetségi sírboltjában vannak letéve. A’ külső ko
porsó, melly rézből készült, egyszerű, mint II. 
József őta minden többi. Felső lapján egy lapi- 
daris stílusban szerzett felírás találtatik, mellyet 
Dr. Schedel Ferencz ur híven lemásolván, velünk 
küzlött. Az betűről betűre ebből áll:

A D •*-
AETERNAE MEMORIAE

JOS. CAR. FRANCISCI. DVCIS. REICH- 
STADIENSIS.

NAPOLEONIS. GALL. IMPERATORIS.
ET

MAR. LTD0 VICAE. ARCH. AUSTR.
FILII.

NATI PARISIIS. XX. MART. MDCCCXI.
IN. CVNABYLIS.

REGIS. ROMÁÉ. NOMINE SALAT ATI. 
AETATE. OMNIBVS. INGEMI CORPORISQVE.

DOTIBUS. FLORENTEM.
PROCERA. STATYRA. VVLTY. JVVEM-

LITER DECORO.
SINGVLARI. SERMONIS. COMITATE 

MILITARIBYS. STVDIIS. ET. LABORIBYS.
MIRE INTENTVM.

PHTYSIS. TEN TAVIT.
TRISTISSIMA. MORS. RAPYIT.

IN. SVBVRBANO. AVGVSTORVM. AD. PVL- 
CHRVM. FONTEM. PROPE. VINDOBONAM.

XXII JVLII. MDCCCXXXII.

K Ü L Ö N F É L E .
Az í r ó t ó l  I. Az irótoll a’ szólás’ csője. 

—- Ez által e'rzelmink’ hangjai a’ szívekhez vi
tetnek, mellyek a’ távolban vernek félénk. — 
Hatalmas cső ! — Ha szeretteinktől elszakadván, 
a’ bánat ’s ne'raa kesergés lelkünket lenyomni ké
szül; ha az öröm részvét után ohajtozik, ’s nincs, 
ki velem örvendezni akar ; ha a’ sors a’ lelket 
csalkertekbe viszi, hol csak egy hív barát’ őszinte 
tanácsa tud k ijárást: akkor általad, te legbutább 
allat’ érzéketlen tagja! megnyugtatás, vigasz- 
talas ’s a" közlés’ édes érzése folyik! — De 
más értelemben is egy vonás tőled: —  és vér 
patakzik a’ vesztő-helyen, százan, ’s ezeren háll- 
uak-el a’ dicsőség’ oltárán. Hatalmas cső ! —

A’ költő téged kezében ta r t , ’s a’ szellemerő le
száll az égből, —  megtellik általad a’ szív sze
líd szomorral —  a’ bajnok-kebel elszánás’ tüzé- 
vel — édes méreggel az ifjúság’ érzelme! — Ha
talmas cső !

M e l l y i k  a’ n e h e z e b b  u r a l k o d á s ?  
Egykor kérdé valaki Miltontól : honnan ered a- 
ma’ különös ellenmondás, hogy némellyik ország
ban a’ fejdelem már 14dik évében alkalmasnak 
nyilatkoztatik az uralkodásra , nősznie pedig 
18dik éve előtt tilalmas? —  „Ez onnan jő —- 
felele Milton — mivel nehezebb asszonyt, mint 
népet kormányozni.’4 —  Ezen mondást némikép 
XlY Lajos, franczia király is látszik igazolni 
e’ szavaiban : „Nekem könnyebb Európában , —  
mint két asszony közt szerezni békességet.44

E g y  g y ő z e d e l m e s n e k  n y o mo s  s z a 
vai .  Tamerlán elborító tatár seregeivel fél Asi- 
á t , szétsepré a’ nagy török tábort ’s Bajazetli 
sultán mint rab —  hatalmába került. Midőn a’ 
győztes megpillantá foglyát, rendkívüli kaczagás- 
ra fakadt; Bajazeth t. i . , ki egy szemére vak 
volt, neki igen furcsa jelenésnek tetszék. A’ 
fejdelmi fogoly azt vélte, hogy Tamerlán sze
rencsétlen sorsán kaczag ’s felszólalt hangosan: 
Tamerlán ! te nevete i balsorsomat? gondold meg, 
hogy minden fejdelmet hasonló csapás érhet! —— 
„Én korán sem azt nevetem —  viszonzá a’ győz
tes —  hanem nevetni készt egy gondolat, melly 
eszembe villant; t. i . : hogy az Isten’ szemében 
az országoknak igen parányi dolgoknak kell len
ni; mivel azokkal, mellyeket eddig egy f é l s z e 
mű b írt, most egy s á n t á t  ajándékoz meg.4’

Az i r ó  és a’ n a g y  ur. Egy tudós be
mutató bizonyos herczegnek kéziratban egyikje
les munkáját ’s tőle a’ kinyomtatásra segedel
met kért. A’ herczeg, ki nem volt a’ honni el
meművek’ barátja, így válaszolt röviden: „ha 
nincs az urnák értéke munkáját sajtó alá adhat
n i , miért ir? 44 A’ tudóst megilleték a’ nagyin’ 
lelketlen szavai ’s felelt: „Ámde Herczegséged- 
nek van értéke, munkát sajtó alá adhatni, mi
ért nem ir ?44 Meghajtó magát a’ tudós cs — ment.

Az a s s z o n y  cg  y c o n s t i t u t i o .  Mül
l e r ’ állítása szerint az asszony világ -  kezdettől
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fogva egy conslitutio. Adám a’ paradicsomban 
független ur vala, ebkor teremte Isten annak 
oldalcsontjából egy eleven constitutiót, egy csi
nos követkamarát —  halmozva ellenmondások
kal, melly ha nem is hatalmát, legalább akarat
já t korlátozó; ’s még is az eleműit Adám ezen 
ellenmondási kamaráját mai napig szereti ’s mind
végig fogja szeretni.

M o r á l i s  á r u k ’ b e c s e .  I g a z s á g s z e 
l e t e t :  ebből alig találkozik valami. Ha z a  fi 
ús  ág a’ legjavából: ezt senki sem keresi. H a
z a f i  ó s á g  —  csekélyebb: többnyire csak nye
reségre veszik. S z e r é n y s é g :  az itteni pia- 
czon a’ mi van, mind romlott és zsizsikes. Go
tt ősz s ág : ezzel a’ rak helyek tömvék. G ő g ’s 
f e l f u v a l k o d á s :  szörnyű kelete van. I s t e 
ni  f é l e l e m :  kevés menydörgés volt , nagy a’ 
szükség. S z e r e l e m :  A’ mi van, készpénzért 
adják. E s z t e h e t s é g :  ez ritka áru, nincs hi
tele. Ő s z i n t e s é g :  senki sem veszi, kijött a’ 
szokásból.

Egy angol társaságban, melly csupádon úgy 
nevezett széplelkekből á llo tt, egyebek közt a’ 
fajtalan beszéd is szóba jőve. Sterne különös fel
kerüléssel igy szólott: ,,LeIkemre mondom! ki 
egy fajtalan szót kibocsát ajakin, megérdemli, 
hogy szájon csapják ; ki pedig egy fajtalan szót 
le ír, méltó, hogy s a j á t  házajtajánál akasszák 
fel!44 — Roscius , ki hasonlag jelen volt ’s a’ 
rideg moralistának írói vétkét ismeré , ezt mon- 
dá: „Sterne! a’ mint gyanítom, kegyed z s e l -  
l é r s  é g b e n  lakik.44 —

„írj le négy ártatlan egyszerű szót ’s én 
vesztőhelyre vihetlek általok4’ —  inondá a’ nagy 
kormányférfi Richelieu. —  Ez bizonyítja, mi jó, 
hogy a’ törvények nálunk mégis fentebb’állnak, 
mint sem azoknak fejtegetése.

Midőn néháuy mézes ajaku hizelkedők sa- 
xoniai Móricz választóherczeg’ hadi tetteit jelen
létében szerfölött magasztalnák ’s hősi nevének 
dicsőitéseül holmi hazugsággal is toldoznák, kér
dezd a’ herczeg igen szárazán : „Ugyan hol le
hettem én akkor, midőn ez történt?44

Angliának királya — a’ hódító Vilmos —  
Normandiába utaztakor megbetegvék, ’s huzamos 
ideig volt kénytelen ágyban tartózkodni. Első Fü- 
löp, franczía király gúnyolólag kérdezteté: med
dig van szándéka még gyermekágyban heverni, 
’s e’ szavakkal a’ betegnek nagy haskövérségére 
czélzott.— Vilmos feleletül azt üzené: „Ha egy
házhoz kimegyek, Francziaországban ezer fák
lyával gyújtok áldozatot.“  —  A’ mit igéit, be- 
te ljesité; mert mihelyt felgyógyult, tűzzel vas
sal pusztita Francziaországban.

Midőn Louvois ur azt mondaná, hogy az 
uralkodás egy Turenne marschal’ helyébe nyolcz 
marschalt alkolott, azt nyeré válaszul: „Apró 
pénzből több darabra van szükség, hogy egy 
louisdort föl lehessen váltani.44

Cromwell, hires Usurpator, a’ tőle ve
retett pénzekre egyik oldalon e’ körülírást té- 
teté: V e l ü n k  az I s t e n ;  a’ túlsón: A n g o l 
o r s z á g ’ kö z  b o l d o g s á g  a. —  „O j a j !  — 
monda egy élemíilt brittus nemes, ki e’ pénzek 
közül egyet szeme előtt tarto tt, az I s t e n  ’s 
A n g o l o r s z á g ’ köz  b o l d o g s á g a  két ellen
kező oldalon állnak.4’

Egy hintának, melly tömve volt asszonnyal 
’s gyermekkel, kereke a’ töltött úton kiesvén, a’ 
kocsi felfordult, de ijedésen kivűl más baj nem 
történt. Itt egy segítségre siető paraszt felszó
lalt : „Már az bizony nagy szerencse, hogy illy 
szerencsétlenségnél még is nem történt szeren
csétlenség.44

REJTETTSZÓ.
Rósz ha vagyok, nem az én bűnöm, — más szülte hibámat, 
Még is kárhozat és hóhér’ tüze bérem elégszer.
Kinos sajtólás létemnek kezdete. Nemzőm
Azt hiszi, hogy soha sem fogok elmúlhatni-, de van, ki
Vesszőt tör fejemen ’s rövid életkorra határoz.
Új alakot sokszor nyerek én. Vagyon, a’ ki atyámtól 
Ellopván , öngyermeke helytt mutat újra fel. Érzés 
És tudomány nélkül noha élek: még is ezerszer 
Bánatot és örömet ’s tudományt szívedbe lehellek. 
Végbetüm’ elvetvén, — a’ kedves Iyánka’ szemében 
Lágy búnak fonása leszek — ’s ki fog ellenem állni ?

A’ Sldik számbeli rejtettszó: Bál .

Szerkezteti H e í m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .



TÁRSALKODÓ.
S3, szám Pest, October’ 17kea 1S32.

TISZT-ÚJÍTÁSI DAL.

„Mért sereglesz hű Nemesse'g?
Me'rt e’ nagy vidúlat?
Ünnep ez tán, mellyre kebled 
Édes lángba gyúlad ?“ —
Vándor! a’ volt tiszti karnak 
Virrad búcsú-napja,
És kormányát a’ szabad nép 
Meg ma másnak adja.
,,Bár ne szálljon, hű Nemesség 
Bánat a’ csere're! —
’S győzelemben kit rezetsz-fel 
Honnod1 őrhelyére ?4t —
A z t ,  ki lángszerelmet ígér 
Népnek és Hazának,
A z t ,  ki ránk mosolyg szelíden/
’S nyer szivet magának. —
„És te nem félsz, hú Nemesség,
Hogy kerülsz igába,
’S a’ szelídnek még nyakadra 
Hág fel büszke lába ?“  —
Vándor ! érettünk ne búsulj ,
Kurta szám a’ három,
’S három év ha lassan elfoly,
Törve lesz a’ járom.

K Ö le t  e y.

VOLTAIRE ÉS ROUSSEAU, 
vagy miilyen befolyása volt e’ két író’ munkáinak.

Francziaországra ?

Azon feslett életmód ’s erkölcstelen szoká
sok m iatt, mellyek XIV Lajos’ országlata’ vé
gén a’ franczia nemzetnél divatban voltak, az 
udvarnak kegyeit sokan elvesztették, kik viszont 
a’ népnek kedvenczeivé lettek ’s tiszteltetést nyer
tének. A ’ szelíd , áhítatos életmódot egy tobzó- 
dóval felcserélve nevetségessé tenni dicséretes me- 
részletnek ta rta to tt, ’s az .oppositio’ szelleme, 
melly a’ polgárnak mindennemű viszonyaiban ma
gát e’ vagy ama’ módon kijelenteni szokta, még 
a’ véteknek is bizonyos tiszteletes szint kölcsön
zött. —  Egészen másként volt ez XV Lajos’ 
országlata’ végén. A király csapongó, feslett élet

módja ’s azon neheztelés , mellyet kivált utósó 
szerelmes történetei gerjesztettek, a’ népet el- 
lentörekedésre izgaták, erkölcsiségre és beisü- 
letérzésre ébresztgettek ’s mindenki azért igye
kezett a’ rény’ útait járni , hogy az udvarral 
magát ellenkezésbe tegye ’s annak tekintetét 
gyöngíthesse. Ki becsületében sérelmet, vagy 
reményeiben csalatást szenvede, az erkölcs’ tör
vényeihez versenybuzgalommal ragaszkodott ’s 
nem volt olly hitvány, olly nyomoré, ki az ud
var’ feslettségei ellen az elkeseredésnek gazdag 
forrásait ne táplálgatta volna kebelében. A’ val
lás azonban ki vala mindenütt hagyva a játékból. 
A’ hitbuzgalom a’ társasági körből el volt tűnve; 
a ’ szabadság’ szerelme, égy mint azt a’ régiek 
értették, még nem volt éjonnan születve; a’ le
vente! becsületérzés többé nem ismertetett, szó
val: semmi egyéb nem maradt, mintegy bizonyos 
neme az égy nevezett jó tónusnak, némelly kül
ső illendőségek ’s talán a’ rénynek azon kétes 
tisztelete, mellyet az éj philosophia szült.

Lássuk, mi befolyása vala Rousseaunak e- 
zen korra P

Jean-Jacqúes —  ki szerencsétlen lévén em- 
bergyülölő volt —  vakmerőén já rt keresztűlka- 
sél a maga egész századán; ő tökéletes ellen
küzdője volt mindazoknak, miket maga körül 
végbemenni láta. Télmüvelődött korának kö
zéppontjából a’ vad népek’ életmódját magasztalá; 
körülvéve a’ monarchiától Contrat social-ját adá- 
ki ; a’ bűnnek szemei előtt küzdött a’ rényért 
’s gyakorló bátran annak tisztét, mert saját er
kölcsi lélekismérete és lángelméje által érzette 
magát reá meghiva. Bár jobban üldözé is saját 
képzelme mint ellenségei: de ő azért sem ér
zelmeit soha nem titkoló, sem nevét képzelt ül
dözői előtt nem rejtegette. A’ helyett hogy el
csüggedne, közepette a’ balszerencsének emelke
dett-föl, ’s a’ szenvedésben —  mert az hiúságá
nak hízelkedett — találtak fájdalmai kárpótlé
kot. O olly kevéssé maradt tisztán a’ vétektől
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mint egykorúi, rle vétkei’ emléke felgyúlasztá 
elméjét ’s a' rényt magasztalván hatalmasabb 
szónok volt azoknak óhajtásában miket elvesztett, 
mint ina^a Feneion azoknak dicséretében miket7/ ö
hirt. O nincs felfavalkodás és gőg nélkül, de az 
egy megtértnek gőgje, ki lehányván bűneit, a’ 
büszkeségnek bizonyos nemével bujálkodik annak 
gondolatában , hogy magát olly nagy mélységből 
olly fényes magasságra emelhette.

Rousseau azzal kezdé pályáját , hogy szá
zadát vakmerő paradoxumaival ragadta bámulat
ra , mellyekre mindenkor egy hatalmas genius’ 
bélyegeit, nyomá, jól tudván, hogy a’ különkö- 
dés’ genie nélkül csak gyenge és álfényt kölcsö
nözhet. Idő’ folytával pártái fogá a’ vallási ér
zések ’s háznépi kötelességek’ ügyét ‘s végtére 
általában mindennek ügyét, a’ mi , mint egyko
ron önmaga is, megvetés’ tárgya volt. Védsza- 
vai nem voltának hatás nélkül : a lelkeket visz- 
szavezette a’ tisztább ’s nemesebb érzéshez, gon
dolathoz ; de bármelly hatalmas szellem lengé is 
által beszédeit, a’ rég elszunnyadt érzelmeket 
egészen felgyújtani nem volt képes. Szavai olly 
telkekhez voltak beszélve, kik az egykedvűség 
és kétkedés’ kórjai közt nevekedtek-föl , neki 
egy új sarjadékra volt volna szüksége; ’s fájda
lom , csak Voltaire’ tanítványaihoz szólhatott. 
De épen ezen ellenkező irányaiból Voltaire’ ’s 
Rousseau’ munkáinak lehet megmagyarázni a’ 
XVIIIdik század’ szellemét.

Voltairenak egy nagy elsősége volt ver
senytársa felett: ő korábban lett ismeretessé 
’s úgy látszott, hogy százada s ő egymásért 
vannak teremtve. O egy társaságot talált, melly- 
ben a’ szenvedély’ mozgalmai, az indulatok’ he
ve elánt ’s elaggott dolognak tekintettek , mel- 
lyeken az emberek túlszökve képzelték már ma
gokat. Voltaire maga csak egy indulatot érzett 
teljes mértékben: az önszeretet’ indulatát; ’s é- 
pen ez az, melly egy túlmüvelt időszakban gyú- 
ladoz inkább, hogysem elszenderűlne. O a’ gé
niének egy nevezetes pótlékával bírt: keresztűl- 
ható éles ésszel , de nem ama’ XIV Lajos’ ko
rába illő komoly, csillapodott, hanem egy rend
kívül nyugtalan, gúnyra hajlandó ésszel.

Voltaire ura volt századának ’s azt a’ szel
lem’ századává alkotta. A’ gondolat általa vak
merővé vált, az érzés elvonulná, félénkké. Ő 
az előítélet’ czíme alatt nevetségessé teve min
dent, a’ mi még a’ régi hitből fennmaradva a’ 
lélekben tiszteletes volt. Az ő vezérmondása ’s 
általa századáé ez vala: elrendelt ’s világos fo
galmakkal (conceptus) bírni. A’ bennszületett 
érzelmek, a’ természeti ösztön gyanúba vétettek, 
a’ reflexió ellenben vak hiedelmet nyert. Min
dennek kétségbe kellett hozatnia, megvizsgál
tatnia. Analysis’ segéde által az érzések száraz 
fogalmakká tétettek, ’s e’ változat, minthogy az 
érzéseknek nagyobb rendet ’s határozottságot lát
szott adni , nyereségnek nézetett. A’ lélekismé- 
ret a’ nélkül, hogy meghallgattatott volna, vizs
gálat alá vonatott ’s a’ vizsgálat és mérpálcza 
azt mutatá, hogy az sem több sem kevesebb, 
mint szokások’ következete. A’ művelt fej , vi
lágos fogalmak, érzés nélkül is ,  mindent ki 
látszottak pótlani. „Mitől lehetne rettegni , így 
válaszoltak sokan azoknak, kik polgári forra
dalmat jövendöltek, minekutána felvilágosodot- 
tak vagyunk?4’ —  Character-nagyságért senki 
sem esdeklett igen , sőt characteri gyengéjét 
kiki nyilván és tartaléktalan meg merte vallani, 
’s meg volt elégedve azon öntudattal, hogy ő 
lelkes ember, bírt legyen bár érzéssel vagy ne.

Ez vala képe a’ Voltaire’ befolyása alatt 
képződött társaságnak. Ferneyből, mint vala- 
melly fénytoronyból, sugárzott-ki szelleme egész 
Európára, ’s kiváltképen Francziaországra. E’ 
magányos , elzárt helyen lakozván , úgy élt , 
mintha Páris’ középpontján volna, mert ott ba
rá ti, tanítványai és munkái kipótlották, ’s ne
ve minden ajakról zengett ’s Voltaire és csak 
Voltaire vala mindenütt hallható. Költés, philo- 
sophia, satira , ’s a’ víg szellemű Írásoknak száz 
féle nemei Ferneyből látszottak, mint valamelly 
kiapadhatlan forrásból, előbuzgani ’s Francziaor- 
szágon ’s Európán szerteömleni. Közli B.

(Folytatása következik.)
NÍLUS’ ÜNNEPE EGYIPTOMBAN.

Az Egyiptusiak Augustus hónapban nagy 
nemzeti ünnepet ülnek. A’ Nílus - folyó ekkor
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legmagasb vízállás! pontját éré-el ; megöntözi 
most — ezer csatornán szétágoztatva — a’ me, 
löket ’s reteket, ’s aze'rt mindenki hódol neki, 
mint vaiamélly istense'gnek. így cselekvőnek E- 
gyiptom’ regi lakóji 3— 4000 esztendő előtt, ’s 
igy cselekesznek a’ mostanélők. Minden részről 
ezerenke'nt tolyongnak a’ folyó’ partjaira. A’ vi
cekirály is illyenkor fényes udvarával a’ Kairó- 
melletti Raudha szigetbeköltözik; ezer hajó jár 
ide ’s tova a’ folyóvizén, harsognak a’ rézkürtök, 
tánczok ’s örömzajongások elevenítik az éjszakát. 
Valamennyi árbocz a’ hajókon lámpákkal ’s át- 
világlatokkal (Transparent) van díszezve, ’s a’ 
rezgő hullámok ezen apró fe'nyeket ezerszeresen 
lövellik vissza. A’ csatorna’ torkolatja , melly 
Nílus’ vizét Kairóhoz vezeti, még rekesztve van. 
Mindenki most ezen torkolathoz tolyong : a’ vi
cekirály itt jelt ad, hogy a’ korlát fák szedesse- 
nek-el. Dobzajolás és hangos kürtszózat hirde
ti e’ jelenést a’ népnek, ’s a’ legtávolabb lakó
kat nehéz álgyűkból egy sorlövés tudósítja. A’ 
zsilip fölszáll , ’s a’ víz vad zuhanással ömlik 
Kairó felé. A’ vicekirály pénzt szór a’ csatorná
ba. Értelmes, ügyes búvárok leszallnak a’ víz’ 
fenekére ’s diadallal hozzák a’ pénzt vissza. O- 
römrivallatok közt fogadja a’ nép őket ’s a’ hul
lámokat Kairóban. Csak hamar az egész város
ban elágoznak a’ jótékony vizek ’s minden űtcza 
egy csatornává lesz. A’ mint e’ vizek nőnek, 
nő a’ nép’ örömzajongása. Paloták, mecsetek, 
minaretok ki vannak világosítva, mihelyt a’ sze
líd éjszaka bekövetkezik ; pompásan ékesített ha
jócskák hasítják a’ víz’ hullámit mindenhol. Leg
szebb ’s legkitűnőbb a’ viczekirály’ hajója ’s a’ 
hárembeli asszonyoké , mellynek ablakait kárpi
tok takarják. A’ vicekirály’ palotája kinekkinek 
nyitva áll, városi lakosnak, idegennek szabad a’ 
bejárás. Minden menethely, csarnok, erkély ki 
van világítva. Drága szőnyegek díszítik a’ padla- 
tot, tizenkét roppant candelabrum önti el fénnyel 
a’ statusteremet , mellyben ő (a’ vicekirály) va
lamennyi nagyoktól körülvétetve, mindenkit ma
ga elébe bocsát, ki hozzá közeledni kíván. Min
denkit nyájas szelídséggel hallgat-ki, mindegyik
nek mond egy *zives vigasztaló szó t, ’s ügyek-

szik mindenkép ama’ köz kedvet ’s derültséget 
nevelni, melly most fővárosában ’s az egész ta r- 
tományben uralkodik.

A’ H O R O S K O P .
Monsieur, XVI Lajos’ testvére (mint saját 

emlékiratinak második részében 22 9 lap. olvas" 
suk) a’ dauphint vagy koronaörököst kereszt
vízre tartá , ’s ugyan azon estve éjeli-asztalá n 
egy levelet talált kettős boríték alatt, .mindegyik 
azt az intést foglaló magában, hogy a’ levelet 
tanúk nélkül nyissa fel. Az udvarban senki sem 
akaró tudni , mint jö tt ezen irás Monsieur’ tit
kos termébe. A’ borítékból kihúzott levéllap fe
kete volt, a’ ténta fejér, ’s az irás következő 
tartalmú :

s,Vigasztalódjál! En az újszülöttnek sorsát 
olvastam a’ csillagokban ; ő téged a’ koronától 
meg nem foszt, az ő élete atyjának uralkodá
sával végződik. Ezt egy másik fogja ugyan kö
vetni : de te mfhd e’ mellett egykor Francziaor- 
szág’ királya léssz. — Jaj annak, ki helyedbe 
jő! —  Köszönd a' szerencsének, hogy maradé- 
kid nincsenek, őket a’ balsors’ iegsulyosb csapá- 
si fognák érni, mivel nemzetséged a’ végzet’ leg
keserűbb kelyhét fenékig leend kiüritni kényte
len. Isten veled! de reszkess éltedért, ha engem 
ismerni kivánnál! Az én nevem H a l á l  ! I'4

Monsieur ezeket olvasván, nem alhatott el; 
ő a’ rettenetes jóslatot leirá. De midőn szemei még 
folyvást a’ fejér betűkön merengnének, ezek egy
szerre — hihetőleg a’ chémiai ténta’ ereje által —  
pezsgeni ’s forrni kezdenek; a’ szavak mindinkább 
halványulnak, mig végre elenyésztek ’s a’ papi
roson csak foltokat hagytak vissza. Másnap reg
gel Monsieur a’ levelet még egyszer kezébe vé
vé , de a’ papiros keresztül volt éve ’s rajta be
tűk helyett mindannyi lyukat talált.

BIZONYOS ÁLLATOK’ GYORSASÁGA.
A’ s a s minden madarak közt legsebesebben 

röpül ’s ezen tehetsége miatt megérdemli, hogy 
madárkirálynak neveztetik. Egy perez alatt 
5,626 lábnyi kört röpül be, vagy valamivel többet 
tizenegy mérföldnél egy óra alatt. A’ többi nagy 
madár egy nap legfeljebb 125 mérföldnyit röpül.
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II. Henrik királynak Francziaországból a’ vadá
szaton elszállt egy sólyom madara !s 24 óra múl« 
va elfogák azt Máltában, melly 135 me'rföldre 
fekszik azon helytől, honnan elrepült.

A’ h a l a k ’ gyorsaságát a’ madarakéval nem 
lehet hasonlatba hozni, még a’ négylábú állatok
éval sem. Némelly természetvizsgálók még azt 
is álh'ták, hogy a’ halak egy nap csak másfél 
mérföldnyit úsznak; mindazáltal ezt ntegczáfol- 
ják a’ hajósok’ tanúbizonyságai, kik ezen állato
kat ’s nevezetesen a’ czápákat a’ hajókkal több 
napiglan egyenlő gyorsasággal úszni lálák.

A’ c s i g a  öt perez alatt másfél lábnyi tér
közt halad; a’ hangya pedig ugyan azon utat öt 
másodpercz alatt végzi.

Épen nem nagyítás, midőn bizonyos lovak
ról az mondatik, hogy sebesen futnak mint a’ 
szél. Angliában szemtanúk’ állítása szerint né
melly lovak egy másodpercz alatt 88 lábnyi tért 
futottak-be. Hasonló sebességű szél már igen 
erőszakos volna.

Még maga az ember is gyakorlás által eb
ben különös tökélyt szerezhet. A’ hajdani Gö
rögöknél a’ Hömörodromok , mint már nevök is 
bizonyítja, egész nap folyvást futhattak. Töb
bek közt a’ történetkönyvek bizonyos Philonides- 
ről emlékeznek, ki Nagy Sándor gyorsfutója volt, 
’s Plinius szerint kilencz óra alatt 1200 stádiu
mot azaz 22 mérföldet futott-be. Ez kétség kí
vül még több , mint mennyire egy legjobb ’s leg
gyorsabb iramlásu ló képes. Azonban csak nem 
régen is Angliában némelly sebesfutók 17 j  an
gol lábnyi tért hagytak egy másodpercz alatt hátra.

A’ múlt század’ vége felé egy ember élt 
Eisenachban, ki gyorsfutása miatt igen hires 
volt. Neve Focke Antal, szülőföldje Csehország, 
és Amália herczegasszonynak állott szolgálatá
ban. Ez az ember a’ nyulat futtában utolérte. 
Midőn egykor a’ herczegasszonynak Witzleben 
titkos tanácsoshoz, ki Karlsbadban tartózkodott, 
nyomos járatban egy gyorspostát kellett külde
nie , Fockét választó e’ czélra, ki is délutáni 2 
órakor Weimárból elindult, másnap déli 12 ó

rakor Witzleben urnák az Írásokat átnyujtá ’s 
harmadnapra esti 8 órakor viszont Weimárban 
term ett, melly 20 mérföldnyire fekütt Karls- 
badtól.

A N E K D O T Á K .

E g y  a n g o l  p a r l i a  m e n t i  t a g ’ f e l e 
l e t e .  Bath város’ lakosi az alsóházba képvise
lőjükké lord Tyrawllyt választók, ’s mivel ott 
politikai viseletével nem valónak megelégedve, 
levelet küldőnek hozzá, mellyben neki aziránt 
szemrehányásokat tettek. Erre a’ lord igen la- 
conice következőt fe le lt: „Major uram ’s többi 
kebelezettség, ti gazemberek! —  én titeket meg
vásároltalak , ’s vigyen ö— d— g engem , ismét 
el is adlak!44 (J. Campbell of Andkinglas’ em- 
lékiratiból.) • Sz—y.

Egy uracs meglátogató barátjá t; kedve jő
vén itt a’ dohányzásra, kiveszi zsebjéből tüzszer- 
számát; de minthogy barátjának szobája egymá
sikra nyilt, ne talán az ott-lévőknek alkalmat
lan legyen , kérdezi: „ugyan barátom , csahol* 
hatok itt ?“ —  ,,0  csak tessék barátom uram! 
csaholjon bizvást , itt senki sem szólja meg, —
csaholhat!“ A7. P. Szabó Utcán,

REJTETTSZÓ.
1 2 3 4 5 6  Minden tudósnak szükséges 

’S igen becses eszköze,
6 5 6 3 . . .  Akkor derék, ha szép ’s tüzes,
1 3 ................  Az embernek e'lelme.
4 3 4 . . . .  Elő állat, még sem ember,
1 2 3 6 . . .  Itt paraszt lapáttal él;
4 3 ............. Nedvvel te li, még se’ tenger,
1 5  6 . . . .  Sokszor két arasztnyi méíy —
5 6 .............  Járkál papucsban csizmában,
4 5 6 . . . .  Töltve jó , ’s nincs benne*, rósz! 
1 2  3 . . . .  Számosabb nincs a’ világban ,
1 2 5 6 . . .  Hihetik sok dolgokhoz,
4 5 6 1 . . .  Boldog, a’ ki hívre talál,

Vagy ha talált, tarthatja-,
2 5 6 . . . .  Fogságában sokat számlál —

Gyakran el is szaJasztja.
JS\ Ä " . G. J.

A’ 82dik számbeli rejtettszó: Könyv.

Szerkezted H e 1 m e e z y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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TARSALKOBO.
84. szám Pest, October’ 20Un 1832.

VOLTAIRE ÉS ROUSSEAU, 
vagy milJyen befolyása yolt e’ két író’ munkáinak 

Francziaországra ?
(Folytatás.) .

Mit teve ezen időszak, mellynek, régóta 
szokva le've'n a’ Voltaireje'hez, most egyszerre 
Rousseau1 hatalmas szavát kellett hallania? Azt, 
a1 mit a1 gyengék rendszerint tesznek: sem egy, 
sem a1 máshoz elhatárzottan nem á llo tt, hanem 
a1 kettő között ingadozva, tigyekezett magát min- 
denikkel egyete'rte'sben tenni. Innen támadt azon 
csudálatos vegyüléke ke't ellenkező tekinteteknek.

Mi a’ szerelmet ille ti: Voltaireről el lehet 
mondani , hogy ő azt nem e'rzett ’s csak hideg 
reflexiók után tudta festeni szomorjáte'kaiban. 
Azon szerelem, melly elbeszéléseiben, regényei- 
ben — mint pe'ldátíl P u c e l l e —  ábrázoltatik, 
mélység ’s érzelem’ szentségének hlJ ával van ’s 
nem egyéb, mint szesszenés , és tűrede'keny gyö
nyör.

Rousseaunál ez egészen másként van; O é- 
pen szerelem által akará visszaállítani a’ nemes, 
nagy, szent érzelmeket. Voltaire egy Candidot 
és Kunegundát í r t , Rousseau egy Saint-Preuxt 
és Juliet költött.

Milly befolyások lön ez egymással homlok- 
egyenest ellenkező tanításoknak azon kor’ em
bereire? A’ sokaság Voltaire’ iskolájából meg- 
tartá azon tanítást, hogy minden úgy van leg
jobban a’ mint van; Rousseautól saint-preuxi fel
lengést kölcsönzött. De ez módi-változás volt in- 
kábbára, hogysem erkölcsi jobbűlás- Hatalmas 
szavak ’s kisded érzelem; középszerűleg érdek
lett szív ’s lelkesült beszéd voltának divatban.

Voltaire tökéletesen megegyezett korának 
véleményével abban, sőt maga is munkált re á , 
hogy a’ házassági élet nevetségessé legyen. E’ 
tekintetben bizonyos közvéleményi törvényszék 
állott-fel, melly a’ férjet, ha szerencsétlen volt, 
sorsával megelégedésre kárhóztatá, ha pedig nem 
lón megcsalatva , ar ra , hogy nője’ fényeiért 
piruljon.

Rousseau a’ házasságnak, szinte mint a1 
szerelemnek, ismét kimutatá tiszteletre méltó 
helyzetét, ’s Emilt állítá százada1 regényeinek 
ellenébe. Midőn megjelent, a’ házasság valami 
igen parányi dolognak tekintetett, ő azt ismét 
szent sugárokkal voná körűi; unalmas állapotnak 
neveztetett, ő szeretetre-méltóvá te tte; a1 so
kaság csak azon alkalmatlanságokat számította, 
mellyek a1 háznépi élettel egybe vannak kötve, 
ő megmutogatá az örömeket, inellyek annak kö
telességei között virágoznak.

Az időszak —  mindenhol csak félig enge
delmesen —  hajlott arra, hogy a’ házassági ál
lapot becsületben tartassák , mint Rousseau aka
rá , a’ nélkül, hogy véleményeiből kivetkőzött 
volna. Elégnek tartá hiedelmeit csak egy kelés
sé módosítani. Megegyezett t. i. abban , hogy vi
lági szerencse ’s előmenetel miatt nem , de ha
talmas lángoló szenvedély miatt kivételt lehet 
tenni a1 tíz parancsolattól ’s egy heves házasság- 
szegő szerelmet olly nagy mértékben hagyott jó^ 
vá, sőt magasztalt, mint egy szent ’s hű há
zasságot.

Még csudálatosabb volt a’ vélemények’ ve- 
gyüíete a1 moral ’s politicában. A’ morálnak van 
egy magasabb neme, melly az embert saját ter
mészeti méltóságára emlékezteti s elébe nagy ’s 
isteni ideákat állít: a1 vallás’ és philosophia’ mo
rá lja , mint az Telemachban ’s Emilben ábrázol
va található. De van viszont egy más : az érte
lem’ morálja, melly a1 hasznot ’s világi szeren
csét czélozza, melly az emberekért van ’s a’ so
kaság’ tetszését vadássza ’s olly bűnt ’s nevet
séges tetteket, mellyek mások’ neheztelését von
hatnák magok után , szorgalmasan elkerülni ta
nít : Voltaire’ morálja tudniillik. Benne semmi 
sincs, mi az érzelmeket czélozná. Resignatiot 
hirdet ugyan és magasztal, de nem mint réayt, 
hanem mint szükséget, melly gond ’s aggodalom 
nélküli állapotra segít.

Hlyeién morál nem alkalmas arra , hogy ál-
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itala repüblicanusokat neveljünk, mert respublica’ 
fenállásához, iigymond Montesquieu, polgári re'ny 
kell: valaniinthogy nem is volt talán senki ke- 
vésbbé republicanus mint Voltaire. O nyugtalan
kodó ’s megelégedetlen, de csak lígy mint mo
narchiái kormányalkatban szokás lenni. A’ IV 
Henrik’ éneklője es sok nagy ur’ barátja nem ó- 
hajt revolutiót, revolutiót a’ maga saját értelmé
ben véve. (3 ugyan nagyon gyakorta űz mulat
ságot ’s tréfát az akkori fejdelmekből; panaszol 
ellenük, kivált II Fridrikkel történt öszveütkö- 
zése ’s Berlinből visszatérte után : de a’ fennálló 
rendet felforgatni akarni komoly szándékkal soha 
eszébe nem juta. Vallása az volt a’ political dol
gokban , a’ mi Candidban áll: Minden a’ legjob
ban van elrendelve ezen lehetőleg legjobb vilá
gon. Ha ő tanúja lehetett vala a’ franczia polgá
ri forradalomnak, azon ifjú uracskákkal fogott 
volna tartani , kik a’ szónokteremben a’ philoso- 
phiai ideákat hatalmasan védették: de midőn e- 
zen ideák az emberiség’ jusainak magyarázatában 
gyakorlatba vétettek ’s megvalósulnak . kiván- 
dorlottak Coblenzbe.

n
Egészen másként vala ez Rousseaunál. O 

mint barátja az erkölcsiségnek ’s vallásnak, nem 
retteg a’ respublicától, de látja igen is jól, hogy 
korának embereihez a’ respublica nem alkalmas, 
mert nekik nincs hitük ’s belső meggyőződésük. 
Az emberiségnek ezen tulajdonait ügyekszik ő 
ismét életre hozni. „Legyetek félelmes tisztelet
tel, mond ő, halhatatlan lelhetek iránt, legye
tek rényes emberek ’s jó háznép-atyák; térje
tek vissza a’ természethez , mert ez a’ társaság, 
úgy a’ mint most áll, sokáig fennmaradni nem 
fog. Ti gúnyoljátok az én Emilemet; azt kiált
játok, hogy az nem Francziaország’ számára van 
írva. Való , az nincs XV Lajos1 Francziaorszá- 
gának számára készítve , de hát fog-e ez örök
ké fennáliani ?;s — Kétséget nem szenved, hogy 
Rousseau aggodalommal tekintett mindazokra, 
kik revolutiót óhajtottak ’s a’ revolutio’ megva
lósítására semmi egyebük nem volt, mint csupán 
ideájuk; mintha valamelly statust lehetne, úgy 
mint a’ tudományokat, gondolattal megújítani ’s 
rabszolgaságból szabadsághoz vezetni, úgy mint 
Cartes’ systemájától Newtonéhoz?

Rousseau egyik kezével lerontja , mit a’ 
másikkal fölépít. O mint százada’ minden irói 
újító, de csak a’ politikában. A’ régi rényt és 
vallást hatalmasban hirdeti mint minden más. 
Csak ezeknek feltétele alatt óhajt respublicát.

A’ század azonban ügyekezett Voltaire és 
Rousseau’ elveit egybehasonlítani. Azon szelle
met, mellyet belé Voltaire lehelt, nem ollykön- 

.nyű vala eloltania ’s meg is tartá belsőleg, bár 
külszínt Rousseau’ elveit mutatta tulajdonai gya
nánt. Innen az a’ félig életemberi, félig fellen
gő gondolkodás, azon vegyülék a’ belső egyked
vűség ’s külső fellengés között, szóval: egy olly 
lélek, melly egyik által ki vala szárasztva, má
sik által felfúva inkább, hogysem valódilag fel
élesztve, és így igazán tekintve üres lélek. Ez 
vala a’ XVIII század’ képű Francziaországban a’ 
revolutio előtt ’s így haladott az a’ maga válto
zási nagy pontjához.

Ha Francziaország magát általláthatta vol
na , ’s a’ dolgokat a’ magok belsejükben szem
lélhető vala , talán, megrettenvén saját erőtlen
ségén ’s a’ történetek’ nagyságán, mellyeknek 
támadására munkált , nem fogott volna tovább 
haladni. De erre nem volt képes , mert a’ sors 
nem engedi magát menetelében gátoltatni. Régi 
törvények, ideák , szokások megszűntének; a’ 
régi társaság kimerítő minden hatalmát, válto
zásra vala szükség. Mintegy megnyugodva ha
ladt tehát a’ XVIII század, engedve a’ szükség
nek , a’ maga elkerülhetien változási pontjához 
’s azt hivő, hogy reményeihez halad közelebb. 
Mindenkiben azon gyermeki bizodalom élt, hogy 
e’ változás végbe mehet, a’ nélkül, hogy a’ szén. 
vedélyek fellázadván belékeveredjenek. Meg
vetéssel szemléltettek a’ múltak, hiedékeny öröm 
buzgott a’ keblekben olly korban élhetni, melly 
illyetén nagyot fog előteremteni; vágyak ébred
tek Angliát utánozhatni ’s annak parliament! szó
nokaival versenyt futni; mindenfelől sebes töre- 
kedés azon elméket, kik kisebb körökben csu- 
dáltattak, nem sokára nyilványos szónokszéken 
beszélve látni ; rendkívüli örvendet és buzgalom 
ezen két szó iránt: nép és p o l g á r ,  mellyek 
most, mint valamelly varázshangok zengettek, 
holott előbb alig vala értelmük. Mindenki Fran-
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eziaország’ megifjudásnt hitte, mindenki egyik 
előmozdítójának képzelte magát ’s {igyekezett 
siettetni ezen ragyogó jövendőt. Az asszonyok, 
szinte lígy mint az ország’ nagyai , mindennapi 
beszédeikben, az irók munkáikban a’ parliamen- 
tek megtagadó válaszaikban, a’ papok szónok
székeikről hirdettek egy óhajtandó nagy váltó- 
sást. így közeledett, mint Trója’ fátuma a1 nép 
Grömzajolása között, lassú, de bizonyos lépések
kel a’ revolutio.

Scandit fatális machina muros 
Foeta armis: pueri circum, innuptaeque puellae 
Sacra canunt !

K ö z l i  B a j z a .

AZ ARANY ’S EZÜST BÁNYÁK’ ÁLLAPOTJA FÓ- 
KÉP AMERIKÁBAN.

Az utolsó harmincz esztendő’ folytában a’ 
nemesb érczekre nézve szembetűnő változás mu
tatkozik. Mióta Amerika fölfedeztetett, a’ világ’ 
ezen részéből legtöbb arany és ezüst jőve Európá
ba. Humboldt ur’ számolása szerint, mellyet 
igen pontosnak sőt mindenkép hibátlannak lehet 
nevezni , a’ nemesb érczek’ behozatala Ameriká
ból Európába nevekedő mértékben:
1492től 1500ig évenkénttőn 250.000 dollárt.
15 00 tói 1545ig 
1545től luOOig 
1600tól 1700ig 
lTOOtól l750ig  
175 Ótól 18 0 3 ig

—  3,000,000
—  14,000,000
— 16,000,000 
—  2 2 ,0 0 0 , 0 0 0  
—  35,000.000

Az érczek’ kivitelének rendkivűli növekedé
se 1750tői 1803ig leginkább Mexikóban tapasz- 
taltatott. Humboldt ur e’ növekedést ama’ tája
kon a’ népesség’ szaporodásának, az isméretek- 
ben és szorgalomban tett haladásnak, a’ keres
kedési szabadságnak, mellyet Amerika 1778ban 
nyert, a’ könnyebb módnak, mellyel a’ bányásza
ti munkákra vasat ’s aczélt lehete szerezni, a’ 
kényeső’ alább szállított árának, a’ catorcei ’s 
valencianai gazdag ércz-aknák’ föltalálásának , ’s 
egy bányatörvényszék’ fölálli'tásának tulajdonítja. 
Humboldt ur az líj világ’ bányáinak esztendei jö
vedelmét ezen század’kezdetén 43 millió 500,000 
dollárra (226,200,000 frank) becsüli aranyban

’s ezüstben; "’s 25,000,000 dollárra, a’ mit az 
európai bányák Magyar- és Szászországban ’s a’ t. 
adának. 1800tól 181 Óig az ércz-aknák’ jövedel
mi haszna Amerikában folyvást növekedett. Mind- 
azáltal 181 Oben kártékony erőhatalommal vevő
nek kezdetet az első státusrengések , mellyek a’ 
spanyol uralkodást az atlanticumi oczeánon túl 
megdöntők , ’s Amerika’ megvívott függetlensé
gével végződtek ; de ugyan ezen időszak óta a’ 
nemesb érczek’ haszontermő forrása is szembetü- 
nőleg kezdett apadni. A’ revolutio e’ tartomány
ban az arany ’s ezüst bányáknak tetemesen ár
tott. A’ leggazdagabb aknákat öreg Spanyolok’ 
bírták, kik mindenhol gyülölség’ ’s nyilványos 
üldözés’ tárgyaivá levének, többnyire mind kiván- 
dorlottak ’s a’ legnagyobb tőkepénzeket, mel- 
lyeket bányászi munkára fordíthattak, magok
kal kivitték a’ tartományból. Azon tetemes ká
ron kivűl, mellyet a’ bányászság ezen tőkepén
zek’ megszűnése által szenvedett, egyszersmind 
a’ guanaxuatoi ’s valencianai arany termő gazdag 
aknák is elpuszt/ttattak, más bányákat pedig, mel- 
lyeket a’ pusztítás ugyan elkerült, de a’ bányá
szok elhagyának , nem sokára elborító a’ víz ’s 
imígy haszonvétlenekké lettek. — J a c o b  az ő 
jeles munkájában: „Consumption of the precions 
metals“ legnagyobb fáradsággal gyűjtötte össze 
mindazon okokat, mellyek 1810 ó tí  a’ bányajö- 
vedelmek’ csökkenését keletkeztették. Az ame
rikai bányák’ öszves jövedelmi haszna —  ide ért
vén a’ brasiliaiakét is —  az utolsó 20 év’ folytá
ban vagy is 181 Otől 1830ig 2,618,419,200 
frankra terjed , melly évenként 400,920,950 
frankot ad ; egy sommát, melly felényire kevesb, 
mint ama’ jövedelem , melly a’ -tizenkilenczedik 
század’ kezdetén ’s ennek első tiz évében a’ bá
nyákból folyt. Az európai bányák’jövedelmi hasz
na is az utolsó 20 év alatt jóval alábbszállt; csu
pán az oroszországi bányáké szaporodott. Oroszor
szág Humboldt ur szerint bányáiból évenként 
34,2 50,000 frankot hűz. Atalában az amerikai 
’s európai bányák’ öszves jövedelme — bele fog
lalván Oroszországéit is — mintegy 1 3 0 , 0 0 0 ,0 0 0  
egész 150,000,000 frankra terjedhet; a’ mi 
412,000,000 egész 415,000,000 frankkal ke-
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Testet tesz , mintsem a’ bányák’ esztendei pro- 
ductiója tett a’ 19dik század’ elején.

STAT1STIKAI JEGYZETEK.
F r a n c  z i a o r s z á g ’ s a j t ó j a .  1831 esz

tendőben a’ franczia sajtó alól 5.063 új elme- 
művek jöve'nek ki, mellyek közül 4,849 franczia 
nyelven Íratott. Ezen számból 979 munka poli
tikai tartalmú, 543 a’ poesist, 464 a’ históri
á t ,  337 a’ theologiát, 291 a’ játékszínt; 246 
a’ törvénytudományt tárgyazza ; 211 tartozik a’ 
gyógytudományhoz , 179 a’ kritikához , 1 6 4  a’ 
haditudományhoz; lödben rege'nyek foglalkoz
nak, 162ben nevele's, 134ben eletleirás, 88ban 
szép művészetek; 59 munka tárgyaz természet
históriát, 5 3 , utazásokat ’s 48 pedig mathe- 
matikát.

Az orosz birodalom 18szor nagyobb Fran- 
cziaországnál, 29szer Ausztriánál; 30szor na
gyobb niint Svéczia , 5szÖr nagyobb mint Török
ország —  4T7 el nagyobb mint China —  ’s vég
re 7szer nagyobb mint Persia.

Angliában jelenleg 10,000 mföld mennyi- 
‘ se'gü országutak, 1,500 mf. csatornák ’s 1,200 

mf. vasutak vannak. Francziaországban , melly 
kétannyi szárazzal bir mint Anglia, csupán 1,5 00 
mföldnyi országutak, 500 mföld csatornák ’s 40 
mf- vas-utak találkoznak.

A’ britanniai felsőházban 4 királyi ve'rből 
született herczeg, 18 más herczeg, 18 marquis. 
92 gróf, 22 algróf, 160 báró, ’s 10 más pair, 
16 választott skócziai pair, 2 8 holtiglan válasz
tott irlandi pair, 26 angol ’s 4 irlandi érsek, 
—  öszvesen 398 tag ül.

Nagybritanhiában évenként a’ titkon belo- 
potton kívül 35 0,000 font sterlinget erő dohány 
’s burnót (tobák) emésztetik meg. Az e'rte fi
zetettvám 2,800,000 font sterlingre megy, melly 
tehát Sszor több annak tulajdon eTte'kéne'J.

A’ kutyákra vetett adó Angliában e'venke'nt
180,000 font sterlinget hoz be. —  A’ nyerges 
es vonó lovaktól 563,875 font sterí. —  öszvé
rektől ’s terhhordó lovaktól 6 2,45 0 font. sterl.

—  a’ szolgáktól 295,087 font s t . ; — a’ ko
csiktól 597,613 font sterling jön be a’ kincstár
ba. —  ’S meg is olly iszonyú nagy a’ státus’ 
adóssága !

Ö T L E T E K .

A’ nagy fe'nyes társaságokban mindenkor Ő- 
röm mutatkozik , de mesterkézett; a’ kedvetlen
ség ’s unalom el van rejtve —  de valóság! —  

A’ szerencse’ keblencze igen ritkán javul 
meg; ő azt ke'pzeli, hogy mindenkor igazságo
san cselekszik, ha a’ szerencse —  elhajlását az 
igazság’ útjáról támogatja.

„Az újságok hasonlók a’ jövevényekhez —— 
vala Bacon kanczellár’ közmondása —  nagyobb 
figyelmet gerjesztnek, mint jó akaratot.“

Egy ősz embertől előbb lehet ke'rdezni: mi
kor fog meghalni; mint egy kecses asszonytól, 
ki már nem igen fiatal, tudakozni: h á n y  e sz 
t e n d ő s ?

Az ideák ollyanok, mint a’ szakái: ez a’ 
gyermek’ álián nem terem ; —  így az ideákat is 
csak esztendők szülik.

DEMOCRITIJSI CSEPP.

Egy ur utazása közben egy faluba jö t t ,  ’s 
midőn hintójával a’ vendégfogadóba beszállna, a’ 
fogadós épen akkor irgalmatlanul vert egy gyer- 
kőczét, ki is a’ vere's alatt szívrehatón visított. 
Ki gyereke ez? keidé az ur , midőn a’ kifáradt 
fogadós megszűnt a’ veréstől. „Testvérem’ fija 
a’ városból, Nagyságos uram! —  feleié a’ foga
dós — csak úgy jött hozzám egy pár napra m a- 
g á t  m u l a t n  i.“ ( O gyönyörű ó édes falusi 
mulatság ! )

Szekrényest;.
REJTETTSZÓ.

Két értelmű egy tag: ’s midőn kedveseid 
Közül elvesz egyet , a’ másikra fakadsz. —«
Fej nélkül szinte két értelemre akadsz:
Egyikkel akkor élsz, ha vannak sebeid;
Másikkal — legyen bár ezer képzeleted — 
Mindenkivel messze földről közölheted.

Szenczy András.
A’ 83dik számbeli rejtettszó: S z ó t á r .

Szerkezten fi e 5 m e c z y. — Nyomtatja L ä n d e r e r ,



TÁRSALKODÓ.
85. szám Pest, October’ 24ken 1832.

E P E D  É S .
A’ ligetbe bnjdosám ’s epedve

Csak magányt kerestem , csak magányt j  
Képzet’ szellemszárnyain lebegve 
Hallgatám — az ágon édelegve 

Hangicsáló árva csalogányt.

Gyönge érzetektől áthevülve
Szívpanaszt ’s szerelmet énekelt —

Zöld falombok’ alkonyába ülve,
Engem — bájdalától szenderülve —

Óh ez mélyen — mélyen érdekelt í

Jaj elég ! elolvadok hevemben —
Bájdalos te , ah ne énekelj !

Ah ! de még is édes itt merengnem 
Égi lángszerelmes érzetemben: —

Csak folytasd tehát — csak énekelj!

És a’ bájlónak váltig folyának 
Szívolvasztó gyönge daljai —

A’ vidéken messze elhatának ,
’S bánátit szerelmi hajnalának 

Hirdeték kesergő hangjai.

Fáj szived , fáj ’s vérzik bánatában ?
Nékem is fáj ’s vérzik az nagyon I 

Egy a’ sorsunk — ah! egy mivoltában —
Bús lakunk itt e’ fa’ hűs árnyában:

Fenn tiéd , enyím alant vagyon.
t

Szállj le óh báj-lantos! szállj ölembe 
Sors-tagadta kedvesem helyett 

Hő könyűid’ hullaszd kebelembe —
’S írgyanánt beszívom bús melyembe,

Jer lehelj szívemre enyh-szelet!

A h! de nem jő — nem jő a’ kegyetlen — 
Megvidítni gyászos telkemet;

Ah ! hozzám még ő is érzéketlen;
Agg tövén e’ tölgynek enyhületlen 

Lank adásba hagyja szívemet! —
K o vá cg  B é n e i t .

MAGYAR SZINÉSZETI BÍRÁLAT. 
(Delyeczen. Oct. lökén 1832.)

A’ mennyivel pompásabb Pest, annyival ma- 
gyarabb Debreczen: igy hitegetém magam’ ide-

erkeztemkor; ’s meg is mint kelle csudálkoznom 
azon , hogy itt is találtatnak idegen nyelvű fel
írások a’ kereskedő boltok fe le tt, mellyek’ szá
mát ámbár a’ magyar sokkal felülhaladja, meg 
sem lehete magamat bizonyos kedvetlen érzéstől 
visszatartőztatnom ; mellyből ezen, egy avult ház’ 
szöglet-ablakán kifüggesztett, felírás ébreszte-fel: 
„Ma játék lészen.“ Lásd ! gondolám magamban, 
ez bizonnyal e’ szabad királyi ’s a’ haza’ egyik 
fővárosának játékszíne. Szegény Thalia ! mit vár
hatni tőled addig, mig templom helyett pádon 
vagy kénytelen szállást fogadni; mind e’ mellett 
itt legalább az szolgálhat vigasztalásodra , hogy 
nem más miatt szorultál a’ padra. „Három egy
szerre“ és „Szeget szeggel 4 valának ma (sept. 
18kán) az előadandó darabok. Foglalatosságim 
még eznap nem engedék , hogy megtekintsem a’ 
játékszínnek, külsejéről igen keveset ígérő, belse
jé t:  de más nap hallám egy társaságban, hogy 
Balkay Móricz r e m e t e ,  sarkantyus csizmában 
lépett fel a’ szinre! — H étfőt, szerdát ’s pén
teket kivevén, a’ hét’ minden többi napjain ; vá
sár alatt pedig naponkint játszék ugyan az itt 
mulató társaság : de nem jelenhetvén meg ren
desen minden játékon , csak azokról kívánom rö
vid jegyzetimet közleni, mellyeken jelen voltam.

Sept. 22kére „Angyalvár’ omladékai“ czi- 
mü fordítása Kom  l ó s s y  Ferencz urnák, volt 
hirdetve, U j f a l u s y  Sándor’ részére. íme a’ 
játék tartalmának rövid rajzolatja: —  Adelston 
Anglia’ királyja fiatal korában a’ vadászaton egy 
csecsemős gyermekkel játszó medvére talál, melly 
a’ kisdednek anyját már szétszaggatá ; a’ gyer
mek’ védelmére siet a’ király, ’s a’ medvét sze
rencsésen elejti. Haza viszi a’ kisdedet, kit Med
ve Richárdnak neveze, ’s oily nevelést adata ne
ki , minőre csak egy legfényesb származású ifjú 
tarthata számot. Nem sikeretlenül árasztá kegyel
mét a’ király Richárdra , ki ügyekezete ’s maga 
megkülönböztetése állal annyira megnyeré gyám
atyja’ szeretetét, hogy ez , az ismeretlen szár-
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utazásit ifjat a’ legfőbb méltóságokra emelte. —  
Albina a’ király’ leánya együtt nevekedék-föl Ri- 
ehárddal ’s velők együtt egymás-iránti forró sze
relmük: melly végre annyira nőtt Richárd’ szi
vében, hogy elfelejtvén mivel tartozzék nagylel
kű boldogítójának, annak leányát elcsábítván, 
szökésre kényteté. A’ szerelmes pár Lengyelor
szágba bujdosék. Idővel lecsillapodván Richárd- 
nak azon való büszke érzelme, hogy királyi nőt 
nevezhet hölgyének; kire ’s gyermekeire vetett 
minden tekintete hálátlan tettére emlékeztető , 
neje iránti szerelme olly gyülölséggé változék, 
hogy azt, kire otthon királyi méltóság várakozik 
vala , a’ legalacsonyabb szolgálói munkákra kár
hoztató ; ’s minden alkalommal ügyekezék az egy 
hibájáért annyi méltatlanságot angyali béketürő- 
vel, vad ’s durva viseletét, a’ szénásra méltó hölgy
nek pedig sorsa’ gyászos voltát a’ legkíméletle
nebbül éreztetni. —  Végre eljőa’ bünhödés’ ó- 
rája; mérges bosszút forralva jelen meg szarán- 
dok ruhában a’ lánya’ vesztét kesergő atya ; vér
rel kívánja bánatját oltani, kész nem csak leá
nya’ hálátlan rablóját, hanem tulajdon leányát 
sőt unokáit is halálra Ítélni. De első szunnyad
ta’ alkalmával Angyalvárnak közelében, mellyet 
az ottlakozó leány’ angyali jóságáról nevezőnek 
így a’ vidéken, unokái’ egyike menté-meg életét 
a’ bosszút szomjuzó atyának, megölvén az álom
ba merülthez közeledő kígyót. Ez ’s egy öreg 
szolgának esedezései bírák annyira a’ keseredett 
atyát, hogy mielőtt leányának büntetésre méltó 
volta be nem bizonyodnak, addig azt ne kárhoz
tatná. Tanúja volt egy titkos rejtekhelyből leá
nya’ szenvedésinek; ’s a’ megbánás’ könnyei, 
valamint a’ tapasztalt tisztelet megbántott aty
ja  iránt megengesztelék őt. Richárd gyanítván 
vesztét 's azt annyiszor megbántott hitvese’ 
bosszújának tulajdonítván, még azzal kiváná go
nosz tetteit tetézni , hogy méreggel végezze-ki 
Alb ina’ sanyarú életét. De elcserélvén a’ poha
ra t, önmaga lett pokolsugta szándékának áldo
zatja: ’s így vévé gonoszságának méltó jutalm át! 
-— E de r a' megbántott ’s bosszúra gerjedt atyá
nak , F á n t s y a’ durva viseletű ’s végre kétség
be eső férjnek, U j f a l u s y n é  az engedékeny

’s béketürő hitvesnek szerepét a’ jelenlévők’ 
megelégedésére játszók. Különösen az utolsó, 
olly érzéssel ’s olly eleven képben adá-elő a’ 
szomorú sorsában megnyugodt Albina’ fájdalmát, 
hogy a’ köz dicséretet tőle senki sem tagadhatja- 
meg. Abudár’ , az arábiai csillagvizsgáló’, fiatal 
kora tűnt mindenki’ szemébe; valamint Kurt — 
a’ Richárd’ lovászának —  sem illett a’ gyertyá
kat ltjával oltani-el, mert föl nem tehetni, hogy 
Angyalvár’ urának lakjában ne lett volna hamv
vevő; ’s újainak elégetésével nem okozott volna 
nevetséget a’ nézők közt. Gróf Edmundnak kül
seje többet igér az iskolai felmondásnál: nem 
olly hidegen mondhatá-el szive’ érzelmét az Em
ma’ kecseitől elbájolt ifjú. (Edmund a’ király’ 
kísérőinek, Emma pedig unokáinak egyike; u- 
gyanaz, ki a’ király’ életét megmenté.)

Sept. 2 3kán: ,,A’ lepöcsételt fertálymester, 
vagy a’ babonás szekrény.“ Megyeri Károlytól 
fordítva. Mellyben Rá t z  mint fertálymester, 
É d e r  mint belső szolga, szerepeiket igen he
lyesen játszák. Vilmár Írnokon ma is kitetszék, 
hogy Élte a’ fertálymester’ leánya mellett csak 
játszik de nem érez.

„Makbeth44 felöl csak hallottam: hogy Ban
co ámbár ősz korában öletett-meg, mint lélek 
fekete hajjal kisérte.

27kén: ,,A’ burgundi gróf.44 Ebben U j f a 
l u s y n é  mint Elsbeth, L á n g n é  mint Gertrud , 
F á n t s y mint Péter remete, L á s z l ó  mint Hen
rik a’ remete’ vélt fia, tünteték-ki színészi 
tehetségüket. Itt láttam először Lászlót a’ ma» 
ga helyére rendelve, valamint csudálám Ujfalusy- 
nét. a’ minapi szomorú Albina szerepének épen 
ellenébe tett Elsbeth’ személyében: ki az ő já 
tékszínen bút jelentő arczvonalmai’ ellenére, mel- 
lyek őt igen ajánlják a’ szomorjátékokban , olly 
természetesen adá-elő a’ forrón szerető ’s kön
nyelmű vig leányt, hogy kiki hódolni kénytele- 
níttetnék ügyességének.

Oct. 4kén F á n t s y L a j o s ’ részére: „Prae- 
ciosa44 —■ melly a’ debreczeni színen előadva 
minden érdemét elvesztő; ’s tanúságul szolgálha
tott arra: hogy egy melodrammának helyes elő- 
adatása mind a’ musikusok’ , mind a’ színészek’
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nagyobb előkészületet kivánja-meg. Egyedül É- 
d e r  mint Pedro várnagy ’s L á s z l ó  né fele
le meg a’ Yiárda czigányok anyja’ szerepének. 
De a’ hol nem vetsz, ott ne kívánj aratni, gon
dolám magamban. Mind e’ mellett a’ tömött já 
tékszín bizonyitá, hogy a’ publicum F á n t s y  
igyekezetét tudja becsülni.

Skán : „Stibor Vajda.fí — Nem tudom, a’ 
magyar eredetiség , a’ szerző iránti tiszteletem, 
vagy a’ játszók’ előadása bájolá°e olly remekké 
e’ darabot előttem , hogy egy játéknak ennél he- 
lyesb kivitelét nem is kívánhatnám. Valóban itt 
volt az általam látott darabok közt kiki a’ ma
ga körében. F á n t s y  mint Stibor Vajda, külö
nösen a’ játék’ utolján , midőn a kígyótól mart 
véres ábrázattal jelenik meg; L á s z l ó  mint 
Rajnáid a’ vajda’ fia, leginkább felhevült indu
latjában; Ed e r  mint Beczkó, Stibor’ udvari 
bolondja; U j f a l u s y  mint Demeter, kit elő
ször itt tanulók tisztelni; if. L á n g  mint Máté, 
Stibor’ jobbágyinak egyike , kiben azelőtt nem 
gyaniték illy tehetséget: olly tökéllyel adák-elő 
szerepeiket, hogy — ne engedj Isten igazat mon
danom ! —  századunkban egy —  csak igy párt
fogolt — társaságtól többet kívánni sem lehet. —— 
Másnap utószor játszák Kotzebuenak egyik vig 
darabját ’s bennünket elhagyának. Ezután nem 
tudom, mi történik Thália’ templomában a' pádon !

H d g r .

NÉHÁNY SZÓ A’ MAGYAR TÁNCZ’ ÜGYÉBEN.

Még folyvást csak jámbor óhajtás , nemze
ti . tánczunkat eddigi pompázó rendkivüJségéből 
közdivatra méltatni , noha erre gyökeres jusát 
kiki áltlátja, ha csak egy kissé hajlékony is gon
dolni , hogy nemzet nincs , saját ’s az idegen
től legalább alkalmazatban elhajló charakteri 
szokások nélkül, mellyeket", ha nemzet kíván 
maradni, rendszeresen szükség gyakorolnia; kü
lönben valamint szokása , úgy maga a’ nemzet 
is mint egész, csak pompakori lesz. Milly mél
tatlanul történik e’ hideg mellőzés tánczunkkal, 
e’ nemzeti szokásunk’ egyikével, annál világosb, 
mennél bizonyf^b ’s isméretesb annak természe
ti különfélesége, mi által egyik vagy másik ne

mében határzott szabályossággal lejtve, bizonyá
ra mindég elsőséget foglalhatna, — leghidegebb 
biraltsággal ítélve , —  bármellyik honosult kül
földi csuszogásunknál. Mikusay „Ki az igaz Ma
gyar“ értekezésében , még holdokló szemeit is 
rá meresztné, úgymond, egy magyar tánczosra; 
mert annak természetes mozgásai, apró sűrű ug
rásai, sokféle változásai, lába szép helyezteté
se , különféle görbülete ’s deli termetének ké
nyelmes hajlongása , olly kellemessé teszi a’ tán- 
czot, hogy tánczosné nélkül is örömest eljár
juk , midőn más nemzet a’ nélkül semmire sem 
mehet. — Ebben a’ tudós értekező általában a’ 
b ü s z k e - m a g á n y ,  vagy v e r s e n y  magyar 
tánczot látszik érinteni, mellyet eddigelé hazánk
ban legtöbbet láthatni, noha közdivatra nem al
kalmazható , hanem csak ollykor midőn a’ tán- 
czos bokájabeli miveltségét valamelly társaság 
előtt disz vagy pompaként tüntetgeti. Első volt 
e’ magyar táncznemben mindeddig néhai Erős Já
nos , Heves-megyei főszolgabíró, utána többen, 
legközelebb pedig Farkas, minap még Párisban, 
most már hihetőleg mint Ígérte Milanóban, ’s a’ 
jelenleg Pestre érkezett S z ő l l ő s y  L a j o s  a’ 
kassai da l-’s szinmüvészi társaság’ tánczmestere, 
ki már az itteni nem magyar színházban is két 
Ízben tűzögette érdemlett taps ’s többszöri kihí
vás közt a’ kiváncsi publicum elébe szabályos 
tánczbeli ügyességét; megmutatván tánczunk’ kö
vethetőbb , biztosb ’s könnyebb tanulhatásu ’s 
mindenkori alkalmazatu egyéb nemeit is: példa- 
l í l , a’ p á r o s - 1 e j t ő s t , mellyben a’ nemzeti 
méltóság tetszhetik leginkább, csakhogy a’ tán- 
czospar egymást díszes szelíd bánással illesse ’s 
magok tartása nemzeti charaktert bélyegezzen; 
nem mint gyakorta megesik, hogy némellyek 
abban tartván legmüvészibb ügyességüket, ha va
dul szertehadarászva , hánykolódva tót ugráso
kat vagy salto mortale-kat mutathatnak, a’ né
zőkben személyük iránt bámulást, vagy faunusi 
tiszteletet gerjeszteni , egyszersmind lábficzamí- 
tó mesterségüktől elijeszteni iparkodván. Ez nem 
magyar — ez korcs, havasi vadkecske-táncz! 
— Időtlenség hinni , hogy nagy apáink’ komoly 
méltóságával öszveférhessen ; szilajság kívánni
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a’ kegyes nemnek reá hajlandóságát, unottan ta
pasztalván a’ szélmalom-keringésü erőszakos for
gatást. Pedig milly deli mulatkozás e’ tánczne- 
münk, szelíd és idomos kellőséggel lejtve ! milly 
deli a’ lassú t á r s a s á g i  k ö r t á n c z  is, mel- 
lyet egyszerre annyi já rh a t, mennyinek a’ szom
széd tánczospár’ körgátlása nélkül alkalmas tér 
jut. A’ vidám lassút módosán követi végre a’ 
f o r g ó s  f r i s  vagy h á r o m  a’ t á n c  z, mit az 
élénk és sebes mozgású lejtés kellemesit legin
kább, szokott rövidséggel azonban , hogy fárasz
tó ne legyen. —  Valóben óhajtható, hogy e’ 
táncz-nemeink határzott egyformaságban lépnének 
minél előbb érdemlett sorokba; elhagyván a’ sok 
önkényes fonák csapongást, melly tánczunk7 sa
játja  soha sem volt, sőt gátja csak eddigi di
vatozásának.

C s—ífor.
K A L A P .

Szép ellendarab (Gegenstack) a’ Társalkodó 21 dik szá
mában leirt kalapokhoz

Felséges királynénk’ koronáztatása megnyi
tó az!82  5dik év’Septemberében az — olly sok 
tekintetből jeles -— országgyűlést. Illy időpont
ban semmi sem vala természetesb mint az, hogy 
a’ mi még bizonytalan álladalmú nemzeti színját
szóink i s , nemzeti pártfogás’ biztos reménye a- 
la tt, Pozsonyba jöjjenek, az odasereglett Ma
gyarokat nemzeti nyelvünkön mulattatni színjá- 
téki előadásikban. Szalmatüzi lánggal siete min
den Magyar Pozsony’ díszes játékszínébe, midőn 
nemzeti nyelven a’ néhány elsőbb darabokat adák, 
’s magam is elragadásig örültem már csak azon 
is , hogy Pozsonyban, hol a’ német és tót mel
lett olly gyéren hallik a’ magyar szó, a’ falakra 
ragasztott szinjátéki jelentéseket magyar nyelven 
olvashatóm. A Körner’ (!) tollából eredt Zrínyit, 
Szemere’ szép fordítása után két ízben adák. A’ 
másodszori előadásra is elmenék, ’s ugyan a’ föld
szinti helyre (parterre). A’ negyedik felvonás e- 
lőtti nyugpont vagy szünidő (Pause) alatt élénk 
de legkisebbé sem zajos szóváltásba jö tt egy ur 
egy másikkal, hozzám mintegy nyolcz lépésnyire.

Felvonatott már a’ kárpit, még is feledé levenni 
kalapját az említett u r, minthogy még most is 
beszédét folytató. Hozzám egy egyébiránt nemes 
érzelmű magyar ifjú közel állván , kívánt a’ szín
padra jól ellátni, de a’ kalapos ur elrejté kalap
jával a’ nézés’ tárgyát. Ekkor olly hangon, hogy 
a’ beszédbe merült ur meghallható, mondó az if
jú : K a l a p !  A’ beszélgetés miatt elfeledkezett 
ur mosolygva tekinte most vissza, ’s feledését 
bánni látszó ’s engedelem-ohajtást jelentő készség
gel kapá-le kalapját. Könnyű vala belőle kilátni, 
hogy az einlékeztetésért inkább hálaérzést mutata, 
ir.int azért csak legkisebbé is neheztelt volna.

En , ki a’ nagy charakterő férfiakat mindig 
óhajtóm ismerni, lángoltam tudni, ki lehet ő? 
mert tettéből nem alacsonylelkü ’s nem vad ér
zésű férfit gyanítottam. Kíváncsiságom a’ nemes 
indulatu embertárs felé buzdíta nyomulnom, ’s 
kimondhatlan örömömre ráismerék az excellen- 
tiás urra, Ü . . .  F . . .  r e , a’ f . . .  i gubernátorra.

E’ történet által újra meggyőződéin a’ felől, 
mit már régóta hittem , t. i. hogy a’ főrangú ’s 
valón tiszteletre méltó ember mindig kevésbé sér- 
ti-meg, akárhol és akármiben is , az illendősé
get ’s mindig nagyobb méltánnyal szeret bánni 
einbertársival, mintsem az olly pulya lelkek, kik 
minden nemzeti méltóságot zabolátlan magavise
letén ’s vásott függetlenségen akarnak építni. Vaj
ha sok, vagy minden durva legényke látta volna 
az említett, követésre méltó, gyönyörű példát, 
’s vennének belőle tanúságot! De íme, közlöm 
azt naplőkönyvemből, mellyben alig áll ennél 
szebb jegyzés. Tán lesz e’ példának némi kívánt 
foganatja. Szóvali oktatás többnyire hosszas, de 
példa legrövidebb ’s leggyorsabb utón vezet a’ ne
mes czélhoz. Nekem az említett történetet sokkal 
kedvesb vala tapasztalnom, mint tán száz játék
színi előadást látnom.

N . A . K is s  S á m u e l.

REJTETTSZÓ.
Azt vélnéd, feje egy , pedig ötven; Iába meg Ötszáz, — 

Szíve csak egy, ’s még is Rónia öt annyit akar.
F e te r d y  L a jo s .

A’ 84dik számbeli rejtettszó: Sír.

Szerkezted H e l ni e c z y. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
J a v í t á s o k :  A’ „Társalkodó“- 83dik számában 333 lap. Iső szelet. 6 sor: a’ V o l t a i  l e j é h e z  helyett 

ulv.: a’ maga  V o 11 a i r ej é he z ugyan itt 19 sor: t ű r e  d é k e u y  helyett olv. tűn  e d é k e n  y.
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A’ GÖRÖG BORBÉLY.
(Egy franczia haditiszt’ iratiból.)

Egy czitromfa’ illatos lombjai a la tt, puha 
gyep-ágyon hevere'szve, szíttam Levante’ nemes 
dohányplántáját; kezemben az „Ezer-egy éjszaka1* 
’s lapjaiból el-eltekinték a’ Darnala körűi fekvő 
nagy-terjedelmű tájékra: midőn egyszerre dob- 
zajolás ered ’s engem fölver ke'nyelmes képzelgé- 
simből. Talpra szöktem, sietek a’ közel táboro
zó sereghez csatlakozni, hol végre az uti-parancs 
tudtunkra adatott. Meg azon estve hajóra kel
lett szállnunk ’s Mitochi fele indulni ; ez egy 
kis buvak (GehöftJ sok regi ’s újabb omladvány’ 
szomszédságában, jegyzik különösen azon helyet, 
hol egykor a’ hires Megara fekütt. Mivel a’ ha
jóra - szállás’ zajgó nyugtalanságit el akarám ke
rülni , csólnakon álttétetém magamat Poroszba. 
Akkori helyzetünk nem engedő meg, hogy ren
des toilette-re—  mint béke's napokban otthon —  
fordítsuk gondunkat; ’s midőn most itt egy bizo
nyos művesznek, kit a’ közönséges életben bor
bélynak szokás nevezni , fejér kendőkkel ’s éles 
villogó késekkel gazdagon rakott műtermét meg
pillantani, azonnal belépék ’s jelentőm, hogy ha
jamat nyiratni ’s fejemen több e’féle szépítést 
véghezvitetni van szándékom. Erre leültem a’ 
padra, melly a terem’ falát körösleg befutá , ’s 
lábaimat olly bájos deliséggel vetőm keresztbe, 
a’ mint azt csak hosszas gyakorlás által megta
nultam. Midőn a’ műhely’ ura sejté, hogy Fran
czia v agyok ’s tudná, hogy ezek rendszerint jobb fi
zetők mintsem a’ honföldiek, különös nyájasság
gal jőve felém. Ez egy Görög volt, arczán nyílt
ság’s jószívűség mutatkozott, öltözete rendkívül 
csinos és illendő; karmazsinvörös fejtekercsét 
büszkén félre-tolva hordozó, úgy hogy koponyá
ján a’ tarmezőnek egy nagy része szembe tűnt. 
Szemöldjei szép bolthajlást képeztek ; bajusza , 
ámbár igen nagy és tömött, egy szálig egyen- 
mértékes rendbe vala szedve, ’s bízvást lehete 
mondani, hogy birtokosa művészi tehetségének

legjobb ajánlatát arczán hordozza, mint függő 
czímert. Derekáról egy széles szíjdarab csíiggött 
a lá , ’s öve különféle rendes formájú borotvák
kal vala spékelve, mindegyiknek vasa igen kes
keny, ’s ez valamennyi, izmos fanyelekben meg
erősítve. „ A r i s t e  E f f e n d i ,  t i  t h e 1 i s ?“ 
—  Mit parancsol , kedves ur ? — iniígy szólí- 
ta meg engem. Én szándékomat kifejezőin. „E f- 
t h e s i “ —  azonnal —  lön válasza, ’s itt bal
kezével megfogó ‘s kifeszíté a’ szíjdarabot, melly 
Övéről lecsüggott, jobb tenyerét rajta gyöngén 
lehúzta, ’s ekkor a’ kettős szíjdarabbal kettőt 
hármat csattantott , melly a’ fülnek mint erős 
ostorpattogás hallatszék. Ez a’ csattantás a’ nap
keleti borbélyoknál szintúgy van szokásban , va
lamint az ostorpattogtatás a’ franczia vagy né
met póstalegényeknél. Minekutána borotváji kö
zül egyet meghúzott, a’ sipkát levevő fejemről; ’s 
most látóm: itt a’ fő idő , hogy e’ szándék el
len síkra keljek; mondám neki azért, hogy nem 
fejemet borotváltatni hanem csak hajamat nyi
ratni kívánom. ,,Értéin Uraságodat —  Jön vála
sza —  épen most kezdek hozzá-“ — ^Hogy
hogy? talán csak nem borotva-késsel? — szó
lék közbe —  nincs az urnák— ?“ itt két ujjal 
az ollónak csiptető mozgását mutatóm. ,,Legyen 
Uraságod gondon kivfil“ viszonza bizonyos meg
vető mosollyal, melly ajaki körül já tszo tt, ’s a’ 
nélkül hogy tovább szót vesztegetne, a’ gyilkos 
kést boldogtalan fejemnek vivő, ’s iziben néhány 
jókora hajfürtöt levagdalt. ,,Igy lesz jó — mon
dó végre —— ha pedig Uraságod még sincs meg
elégedve, tehát tüstént küldök Theodori szabó 
bátyámhoz ollóért.“ — Azon irtóztató aggoda
lom között, hogy az átkozott borotva minden 
vágásnál fejemet tarolja-le, tűrtem a’ végzet’ 
kegyetlen szeszélyét; de minekutána a’ borbély 
mondó: „m egvan!“ mint ámultam, látván: hogy 
hajam igen díszesen ’s illően van inegnyirva ; 
mint örültem: hogy bőröm ép és szegény tes
temnek nincs bántalina.
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Most egy czínmedenezet hozott-elő, meliy- 
íi«k nagy, patko-forma bevágása vo lt, hogy az 
ember beleilleszthesse nyakát; ezt a’ borbély ál
lom alá tolta, ’s kezdő ezt ’s egész arczomat 
mosni ’s egy kemény szappandarabbal dörzsölni. 
Ezután a’ szappant félretevő, lábát a’ padnak fe
szítette ’s árva fejemet gyöngéden térdére vonta. 
Most kezdődők a’ szakál-aratás , mellynél ő ko
rán sem úgy cselekedett, mint a’ borbélyok ná
lunk , kik a’ borotva’ élével magok felé karczol- 
nak, hanem egészen ellenirányban, másik kezé
nek újaival a’ bőrt ránczokba csípte, 's úgy húz
ta a’ kést fölfelé. Ez a’ bánásmód reám nézve 
igen ocsmány és kínos volt, ámbár kénytelen va
gyok e’ borbély’ dicséretére azt vallani, hogy 
illy mód szerint a’ borotválás igen tökéletes, az 
arcz igen sima lesz, ’s két három napig legki
sebb szakáltarló sem látszik. Midőn ez megtör
tén t, néhány kérdést tőn hozzám, mellyeknek 
értelmét ’s czélzását nem valók képes eléggé 
megfogni; de mivel azt hittem, hogy még feje
men holmi szükséges módosításról ’s eligazítás
ról, melly kétségkívül az egészhez tartozik, van 
itt szó, tehát minden felelet helyett csupán fe
jemmel intők. —  Erre nyakam és derekam kö
rűi több kendőt terítgetett ’s egy más czinmeden- 
czét, melly az elsőhöz formára egészen hasonló, 
de területre sokkal nagyobb volt, ada kezembe 
’s kért, hogy tartsam. Már korábban pillanték 
meg egy fából faragott kart , melly némi leg egy 
régi horgony-akasztófa’ képét játszó, fejem fölött 
a’ falból kiállani, a’ nélkül, hogy kinyomozhat
nám: mire való. Ezen horgonyra egy czinhordót 
akasztott, inellybe csap is volt ütve. Ezután egy 
nagy fatálat hozott-élő , mellyben szappan talál
kozók; ezt ő valami selyemgomollyal olly tömér
dek habra kavarta, hogy elég lett volna a’ szi
get’ egész népességét vele beszappanozni. Ezen 
tálat ’s a’ habtengert maga mellé a’ padra tévé 
le ’s ing-újait most könyökig fölgyíirte. Minde
zen előkészületeket látván , nem pirulok megval- 
lan i, hogy egy kis nyulszivűség lopódzott be
lém ; de részint kíváncsiságból részint zavarból 
hagyám dolgát folytatni , úgy hogy egészen ha
talmában voltam ’s velem teh e te , a’ mit akart.

Es mintha minden történhető ellenvetést részem
rő l, szájamnál kívánt volna tőben elvágni, meg
csavaró a’ csapot fejem fölött, ’s gyorsan, mint 
villanó gondolat, lövelt a’ víznek forró árja re
ám. Ah nincs —  nincs irtóztatóbb kin Tarta
rus’ fenekén.! Akarók kiáltani, ’s föl nem nyit
hattam szájamat. Olly szívesen vágtam volna a’ 
medenczét fejéhez , de ekkor viszont attól tart
hatók, hogy egész testemmel a’ pokolbeli csává
ba siklóm. Nem vala tehát egyéb mód, mint 
szamár-igámat békével tűrni. Végre megszűnt a’ 
halálos vízözön. Most —  gondolám magamban — 
most gyalázatos borbély, a’ te órád is ü tö tt! most 
bosszutállok rajtad! Saját lúgodba áztatlak be, 
’s mint egy beszappanozott kendőt akasztlak a’ 
levegőbe, hogy ott száradj —  intő például át
kozott czéhednek, ha jövendőben kedve jőne 
Ördögi mesterségeit űzni gyanútlan Francziákon, 
De boldog Egek ! alig vetém-föl szemeim’, mel- 
iyekből a’ bőszharag tűz - szikrákat lövelt, már 
is egész könytenger boritá-el. —  O szappan! 
szappan! Egy pillantás alatt száj, o rr , szem , 
fül megtellett szappanvizzel ’s förtelmes szappan
habbal. —  Semmi sem vala köröttem, csak szap
panhab ’s forró víz; semmit sem látók már, sem
mit sem hallék, nem is izlelék, nem is szaglék, 
csak szappanhabot ’s forró vizet. Háromszor bo- 
rított-el így a’ szappanhab-mocsár ’s forró víz
tenger. Végre egy sütőkemencze-forma boltoza
tos emeletről, melly törlőkendőkkel körűi volt 
akasztva ’s a’ szakál-pusztító teremnek közepette 
egy izzó kőszénnel teli vasbogrács fölött állott, 
levőn egy jól melegített kéztörlőt; mellyet mint 
egy turbánt fejem körül tekert ’s szárítgatta az
tán szegény megfőzött physiognomiám’ , a’ mint 
csak lehetett. En felájulásban érzőm magam’; 
érzékeim kezdőnek enyészni, ’s ó bízvást orro
mat csíphette volna, a’ nélkül hogy valamit é- 
rezzek. De még nem volt a’ kínoknak vége, mel- 
lyeket e* rémcsoda ellenem kigondolt. O egyik 
kezével megfogta kezem’ ’s a’ másikat váltómra 
tévé ; ekkor egyetlen egy rántással kihúzta ka
romat, hogy minden iztag pattogott, azután má
sik karomnak került —  de elmellőzöm kinzatá- 
somnak ezen részét; a’ reá emlékezés sokkal fáj-
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dalmasb, hogy sem e’ tárgynál tovább kelhes
sem. Utoljára a’ vadember fejemen is gyakorta 
önkényes hatalmát, ’s rosta gyanánt egy kézből 
másikba lökte, és pedig olly hatalmas rugó erő
vel , hogy fülemben harsanást hallék, mintha az 
utolsó Ítélet’ kürtjét fúnák. Most háttal a’ fal
hoz állított, három négy lépésnyire tőién» hátra
vonult, karjait kiterjesztő ’s mindkét tenyeré
vel olly dühös erőszakkal rohant mellemnek , 
hogy akarat ellen egy hangos ha! nyomult tor
kából. Gálád tetteinek mértéke úgy látszék, vég
re megtelt; tschibukot ’s egy findzsa kávét pa
rancsolt hozni, udvarilag ’s legszívesb szolgálat
készséggel kinált-meg vele, ’s elég szemtelen 
volt , nekem még jó egészséget ’s hosszú életet 
kívánni. Mechanice szittam -ki a’ pipa dohányt 
és szörpöltem-ki findzsa kávémat, ’s lelkemben ta- 
nácskozám, mint oltsam lángoló bosszúmat a’go
nosz szakálvakarón. Azalatt Játék egy Görögöt 
belépni ’s a’ kinpadra jó kedvvel letelepedni. Lá- 
tám , mint vétetik-Ie fejéről a’ turbán , mint a- 
kasztatik az ördöngös lugzó-edény a’ falból kiálló 
fa-karra, mint gyűri fel egy fürdős-inas ingúját’s 
viszi véghez a’ boldogtalan vendégen egymás után 
mind azon kínzásokat, mellyeket én szenvedtem; 
’s a’ mi több —— egy inas csak ezen ördögi mes
terségben ! — Mindazáltal a’ férfi, ki ezen i- 
szonyú operationak magát alávető, mód nélkül 
látszott örülni a’ rajta elkövetett kegyetlensége
ken , nyugalmasan ’s jókedvűleg alkalmazd min
denhez magát, valami csak hóhérjának a’ mun
kát könnyitheté. A’ farkasokkal ordítnod illik 
—  gondolám végre, ’s készültem fizetni. Azon
nal közelgett felém egy kis púpos gyerek , ki e- 
gyik kezében egy gyöngyházba foglalt kerek tük
röt tarta , másikban pedig egy üveget illatos víz
zel, mellyel arczornat ’s ruhámat meglocsolta. 
Minekutána húzamos időt engedett a’ tükörben 
magamat megnézni, ’s képem’ másán lá tn i, mint 
jövék-elő mesterének művészi kezéből, odatar- 
tá a’ tükörnek fordított lapját, mellyre húsz 
para-t ’s még öt vagy hatot a’ púposkának is le
olvastam, a’ mi a’ kis emberszörnyet olly éde
sen illető - meg, hogy kezemet ragadta ’s arra 
egy csattanó tüzes csókot nyomott. Mély bóko

lások közt kisért-ki a’ fürdős ’s ennek legényei 
a’ műhelyből, köszönök, magasztalák bőkezűsége
met , ’s még épen jókor érkezém-meg Damalába, 
hallani, hogy az utiparancs megváltoztatott ’s 
Mitochi helyett Methanába költözünk. De íme 
inilly nagy a’ szokás’ hatalma! bizonyos idő múl
va Görögországban legfőbb fényűzésem a’ fenn 
leirt fejmosásban állo tt; mindazáltal az iztag-ro- 
pogtatást mindig kikértem magamnak, mert ez 
ellen folyvást legyőzhetlen antipathiám m aradt, 
min a’ görög borbélyok nem kevéssé csudálkoztak.

PAPIROS ÉS EMBEREK.
(Franklin után.)

Egy elmés fej Olim’ idejében (iIlyen fejek 
akkor számosán találkoztak; intőpéldájik fonto
sak , allegoriájik mély értelműek valának) az e- 
gész emberi nemzetet egy merész vonással akar
ván fösteni, minden gyermeki lelket t i s z t a  f e 
j é r  p a p i r o s n a k  nevezett, mellyre — mint 
azután a’ derengő ész és fejledő értelem magá
nak életszabályokat választ —  vagy a’ nemes 
erény szép czímjegyét nyomja, vagy a’ vétek rút 
bélyegét süti.

E’ gondolat szerencsés, igaz és tárgyhoz 
illő volt; nekem úgy tetszik, egy lángész azt 
tovább is nyomozhatná. Én — ’s reménylhet-e 
bocsánatot vakmerőségem ? — én, ki sem el
més fej sem lángész nem vagyok, szinte ügyek- 
szem megpróbálni.

A’ papiros’ különféle nemei különféle ha
szonvételre szolgálnak, úgy mint módira , fényű* 
zésre s közhaszonra. Épen illy különfélék az 
emberek’ nemei; ’s ha nem csalódom, tehát a’ 
papirosnak mindegyik neme bizonyos emberosz
tályt képez.

Lássátok ott a’ kényes nyalkafit! mintegy 
piper-asztali börböncze csillog szobája. O hason
lít az a d ó s  l e v é l h e z ,  mellyet az ember fél
re tesz , ’s idegen kezek elől az íróasztalban gon
dosan rejteget.

Kéziműves, házi szolga, napszámos ’s a’ t. 
úgy nevezett c o n c e p t - p n p i r o s ;  ennek ára 
olcsóbb, kevesebbre becsülik, jóllehet haszno
sabb ; a ’ munkásság’ asztalára van határozva .
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mindenkor, ha a’ szükség kívánja, kéznél van, 
*s minden tolinak kész szolgálni.

A’ fukar , ki mindent mohon Öszvekapar, 
kupaczra gyűjt, rejteget, csal és zsarol, ’s meg
hal éhen , hogy fenkaczagó örökösöket dúsítson, 
vastag ’s goromba n y a l á b  p a p i r o s  (Packpa
pier), miilyenbe a’ kalmár portékákat takar, mel- 
lyeket jobb emberek fognak majd használni.

’S mivel hasonli'tsuk-öszve ellenmását, a’ 
tékozlót, ki a’ tobzódó mulatságok’ Özönébe 
egészségét, jó nevét ’s vagyonát elsüllyeszti ? 
Találkozik-e ennek számára is egy neme a’ pa
pirosnak ? 0  bizonyosan! ő egy p á r i s i  a s 
s i g n a t .

A’ politikai hírgyártónak zavaros feje e z e n  
a’ részen csupa igazságot lá t , ’s a m a z o n  csu
pa törvénytelenséget ; ellenmondás őt megbőszí- 
t i , a’ helybenhagyás megbolondítja; gyáva ér
telme minden mesét, minden regécskét elhisz, 
melly előítéletének kedvez ; ha védencze megve- 
rettetik , győzedelmet jövendöl neki. Ez a’ kor
pahüvely hasonlít a’ papirosnak ama’ neméhez, 

' inellynek jegye c s ö r g ő  s a p k a .
A’ hagymáz fej , kinek vére mindig forr-, 

ki veled veszekszik , ha csak gyengéd legyintés
sel érdekled is , ki legkisebb mozgatást, intést, 
tekintetet nem képes elviselni, —  mihez ha
sonlít valljon ez? mihez? a’ s e l y e m p a p i 
r o s h o z .

Micsodák valljon a’ mi költészeink —  ál
talában véve: —  jó ,  rósz, gazdag, szegény, 
olvasott vagy nem olvasott ? — Ok ’s minden 
elmeműveik végre is csak egyazon papiros-osz
tályba tartoznak: — a’ m a c u l a t  ur ába .

Nézzétek amott a’ szelíd ártatlan lánykát; 
egy szép h ó f e j  é r p a p i r o s ,  egy hibátlan tisz
ta levél, meilyre a’ boldog férfi , kit a’ szeren
cse kedvenczének választott, bízvást nevét Ír
hatja , ’s fáradozásiért bírni méltó.

Még egy példát engedjetek, egyetlen egy 
példát, csak — s befejeztem. — Kihez hasonlít 
valljon ama’ dicső nagy férfi, ki holmi csekély
ségeken tiílnéz, kinek gon lolaljai , tettei, élet

szabályai mind sajátja , ’s egyedül szivének ér
zelme után vannak képezve? Mihez hasonlít ő? 
—  a’ papirosnak legtisztább, legjobb, legdrá
gább neméhez: —— a’ valóságos igazi r e g á l - p a -  
p i r o s h  oz.

ALAPMONDÁSOK ’S ÖTLETEK.

Ha valakit először látogatsz meg, ’s tőle 
búcsút véssz , mutass annyi józan okosságot, a’ 
mennyit csak lehet: mert az emberek utolsó sza
vad után fognak megítélni.

A’ te kivánatid remények, a’ te reményid 
mindannyi valóság. —  O neked még igen fiatal
nak kell lenned !/

Ifjú embereknél a’ remény mindig jósolat. 
Húsz esztendős szemek olly messze látnak a’ tá
volba !

Valóban csodálatos és szomorú ! A’ jo'szán
dékok gyakran olly boldoggá tesznek bennünket, 
hogy végrehajtani elfeledkezünk; ellenben a’ bű
nös föltételek mindaddig nem hagynak nyugodni, 
mig csak be nem teljesedtek.

A’ s/.ereltíinféltésnek igen tragicus szinnel 
szükség bírnia , hogy ne legyen nevetséges.

Az ősz ember semmit sem hisz, semmit sem 
szeret. O igen józan , értelmes szabályok után 
intézheti te tte it, de ollyast többé nem növelhet, 
a’ mi e’ dicső epithetont: n a g y  megérdemelné.

Minapában egy bolond, következő kívánsá
gát jelenté-ki: bárcsak egyszer valamennyi betű, 
melly egy év alatt a’ világon hasztalanul nyo- 
matik , hangyákká változnék ’s megtámadnák a- 
zokat, kik szerzőleg Írták ! — A’ bolondnak sok
szor józan gondolatja van, de bolondul fejezi-ki.

REJTETTSZÓ.

Harmadik betűmet ha megkettőzteted,
Nevem’ minden szárnyas állaton lelheted;
Végfogásom kedves mindegyik szakácsnak,
Mivel jó izt szokott adni a’ kalácsnak.
Egészemtől szaladj: mindenből kirabol,!
Sőt ha ellentállsz, még őszre is darabol.

K ő r is  János.

A’ Södik számbeli rejtettszó : L V D.

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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Á B R Á N D O Z Á S .

Ot t  a’ Inikkök’ oldalában 
Látszik egy virághalom,

Szenderító alkonyában 
Leng az esti fúvalom.

Ott az árra  fiilniilevel 
Zengtem-áltsok éjszakát,

Mig homálya’ ernyejável 
Lepte kunyhóm’ ablakát.

Zöld reményszinben vidúlva 
Nyílt fölöttem minden ág ; 

így öröm ’s kedv közt virulva 
Telt az édes ifjúság.

Óh ha van, mi földi bájra 
Nyájfja kincse’ zálogit, 

összegyűlt e’ rózsa-tájra 
Minden , a’ mi boldogít 1

Szív! borongva mért óhajtód 
Ott a’ pálya’ fürtjeit?

Könnyeidnek mért sóhajtod 
Vissza édes csöpjeit?

Elmulának már e’ könynek 
Bájhatalmu ünnepi;

Lényed’ a’ kívánt özönnek 
Kéje többé nem lepi.

Messze — bükkjeid’ körébe’
Messze vagy te kis halom —

Ah , virányid’ édenébe 
Bút-nvögelve száll dalom 1 

Kellemid’ varázs-sugara 
Szent örömre integet;

Vándor életem’ határa
Ott — csak ott talál egetí

S z a b ó  J ú z í e f , 
Szatmárban.

UTAZÁSI NAPKÖNYV-TÖREDÉK-

Nem lehet nem örvendeni azon szép elő- 
menetelnek, mellyet a’ magyarosodás a’ haza’ 
majd minden Tészein olly szemlátomást teszen. 
Morvaország’ szeleitől egész Erdélyig két külön

böző irányban utazván a’ Hont keresztül, szeren
csés voltam tapasztalni, milly lelkesedéssel fo- 
gadák e’ tárgyat nemes megyéink. Az alsó isko
lákban majd mindenütt tanítják a’ magyar olva
sást és írást. — Sok helyeken, hol a’ nép ke
vert nyelvű volt, a’ Magyar magát emelni kezdi. 
— így találtam ezt Pest vármegyében fekvő Pi
lis és Berczeltől fogva, Békés , Csanád és Arad 
vármegye’ sok helységében. Békésben , neveze
tesen Csabán és Szarvason a’ Tőtok közül, ha 
nem mindnyájan is , de igen sokan beszélnek 
magyarul. Kétegyházán (Békésben) az oláh alatt
valóknak, kik különtartják nemzeti iskolájokat, 
az uraság meghagyta , hogy gyermekeiket a’ ma
gyar iskolákba is küldjék. — Pilisen pedig azt 
hallám, hogy mióta (három esztendeje) a’ gyer
mekek az iskolákban magyarul taníttatnak, szem- 
betfinőleg nevekszik a’ magyarul beszélők’ szá
ma. Bármiilyen kedves is mindezt hallani, még 
kedvesebben vehetjük, ha bizonyosak lehetünk 
abban, hogy a’ nép örömest hajlik a’ magyaro
sodásra , kivált ha azon reményeit, mellyeket a’ 
jövendőtől vár, betöltve látandja. Illy körülmé
nyek között szabad legyen gondolatimat a’ kö
vetkezőkbe foglalnom:

Igaz , a’ magyar nyelvet számos helység’ is
koláiban tanítják, a’ hol azelőtt azt reményleni 
sem lehetett. De azért normális iskoláink’ nagyobb 
része gyenge lábon áll, mert azokban a’ gyermekek 
olvasáson, Íráson, számvetésen ’s a’ vallás’ né- 
melly czikkelyein kívül semmit sem hallanak, 
semmit sem tanulnak. Sőt mindebből az igen sze
gény és száraz előadásnál fogva , egész esztendő 
alatt is alig mehetnek annyira, hogy az olvasó 
könyvekből üggyel bajjal olvashassanak, egy pa
pirosról másra (sokszor azt sem hibátlanul) be
tűket és szókat írhassanak , a’ nélkül mindazál- 
tal, hogy elméjük az isméretekben gyarapodnék; 
a' vallás’ czikkelyeiből pedig néhányat könyv nél
kül elmondjanak, a’ nélkül hogy szívok szelí
dült és jobbult volna* *— Mindaddig nyomos ja-
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vulást ’s értelmes magyarosodást nem várhatunk, 
inig normális iskoláink’ épen ezen hijányain néni 
segítünk. — Óhajtandó volna tehát, hogy el
sőbben is ne csak olvasni , Írni és számolni ta
nuljanak , hanem ollyan tárgyakat is, mellyekre 
a’ munkás népnek mulhatlan szüksége vagy mel- 
lyekből tetemes haszna volna. — így p. o. a’ 
vallás’ czikkelyei mellett olly erkölcsi oktatáso
kat tanuljanak, mellyek gyermeki körűkhez van
nak mérve ’s mellyeket a’ gyermekek naponként 
gyakorolhatnak. — Úgy szinte a’ való ismére- 
teket azáltal öregbíthetjük , ha a’ gyermekeket 
azon tárgyak’ isméretére vezetjük , mellyek kö
rül naponként forognak ; a’ térségen mutassuk ne
kik a’ veteményezést, az erdőségekben az erdősz- 
séget, a’ bányák körül a’ bányászságot, a’ gyá
rok körül a’ gyárságot ’s a’ t. — gyenge ko
rukhoz alkalmazva. Tanulja a’ gyermek megis
merni a’ veszett kutyát, hogy attól magát meg
állássá ; tanuljon fegyelmezni a’ gyermek minden
re, a’ mi körülveszi, ’s azok’ kárát, hasznát ki
keresni, kitanulni ügyekezzék. — Szóval: nor
mális istaláinkban gyermekeink az ismeretekben 
is részesüljenek, ’s a’ inelly Tanító nevendékeit 
szükséges és hasznos ismeretekre tanítni néni 
képes , többé tanító az ne maradjon. Szomorú
an kellett több illy iskolában tapasztalnom, hogy 
noha a’ gyermekek már 10 esztendősök voltak, 
gondolkodásra, eszméletre épen nem szoktak; 
’s noha a’ betűket rajzolni értették, írni azaz, 
gondolataikat , vagy érzelmeiket szókba, ’s be
tűkbe önteni még sem tudták. — Csodálkozva 
kellett továbbá tapasztalnom, hogy minden köz
hasznú isméretek’ híjával , alig az értelmes ol
vasás’ birtokában, a’ deák declinatiókra, com- 
paratiókra, conjugaf iókra , quae maribus-ra ’s a’ 
t. szoritíattak a’ gyermekek; holott még legkön
nyebb gondolataikat sem lettek volna képesek 
öszvefiiggőleg kifejezni, ’s Írásba foglalni.

Első legyen tehát, hogy normális iskoláink 
ollyan belső szerkezést nyerjenek , mellynél fog
va mind az erkölcsi szelidülés gyarapodhassék 
mind a’ közhasznú isméretek’ határa terjedjen ; 
második pedig, hogy mindezen tárgyak magya
rul taníttassanak. — A’ magyar tanítást pedig

úgy törvénnyé kellene tenni, hogy egyéb nyel
vű normális iskolát meg sem szenvednénk. Hon
nan majd az következnék, hogy akarmelly val- 
lásuak volnának a’ gyermekek , azok a’ kijelelt 
módra mindazt, aJ mi magyarul tanittatik, ma
gyarul volnának kénytelenek megtanulni. — A’ val
lás’ czikkelyeit pedig tanulná mindegyik feleke
zet a’ lelki pásztornál, mint kinek ez legfőbb em
beri hivatása és kötelessége.

Simon Florentin.
EGY FUTÓ GONDOLAT.

Mennyi viszontagságoknak van alávetve a’ 
charakternélküli emberek’ gondolkozás - módja , 
mindennapi tapasztalásaik eléggé muta'íják. Lát
tam ifjakat, kik kevés idő előtt nagy hajat, hosz- 
szu sarkantyút, ’s mindennap zrinyi-dolmányt vi
selvén , szüntelen ocsárlák az európai öltözetet; 
’s alig szárnyalt-el egy két év, már is a’ leg
tarkább ízlet ordított csíkos nadrágjokról, ha
risnya ’s czipőjökről , szajkó-beszédjökből : a’ 
mit azelőtt kárhoztatának. annak most rabjaivá let
tek. Mások hasonlókép hazafiaknak , sőt világ
polgároknak vallották magokat, mindenbe ma
gyarságot , szabad szellemet vágytak fuvalni, a’ 
házasságnak dühös ellenei: most egy két eszten
dő múlva, a’ leggyávább férjek- ’s legegyked- 
vűbb emberbarátokká változván-által, vagy csil
lagászatban , vagy vadászatban fáradnak , vagy 
azon töprenkednek , honnan kapjanak pénzt köl
csön ; sikeretlenül nyögvén nyomorú éltöket. So
kan mély belátások szerint cselekvén, egy ideig 
önállásban leiék boldogságjokat; mig valamelly 
tünemény’ sugárai el nem káprázták szemüket, 
’s most mások vezetik a’ vakokat. Némellyik 
esküszik, hogy a’ legközépszerűbb hivatallal be
érné ; de alig leszen hadnaggyá, már kapitány, 
alig ezzé , már őrnagy, ezredes , ’s tudja mi 
vágyakodik lenni. A’ fiatal emberen nem busú- 
lok , ha haját lenyiratja, vagy megházasodik; de 
ha negyvenes teszi ezt, elárulja magát: amaz 
tanul még, midőn ennek már tanítni kellene, ’s 
még is pilléből újra magát hernyóvá teszi. Nincs 
charakter, nincs erős charakter; csak majmolás 
a’ cselekedetek’ egyedüli ösztökéje. A’ semmi
ségből kibukni , csillámlani , fényleni , ragyogni:
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ez azon ideal , mellyre fokonként törekszünk, 
a’ nélkül, hogy mellünkre illesztenék kérdezőleg 
jobbunkat: valljon boldogok vagyunk-e? — O 
barátom ! a’ való boldogság ritka ajándék ; csak 
az előítéletek’ legyőzte adja ezt, melfyekkel har- 
czolni , megvíni ritka mer: ’s annál sajnosabb, 
mivel milliók védik a’ józanság ellen. Lám ko
runkban a’ hazafit jobbára nevetik , ’s pedig ol- 
lyanok, kik hajdan szinte hazafiaknak tetszet
tek — de nem valának soha. — ’S hol lehet 
e’ bibének gyökeié, e’ ráksebnek fészke ? A’ ne
velésben. Kérdezd sorba a’ nevendékséget \ 5 
esztendősig: mi akar lenni? ’s egyik azt feleli: 
püspök, másik: general, harmadik: minister — 
hazafi egy sem; mert azt sem tudja még, mi az 
az úgy nevezett haza. En legokosbnak tartom 
köztök azt, ki magyarán kimondja : nagy ur. ’S 
valóban magam is szeretnék kamasz-létemre igen 
nagy ur lenni ; egyszersmind hatalmas az előíté
letek’ ’s előitelők’ zaklatására. Mit tennék? 
Ezen ártatlan tévedett nevendékeknek teljesíte
ném kívánságukat, tud\án, hogy egy mellkereszt
tel , szép paripával, czifra ruhával ’s a’ t. beér
nék ’s nem nőne nőttön vágyuk, hanem talán ko
rábban megunnák a’ torzjátékot. Ellenben a’ fel
nőtt gyermek-embereknek vagy inkább ember
gyermekeknek, kik szerény vágyak’ színe alatt 
legszerénytelenebb kivánatokat palástolnak, bün
tetésül csupán szinlett vágyaikat teljes/tném ; de 
olly feltétellel, hogy soha többet ne reméllhes- 
senek; a’ ki pedig hivatalának megfelelni nem 
tudna, azt iskolába küldeném. Képzelheted a’ 
fogcsikorgatást, inelly reményvesztett bosszujok- 
ból származnék. ’S igy talán vaiahára megszűn
vén a’ fonákság, nem az érdemeden futkosna hi
vatalok után, hanem a’ hivatal keresné azokat, 
kik méltóbbak ’s érdemesbek.

C-fy.
AZ E X A M E N .

Csak 1696dik év óta tartoznak a’ hittudo- 
mányt-hallgatók examenra a’ dresdai fő consisto- 
rium előtt f e k e t e  ö l t ö z e t b e n  ’s p a l á s t 
ban megjelenni. Azelőtt t arkás  r uhát  vi
seltek s k a r c o t  hozzá. — Egy» ezen utol
sók közűi, ki illy vitézi díszruhában vétetett

vizsgálat alá, többek közt e’ kérdésre : Mik va
lának a’ Pharisüusok? miféle secta? — ezt fe
leié: képmutatók. — Ez tagadhatlan , — jegy
ző meg itt a’vizsgáló — de én alap-elveiket a- 
karom tudni. Felelet: „Ezzel keveset törődtem, 
tudván azt, hogy képmutatókra nem lehet támasz
kodni. ‘‘ Itt az auditorium nevetett, ’s midőn a 
vizsgáló válaszolná, hogy illyen feleletek csak tu
datlanság’jelei (adminieula ignorantiae) legyenek, 
a’ kihallgatott olly tüzbe jött, hogy kezével kard
jára csapott ’s így szólt : ,,én ezen gálád suhan- 
czokat, mint Kristus’ gyülölőjit soha sem szen
vedhettem , 's azért nem is szerzék azokról bő
vebb isméreteket ; kérdezzen tőlem a’ vizsgáló 
szükségesb, hasznosb dolgokat , akkor kész va
gyok felelni.“ Ez meg is történt. Az exanien 
várakozáson felül jól sült-el , a’ felelő első cen- 
surát nyert , ’s ezzel egyszersmind egy titkos 
orrpöczköt, hogy éretlen bölcseséggel felelt, sőt 
hogy még ke z é v e l  kar dj ára  is c s apot t .  
Hihetőleg ez a’ nevezetes examen adott okot az 
1696ban October 20kán költ későbbi rescripturn- 
ra, melly azt tárgyazá , hogy a’ ,,pro Candida- 
tura“ vizsgálat alá vétetendők fekete palástban
— de kard nélkül jelenjenek-meg.

PÉLDABESZÉD A’ HIMLŐ OLTÁSRA.
(Franklin után.)

Tudva van , hogy a napkeleti fejedelmek 
legrégibb időktől fogva — egymás elébe nagy 
igazságokat ’s fontos alapmondásokat szoktak 
apologok’, parabolák’ , mesék’ és talányok’ lep
le alatt terjeszteni. E’ régi szokás ama’ világ’ 
részében még most sem enyészett-el egészen. IN’é- 
hány évtized előtt történt csak, hogy egyik je- 
lesb indiai Nabob egy szomszéd fejdelemnek kö
vetkező parabolát kiilde:

..Egy hajós a’ Gangesen — hajszál menté
— hogy mint gyermek vízbe nem fúlt. Atyja 
és nagyatyja a’ folyóban veszett el, mert úszni 
egyik sem tudott; öregebb leánya csak nem sze
mei előtt fúlt vízbe, ’s vejét és leányunókáját 
hozzá szintúgy nem messze nyelték el a’ habok. 
Még csupán egy pár gyermeke ’s unokája maradt, 
kik közzül egyetlen egy tanulta az úszás’ raes-
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térségét. Nem cselekednék-e ezen atya okosan, 
ha egész h ázn ép ét hasonlúlag úszásra taníttatná?44

E’ példa beszed — válaszolt azonnal a’ fej
delem nem nehéz értelmű. — Én magam va
gyok az atya, a’ hajós’ házne'pe saját a l a t t 
v a l ó i m,  Ganges folyó a’ h i m 1 ő , ’s az úszás’ 
mestersége — a’ h i ml ő - b e o l t á s .

ANEKDOTÁK.

„Ugyan mellyik frakkomat vegyem-föl ?4C
-— mond a’ társaságba készülő magyar uracs —  
„Hát azt a’ két Atilát, vagy feketeprémes men» 
tét44 javasolja a’ csizmatisztító inas. — És a’ 
szolga tudatlanságból jobb magyar volt, mint
sem ura !

,,Akármit csinálsz — mond egy szabónak
csataszomjas felesége —  a’ háznál mindennek 
az  én f e j e m ut á n  kell menni.44 „Jól van, 
legyen úgy , bele egyezem akaratodba 44 — fe
el a’ türedelmét vesztett férj; —  ’s itt a’ szitá

nak , rostának, lábosnak, fazéknak ’s a’ t. szár
nyakat ad — ’s e’ csodás madársereg iszonyú 
sajgással a’ hölgytől kitűzött czél felé — az az : 
f e j e  ut án röpül.

A’ múlt év1 augustus’ hónapjáról szó történt 
egy csapszékben. „Bizony már augustusban de
rekasan haltunk !‘4 mond többi közt a’ kis biró. 
„Haltunk bizony már julius’ végén is, hiszen kee- 
íncd János sógor akkor volt beteg, ugy-e ?44 
kérdi a’ törvénybiró a’ csapiárost. „Akkor bi
zony — válaszolt emez — ’s két hétig mindig 
azt gondoltam , hogy meghaltam.44

Bizonyos János nevű vezér, midőn Nápoly 
ellen vinné hadát hogy azt elfoglalhassa, zász
lóira ezen textust iratá : Mi s s u s  a’ Deo,  cui  
nomen erat  Jo a nne s .  — Alphonsus , Ná- 
polynak ura pedig azt megtudván, saját lobogói
ra illy fölirast tétetett: I ps e  ve n i t  — —  
et  eum non re ceperunt .

N . P . S za b ó  I s tv á n .

Lüttichben f. észt. oct. hónap’ 11 kén nép-
sseportozások mutatkoztak. Az elöljáróság jó
nak iíélé a’ gyűlöngőket fegyveres erő által szét-

üzetni. Ezen alkalommal egy individuum, melly 
—  mint lüttichi levelek említik —  mivel sem
mi módon s z é t m e n n i  nem akart (n’ a pás 
voulu se d i s p e r s e r ) ,  elfogattatott.

D E M O C R 1 T U S I C S E P P E K .

Két paraszt a’ váczi utczában eltévedt; — 
egyik közülök G . .  . szabónak boltja előtt kinn- 
álló v i a s z - g a v a l l é r j á t  e’ szavakkal szólí- 
tá-meg: „ugyan édes uram ! nem tudja hol áll
nak a’ b u g a c s i  s z e k e r e k ? 44 — Hiúban vár
ván azonban a’ süveglő paraszt a’ kevélynek vélt 
viasz stutzertól feleletet, — társa imígy nógatá 
őt a’ tovább - menésre : „hiszen te bohó! nem  
tu d  ez az ú r  m a g y a r  ú l.44

Bizonyos úr kocsisával egyedül utazván az 
alföldön, kénytelen volt egy nyomorú csárdába 
beszállni, hol még szerencséjére egy kis alföldi 
csemegével (gulyáshússal) szolgálhata a’ csapiáros. 
Az éhtől szorongatott ur csak hamar hozzá látott 
kocsisával együtt, ki szinte meleg ételt rég nem 
evett, n gulyáshúshoz. Fájdalmasan nézé azon
ban az ur , hogy kocsisa mindig csak a’ húst ha
lássza ; végre nem tűrhetvén ezen embertelensé
get, így szólítja meg őt: „hej, Istók! a’ l e v e  
i s j ó44 —  De a’ kocsis nem értvén-el a’ czéí- 
zás t , együgyun válaszofa urának: „köszönöm 
Tens uram! a’ h ú s  i s  jó .44

S ze h ré n ye sy .

B A N D I

Végvonaglásiban hölgyéhez.

Nincs semmim, kedves! de vagyok sok ezernek adósa: 
Mindenem, a1 mi m arad, légyen, örökre t i e d .

Mód Károly.

REJTETTSZÓ.

H . ..v a l mint nagyapád’ hajszálai já tszom  rzü stszin t-, 
Hordozok L. jeggyel barer.’ mezejére vitézt.

S . . .  el mély üregek’ gyomrából munka csikart-fel,
’S  hasznosb nem terem a’ földanya’ hű kebelén ;

T . . .v e i  csöndesen áll tükröm szabad égnek a la tta ,
Menj rajtam ’s szekered nem hagy utána nyomot.

A ’ 8Qdik szám beli rejte ttszó  : T o l v a j .

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A1 W ESZTENDŐS ÖZVEGY.

A * 4 ne, az ifjú grófné', ki élete’ 14dik évé- 
ben özvegységre ju to tt, mulatság - e's bú - fe
lejtés végett egy közel levő jelesb fürdőbe me* 
ne, —  hol tő-szomszédságában Klári kisasszony 
vala szállva. —  Ezzel a’ fiatal özvegy csak ha
mar megismerkedett. —  Mindketten estenként, 
ha az idő megengedő, a’ szökő-kuthoz sétálá- 
nak-el; —  ott holdfénynél a’ hársfák alatt né
ha többek’ társaságában , sokszor csak egyedül 
üldögélték. Illy estve egykor a’ hars alatt csak 
ketten lévén, épen szó lön köztök az ígéretek’ 
megtartásáról ; ’s itt a’ többek közt a’ fiatal öz
vegy ezeket mondá:

„Szavamat senkinek sem adhatom a’ nélkül, 
hogy egyszersmind valami borzongást ’s nagy 
belső megilletődést érezzék; legcsekélyebb Ígére
tem legnagyobb vigyázattal esik-meg, —— szi
vem’ első ömledezésit jobbadán mindig elügyek- 
szem fojtani. —  Ezen visszatartózkodást, melly 
különben v/g természetemmel egészen ellenkező, 
egy bizonyos rendkívüli szörnyű esetnek tu
lajdonítom.“

Klári kisasszony e’ szavakat hallá ’s figyel
messé lön,  kéri barátnőjét, nyilatkoznék-meg; 
’s az beszédét imigy folytatja: „Alig érkezőm 
haza a1 klastrombái, hol neveltettem, szüléim 
szegények lévén, tüstént —  életem’ 13dik évé
ben —  eljegyeztek egy 45 esztendős gróffal, ki
vel menyekzőnk után az A ..  ti várban laktam. 
Ezen roppant de igen régi épület rósz karban’s 
majd egészen üres volt, hasonlított ama’ tündér
várakhoz , inellyekről a’ regényekben olly sokfé
lét olvasunk. Elgondolhatod, kedves barátnőm, 
szomorú éltemet illy irtóztató magányban! kép
zeld még ehhez azon bánásmódot, mellyel irán
tam a’ gróf’ félszázados gazdasszonya viseltetett; 
ez hatalmát velem annál inkább éreztető, minél 
világosabban látta, hogy összekelésem által régi 
reményei füstPe mentek. —  Elgondolhatod, mi
ket szenvedők e’ hatalmaskodó, zsémbes, untig

gyanakodó, untig dorgáló boszorkány mellett, 
ki életem’ minden perczét keresett mesterséggel 
szoinorítá. —  Nem egyszer valék a’ vár’ szél
ső termében, melly börtönhez hasonlított inkább, 
mint emberlakhoz , egész éjeken által elzárva, ki
téve itt ezer félelemnek. A’ vad szélsüvöltés , a’ 
magos ablakok’ csattogása, a’ falakról leomló 
kövek’ zuhogása ’s a’ korhadt deszkák’ recsegése 
olly szörnyű félelemmel töltötték asszonyi gyen
ge szívem’ , hogy alig valék képes, szorongásiin 
közt lehelni. Ha mindezeket férjemnek panaszos 
hangon elbeszélőm, vígjátékot talált keservim- 
ben! azaz: a’ helyett, hogy sorsomon enyhítsen
— kinevetett. —  Akkori nagy szenvedésem ’s 
bánatos félelmem reám olly behatást teve, hogy 
most i s , midőn inagani vagyok, akarat ellen 
könnyek fakadnak szememben ; — borzadok e- 
gyedűl lenni, a’ magányt mint legnagyobb elle
nem’ kerülöm ’s utálom, csak társas életet óhaj
tók , minden magányos perczenet halálig kínoz.“

„így töltők már egy esztendőt mint nő hide
gen és szomorún. A’ gróf csak név szerint vala 
férjem; ’s íme egy különös körülmény uj bajok’ 
hullám! közé sodrott. A’ gróf egy ifjúkori isme
rősével öszvezördűlvén, párviadalba keveredett; — 
mindketten esküvéssel fogadók , hogy mihelyt 
egyik vagy másik legkisebb sebet kap, a’ viadal
lal felhagynak ugyan : de azt minden esztendő
ben azon nap, ’s azon helyen újra elkezdendik.
—  így a’ huszadik párviadalt folytatták már, ’s 
ekkor férjem sebet kapott annyira veszedelmest, 
hogy a’ sebész azt gyógyíthatlannak vallá. — 
Illy súlyos állapotjában a’ gróf engem magáhos 
hivata.“

„Közöttünk szíves vonzódás, lelki öszvehang- 
zás nem uralkodott; a’ mit egymás iránt mint 
házasok érzőnk, az nem vala szeretet. Az ő ter
mészete az enyimrnel egyenes ellentétben ál
lo tt,  ámde betegségeben hozzám mutatott őszin
tesége, bennem hálás .részvételt szült; —— ő szá- 
nólag érző, hogy általa szerencsés nem levők,
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életem’ mostoha sorsán fájdalmát nyilatkoztatá- 
k i , dicsére' bennem a’ lélekisméretes szorgalmat, 
mellyel őt dajkálám; és a’ mit leginkább becsü
lök, sinlődésében a’ gonosz gazdasszony ellen ne
mes védelmezőm lön. —  Élete’ történetét hiven 
elbeszélő, nem titkolt előttem semmit; —  ’s ez 
hozzá bizodalmainat rendkívül nevelte. — Egy 
reggel, midőn a’ seb’ fájdalmában igen igen szen
vedett, megfogám kezét ’s égő ajakimhoz szorí- 
tám. — „Ne sírj —  így szólalt meg —  a’ sí
rás nem használhat, te velem nem voltál sze
rencsés, örvendj, most legalább szabad léssz; ne
ked életem nem hozott rózsákat —  tán hozand 
halálom.4* — Oh egy szót se a’ halálról —  szó
lék közbe sírva és zokogva —  az én férjem nem 
fog meghalni! —  „Meg fogok, meg és pedig 
holnap.“ —  Mit holnap? Istenem, mi történik 
holnap! —  „Holnap már végem leend.44 —  Nem, 
nem, ez nem lehet! és ha ez megtörténnék, ak
kor én sem akarok élni. —  „Gyermek te ! mi 
esztelenség ez.4’ —  Nem, épennem esztelenség—— 
felelék itt hirtelen —  ha férjem meghal, én sem 
akarok éln i; esküszöm az élő Istenre! —  „Vi
gyázz kincsem ’s gondold-meg: mit cselekszel; 
ódd magad’ a’ hamis esküvéstől !u —  Oh én 
megtartom szavamat! esküm szent és bonthatat
lan! — „Ez tehát eltökéliett való szándékod?44 
— én erre hevülék ’s mondám : Kegyed’ kétke
dése hántás! —  „A’ te szived nemes jó szív, 
de fejed csapongó ; ha majd arra jövend, a’ próbát 
ki nem állód.44 —  Am próbáljon , illy áldozat 
nekem játék leend csak. — „Tehát csakugyan el
tökélt szándékod velem meghalni?44 —  Igen, 
és ismét igen —  mondám —  m a, holnap, az 
ej jel , vagy ha ágy kívánja, tüstént e’ pillanat
ban. — 0  mindezekre gyönge hangon mondái 
„így tehát legyen-meg!44 —

„Csönget, ’s az öreg gondviselő-asszony meg
jelenik. A’ gróf egy csésze csokoládét parancsol. 
Midőn ez megkészült, a’ jelenlévőket kiküldő; 
nekem itt egy kis kulcsot ada-által iró-asztalá- 
tól, mellyből egy lepecsételt papiroskát kivánt; 
én engedelmeskedém ’s kezéhez nyujtám azr. — 
Ekkor kérdő tőlem utólszor hangosan: hatokéit 
szándékom legyen-e vele meghalni ? —  én i g e n 

nel felelők ; —— ő pedig a’ titkos papirost fel- 
bontá , a’ mi benne vo lt, szemem előtt a’ cso- 
koládba hintő, megcsókolá kezem’ ’s fgy szólt: 
„akaratod legyen-meg — igyál.44 —  E’ szava
kat hallván megdöbbenék i t t , —  remegve néz
tem a’ csészére; férjem gűnymosollyal szoritá 
össze ajakit —  én pirultam —  büszkeségem’ ér
zelme győzött bennem az élet’ szeretetén; —  
a’ csokoládét hirtelen nyelém-Ie.44 —

„A’ gróf Örömét mutatá, dicsérte hűségemet 
’s szívemnek hősi erejét, magasztaló hozzá bizo
nyított igaz szeretetem’. —  De én mindezekre 
nem ügyelők; — csak egy, csak egyetlenegy rém
gondol.it foglalt-el—‘a’ közel-halál. Harag forrt 
bennem , titkos undor kapott - meg —  a’ gróf
ban hóhéromat látóm. — Képzetem már is el
hitető velem belső égető fájdalmimat mint a’ mé
reg’ bizonyos következéseit; —  érzőm halálo
mat közelgni, borzalmak közt sikolték fel. Anyám 
a’ terembe lépett, én magamon kívül omlottam 
karjai közé; — szó nem jöhetc ajkamra — el- 
némulék. Erre a’ gróf anyámhoz fordul illy sza
vakkal: „Napam! leányod velem kivánt meghal
ni , esküvel köté-le magát ; minden ellenmondá- 
sim mellett nem akart fölhagyni szándékával , ő 
mérget ivott.44 — Itt én viszont magamhoz tér
tem. Nagy Isten! — fölkiálték —  tehát csak
ugyan igaz? —  Anyám! gróf ur! tejet, tejet 
•az istenért! csak tejet hamar és orvost! —  A’ 
gróf mosolygott , ’s szemrehányásimra hidegen 
feleié: „Légy nyugott! nincs szükség tejre, nincs 
orvosra; a’ méreg, mellyet lenyeltél, czéklából 
készült czukor-por volt, más semmi. — Holnap 
—  úgymond —  utolsó napom leend, édes anyá
dat idehivatám vigasztalásodra, fejed’ szeszélye, 
képzetid’ heve, szíved’jósága mellett annak nagy 
gyöngesége , jövő állapotodat féltetik velem. — 
Vedd szívedre vég oktatásom’ : ne higyj indula- 
tidnak , különben áldozatjok léssz, ígéretekben 
szavaiddal ne hirtelenkedjél! higyj nekem: csak 
a’ tiszta rény adhat az életnek igaz kéjt ’s kel- 
lemet. Élj boldog! most hagyj magamra, még 
némi dolgaimat szükség elrendelni — Isten ve
led !4‘ —

„Magamon kivűl valék , alig állhaték-me?
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lábaimon; szegyen e's bánat fogának-el, fér
jemtől nem távozhatom. O megcsókoló homlo
komat, anyámat kére, távoztatna-el; anyám 
parancsára elmenék. -— O megholt — a’ mint 
eleve mondá —  szivemből siratám halálát, es so
ha sem felejtem vég búcsúját, vég oktatását.“

N y itr a z e r d a /ie ly  L ő r in c i .

HUMBOLDT’ NAPÓRÁJA CUMANÁBAN.
Midőn Humboldt ur ISOOdik esztendőben 

Cumanában vala —  mond Lavaysse —  ott egy 
igen szép napórát készített. Ha valamelly jöve- 
ve'ny egy cumanai lakossal ezen óra mellett el
halad , az utőbbiktől mindig e’ szavakat fogja 
hallani: „Ezen napórát a’ b ö l c s  Humboldt bá
rónak köszönjük“ ; mert ez a’ szó „Sabio“ , mel
lyel itt rendszerint élnek, egy spanyol gyarmat
belinek szájában egyszersmind annyit jelent, 
mint: bölcs e's tudós. Soha sem haliám a’ híres 
utazónak nevet említetni, a’ nélkül hogy ezen 
epitheton előre-bocsátasse'k, ’s mindannyiszor 
mely tiszteletűket’s szere'ny csudálkozásukat nyi
latkoztatják iránta. Különös gyönyörrel beszél
nek azon szíves készségről, mellyel ő csillagászi 
műeszközeit nekik mutatta ’s az azokkal-élést 
fejtegette. Mindnyájan , kik tőle leveleket vagy 
kezétől irt holmi jegyzeteket bírnak, őrzik gon
dosan mint valamelly szent emléket. Nagy be
csület háramlik arra, ki vele levelezésben állott. 
Ezen érzelmek szintolly dicséretesen bélyegzik a’ 
cumanai lakosok’ charakterét, mint ama’ jeles 
dicső férfit , kihez azokat bizonyítják.

M Ű V É S Z E T I  E L Ő  H A L A D Á S .

V as  g ő z h a j ó .  Londonban kevés napok 
előtt a’ kelet-indiai társaság’ számára egy gőz
hajó készült-el, mellynek hossza 125,  széles
sége 24 ’s ormozat-közti magassága 11 lábnyi ; 
egészen vasból van szerkezteivé , csupán fedele 
áll tölgypallókból. E’gőzhajó azon czélra készült, 
hogy a’ hajókat Ganges vizén szemmel tartsa. 
Ama’ nagy vaslapok, mellyekből a’ hajó készült, 
félhüvelyknyi vastagok ’s 30,000 pántszeggel 
vannak mesterségesen öszvefüggesztve. A’ gőz-e
rőmű hatvan lónak vontató erejével bir. TJgy 
látszik, hogy egy vízi féreg, inelly Gangesen 
minden fából csinált gőzhajót megrongál, adott

okot ezen újabb művészi csinálmányra. A’ vas
hajó 20,000 font sterlingbe került.

A’ g ő z h a j ó z á s .  Angliában ’s különösen 
a’ szövetséges státusokban óriási előhaladástmu
tat. Mindennap másmás egyesületek állnak - fel 
uj gőzhajók’ létrehozatása végett, mellyek által 
a’ közösülés példátlan elevenséget nyer ’s a’ ke
reskedési egyesületnek véghetetlen haszon sar
jad. A’ Congressushoz benyújtott tudósítás sze
rint a’ Missisippin 200 gőzhajó találkozik, mel
lyek rajta ’s 22 mellékfolyamin 8440 angol mér- 
földnyi vízhatárt járnak-be, jelesen : 2256 ínfűi
det a’ Missisippin magán, 1500 mfdet Missou
r i ,  1050 mföldet Ohio, 800 mfdet Arkansas, 
420 mföldet Wabash, 300 mfdet Tenessee, 290 
mfdet Cumberland, 280 mfdet Atteghany ; 200 
mföldet Illinois, 250 mföldet a’ fejér ’s 120 
mföldet a’ zöld folyamon ’s a’ t. A’ hajók 
38,500 tonna terhet visznek, évenként 880,000 
ölfát fogyasztnak. Azonkivűl van még 4000 más 
hajó, melly ezen folyókon évenként lefelé egész 
Llj-Orleans-ig jár , ’s mintegy 160,000 tonna 
terhet szállít.

G y o r s  p o s t á k .  Hogy a’ Ievélpósta An
gliában gyorsabban mozdítassék - elő , javalásba 
hozatott (a’ mit már korábban Schultes udvari 
tanácsos is Dingier’ polytechniai journaljában 
182 9 érintett), hogy az utakon hosszant fa-osz
lopok állíttassanak, mellyek,vas-drótok által jőjfe
nek egymással öszvekötésbe. A’ levelek henger
be (cylinder) zárva, gyűrűkön futnak a’ drótsza
lon el ; e’ leveleket bizonyos pontokon az arra 
kirendelt személyek megvizsgálják, a’ statióhoz 
tartozókat kiveszik, ’s a’ többiek ismét a’ dró
ton tovább szalasztatnak. Illy mód szerint egy 
levél legrövidebb idő alatt jutand az ország’ e- 
gyik végéről a’ másikra ; —  Londonból lorkba 
p. o. egy levél legfeljebb egy vagy két óra alatt 
czélhoz érne, —  midőn most ama’levélcsomókat, 
mellyek közönségesen száz fontot nyomnak, ezer
szer nehezebb erőműveken négy ló vontatja, ’s 
az emberek, kik e’ bajos utat együtt teszik, a’ 
gyorsabb előmozdítást szintúgy akadályoztatják. 
Olly helyeken , hol megtörténhető , jónak vélik, 
e’ czélra oszlopok helyett a’ templom’ tornyait 
használni. ■—
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A’ l á n c z h i d a k ’ száma Francziaország- 
ban nőttön nő. Csak magában a’ Rhonevölgy- 
ben mintegy harmincz órányira Lyontól lefele, 
kilencz illyeten hid találkozik; mint p. o. Arles- 
Yiennes - Tournon- Beaucaire-ban ’s a’ t. A’ 
beaucairei hidnak hossza 700 láb. A’ Loire fo
lyón által ne'gy öt függő hid vezet, a’ Saone vi- 
ze'n pedig három ’s a’ t. Sz—y.

NÉPISMÉRTETÓ VONÁS.

A’ világon ama’ legnagyobb ’s legrégibb nem
zetnél —  meíly annyi század óta változhatlan 
’s hű követője a’ nagy Confutsenak —  a’ d u 
naiaknál; a’ megkülönböztető tisztelet’s jutalom, 
az azt ön érdem által nyertnek magzatira soha 
sem száll, azaz : ha valaki bizonyos nemes te tt
ért mandarini méltóságra emeltetik , ennek fijai 
csak hasonló érdem által nyerhetik-el e’ méltó
ságot, ’s egyedül szüléinek szerez magáéhoz ha
sonló megkülönböztetést. —  Valóban bölcs tör
vény ! mert csak ez ösztönzheti a’ szüléket arra, 
hogy gyermekeiket erkölcsileg neveljék , testi ’s 
lelki tehetségeiket kimiveljék, ’s ez által mind 
a’ hazának derék polgárokat adjanak, mind pe
dig czéljokat érvén, fáradságuk később megjutal- 
maztassék. Csak ez ösztönzheti a’ fiakat nagy 
’s nemes te ttekre, hogy ne szégyeljék magokat 
nemes atyáktól származottaknak lenni ; hogy ha
sonló méltóságra érdemet gyűjteni törekedjenek; 
egy szóval: hogy mind magoknak boldogságot, 
mind szüléiknek örömöt szerezzenek.

Hdgr.

A’ GLTAÜTÉS MIKOR KERÜLGET ?

1) Ha az ügyvéd, ki már vég íté le t alá bo- 
csátá a’ 8 — 10 esztendős adóssági pert, még 
egyszer —  ex superabundanti — i n t ő  ítéle
te t kap.

2) Ha egy szerelmes ifjú azon boldog pillanat
ban, midőn szívkedveltje’ ajakiról legelőször hall
ja e’ varázs-szózatot „szeretlek“ ; örömittas he
vében imádottja’ hajából egy fürtötskét levág, 
—  ’s másnap reggel veszi észre, hogy kedvese 
p a r ó k á t  hord!

3) Ha a’ hetyke mesterlegény rátartólag ’s di
ákot játszva a’ hídfőnél elmegyen, ’s midőn min
den szó nélkül már szerencsésen a’ hidra ért — 
a’ czédulaszedő ezen nyers szavakkal: „Sie mit 
dem blauen Kaputrock!“ mindenki’ hallattára 
visszakiáltja.

4) Ha az idegen a’ pesti nagyhid, váczi *s úri 
utczák’ sima szép kövezetén (trottoir) végig jött, 
’s egyszerre a’ h a t v a n i  ’s azután a’ m a g y a r  
utcza’ hegyes göcsörtös quasi-kövezetén tyuksze- 
mes Iába megbotlik.

5) Ha az úrfi mulató-pénzéből kifogyván, gaz
dag de fösvény nénjének (Tante) egy keserves 
négy oldalnyi levelet kínos küzdések közt magá
ból kifacsart ’s azt orczája’ verítékével már le 
is tisztázta; azonban , midőn épen a’ „legenge
delmesebb tisztelő öccsé-t“ akarná írni —  a' 
finom velinre egy ármányos ki nem vakarható 
ténta-foltot ejt.

6) Ha „Zampa“ lévén a’ játékszini czédulán 
jelentve, az igazgatóság egyik játszó-személy* 
rosszúl-lette miatt a’ —  „schwarze Frau-t“ a- 
datja.

7) Ha a’ fiatal iró, ki verseit a’ könyvárosnak 
beküldvén , az értők járandó irói-jutalmat csen
gőn várja ; —  ’s a’ posta’ érkeztével magát a’ 
k é z - i r a t o t  tulajdon megfordított borítékja a- 
latt kapja vissza.

D e m o c r i t u s  i c s e p p .  Egy tiszt-újitási 
alkalommal bizonyos fiatal ember, ki a’ közön
ség előtt ifjú kora miatt csak J á n o s k a  név 
alatt volt isméretes , választatván szolgabirónak , 
tisztujítás után nem sokára megjelent házánál egy 
panaszos; és ez, a’ pitvarban lelvén a’ hajdút, 
ki épen a’ szolgabiró1 köntösét porolta, ekép szó- 
lítá-meg: „kérem szépen h a j d ú  uram! itthon 
van-e J á n o s k a ? “

Szehrénytey.

T A L Á N Y .
Közte van szerdának közte ran pénteknek,
Egy ember sem híjjá még is csütörtöknek.

A’ 87dik számbeli rejtettszó : Hó.

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ HŰTELEN.

Bánat’ szűae ! lelkem1 hatja 
Arczod1 halvány fellege,
’S szemeidnek bő harmatja 
Ve'g reményem’ diilja-Ie.
Ah! de bár mélygondba hajtasz, 
lm erőre nem lelek.
Engem mit vársz, me'rt sóhajtasz:
Mondsza , mint segítselek ?

Ama1 hímes völgy1 Öle'ben,
Míg szépséged1 lantolám,
Tiszta bájos kellemesen 
Egy virág mosolyga rám.
Tündér volt ez: mit tehettem 
Én gyarlékony föld1 pora!
Nézzd, meghajolt, rabja lettem,
Engem tőled elvona.

’S tűzkörében semmivé lett 
A1 jutalmas hív öröm,
’S hah ! te mégis nem szemléled 
Mélyen záró börtönöm1!
Szánlak , ó hölgy , szűm’ csatája 
Még egy perczig sem pihent.
De ne aggj , ne gondolj rája^,
Vess-meg engem hűtelent 1

M a í  á r y.

UTAZÁSI JEGYZETEK A1 HAZÁBAN.

,,Ah miily orom az utazás !'4 kiáltek-fel ma
gainban Tessedikkel; midőn uj hivatásom’ helye
re jntni törekvőn, a’ pompás Pestet hátam me- 
gett hagyáin. Me'g egyszer tekinték-vissza e’ 
magyar Athene're, me'g egyszer mondák Isten- 
hozzádot nehány tiszteltjeimnek, ’s lelkem ma
ga elébe idezván az itt eltöltött napokat , észre 
se vcvám sebes haladtunkat ; ’s most már csak 
a’ budai hegyek’ ormait láthatám. Rövid utam 
nem lehete unalmas,1 mivel berlini utitársam, ki 
Nariskin orosz herczeggel több eV lefolyta alatt 
Norvégián ás Sváczián kiviil egász Európát, Per- 
siát ’s Törökországot bejárta , sokat beszále a’ 
hosszas utaztában látott ’s tapasztalt dolgok felől,

’s öszvehasonlítván Magyarországot a’ külfölddel, 
többnyire oda czáloza , hogy ha nem mindenben 
is , de mág igen sokban hátra vagyunk; a’ mit 
valóban csak az tagadhat, ki Fáy’ tormafárgekánt 
fennyen magasztalja lakhelyét, mert édesebb 
gyökérbe még nem harapott. Nem egyszer muta
to tt társam némelly faluban olly roskadt kuny
hóra, mellyet úgymond kőre-metszve Londonban 
Eszkimó lakja helyett lehetne eladni: ’s szem-le- 
sütve valék kénytelen megvallani magamban , milly 
sok idő múlva jöhetünk csak annyira is , hogy 
mint nyugoti szomszédunknál , csinos és egész
séges épületek tegyék a’ faluk’ ház-sorait. Pedig 
egy nemzet’ általányos jóllétére csak annak al
sóbb rendű polgáriról lehet következést hozni; 
mivel egyes gazdagok a’ legszegényebb nemzet
nél is találkoznak. Hány ’s miilyen nagy értékű 
gazdag van Irlandban, még sem nevezhetni az or
szágot általában boldognak; mert a1 nagyobb rész 
sinlik , sanyarog és örömest dolgozva is alig ke
resheti meg mindennapi kenyerét. —  Abonyban 
a’ legcsi'nosabb vendégfogadóba menénk ebédre; 
de a’ szolgálat épen nem felelt-meg a’ ház’ kül
sejének. Minden a’ legnagyobb mértékben tisz
tátalan, ügy hogy ujjal irogaíánk a’ poros tányé
rokra; az eczetnél is alábbvaló, ’s épen meg nem 
iható bo r, —  kár hogy annak kell neveznem 
— járula Ízetlen ebédiinkhez ; melly helyett mi
dőn mást kérnék , azt nyerőm feleletül a’ szol
gálatunkra rendelt cselédtől, kit ruhájáról kocsis
nak gondoltam: hogy van ugyan más is , de az 
nem olly jó ! ’s a’ fogadósné azért sem igen ügvek- 
szik, hogy vendéginek illőleg szolgáljon , mivel 
három hét múlva más fogadós váltja-fel. Ezen 
idő majd eltelvén , talán jobban fogadtatnak az 
utasok. Az ebéd’ végével azt kérdő utitársam 
gúnymosolygva, hogy ,,extra Hungáriáin non est 
vita V  — s nem győze eléggé csodálkozni azon, 
hogy ezen bortermő hazában, a’ Pest ’s Debre- 
czea-közti közösülésnek legélénkebb utján, mel
lyen annyi utas megfordul, olly hely is talaiko-
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z ik , hol egy ital jó bort pe'nze'rt sem lehet kap
ni. ’S inig — úgymond —  a’ túró ’s szalonná
hoz nem szokott gyoinru idegen kereskedő csak 
illy szolgalatra talál, addig a’ kereskedés töké- 
letes virágzást nem nyerhet; mivel egészségét 
kímélvén , inkább otthon marad : vagy legfölebb 
Pestig jővén, tovább menni nem bátorkodik; fél
vén a szomjan ’s éhen-halástól a’ mindenekkel 
bőven megáldott hazában !

A’ szolnoki kávéházban csak annak ajtajára fes
tett magyar gavallér’ kezében találni újságot. —• 
Kardszagon a’ református templom-melletti vörös 
márvány-emléket szemlélém-meg, mellyen e’ kö
vetkező felírást talalám: „Királyi örökös Feje
delem és ausztriai főherczeg Józsefnek, Magyar- 
ország’ nádorispánjának és királyi helytartójának, 
a‘ Jászok és Kunok’ igen jó grófjának és birájá- 
nak,  Fels, császár és apostoli király Ferencz’ 
testvérjének, midón a’ nagykunsági kerületet, 
és annak minden lakhelyeit személyesen eljárván 
bő kegyességének mindenütt örökös nyomdokait 
hagyná, sz. Jakab havának 16ik naj>ján MDCCCV 
észt. a’ háláadatos Nagykunok emelték.“ Ugyan 
ezen értelmű diák fölirás foglalja-el a’ négysze
gű pyramis’ másik oldalát, mellynek még hátra
lévő két üres oldala tettre várakozik* A’ nyif- 
va-talalt katholikus templomba bemenvén, annak 
szögleteibe föstött kétfejű sas’ , az egy pápai , 
kardinali, ’s egy nemesi czimereknek valamellyi- 
ke’ helyébe szerettem volna a’ hazait tétetni! —  
Nádudvarra érkezvén, eszembe jutott egy jmraszt- 
nak néhány év előtt ittlétemkor tapasztalt tudat
lansága , ki nem győze azon eléggé csodálkozni, 
hogy én Debreczennél még vagy 2 6 mértfölddel 
szándékozom tovább utazni: mivel ő ugymond 
azt vélte, hogy Debreczennél tovább menni már 
nem lehet. O felvilágosodás! ó népoktatás! —  
felsohajték magamban — mikor fog egy Birk- 
beck, mikor egy Brougham támadni hazám’ na* 
gyai közül, ki a’ köznép körül borongó éjho- 
malyt elűzvén, nappali világot áraszt helyébe?!

Hdgf.

POMPEJI ES HERCULANUM.

Nem messze Nápolytól mintegy 11,000 lé
pésnyire a’ Vezúv’ gyökerénél áll vala hajdan Her-

culanum és Pompeji, két nagy kereskedési! ’s a’ 
római építési mesterségnek legszebb példányival 
rakott város, melly Kr. szül. u. mintegy 79— 80- 
di4t évben Titus’ országlása alatt a’ Vezuvnak 
egy iszonyú kirohantakor hamu, láva ’s egyéb 
tüzfolyamok által elöntetvén végkép betemette- 
ték. Épen illy kitörés’ alkalmával lévén azon 
vidéken idősb Plinius, a’ természet titkainak ’s 
jelességinek ama’ fáradatlan vizsgálója , mineku
tána kíváncsisága kelleténél tovább vivé, a’ me
leg gőztől-e vagy füsttől elfojtva a’ vulkán’ dü
he’ szintével lelketlenül találtatott.

Több század folyt*el a’ nélkül , hogy vala
kinek eszébe jutott volna a’ hajdani világ’ e’bé- 
li méltósága’ fentartásának emlékeit a1 hamvak 
közt nyomozni, de arra az idők’ viszontagsági 
sein engedőnek időt. Hogy azonban már régente 
találkozott némelly, a’ történetekből ugyan nem 
tudjuk , de gyaníthatni onnan, hogy nagy fárad
sággal és munkával ásott utakra, mellyek ezen 
városoknak helyzeteire vezetnek, akadtak. A’ 
mennyire tehát bizonyosabban meggyőződve lehe
tünk, az annyiból áll: hogy az első nyomozó á- 
sás mintegy I6 89ben történt. Két mérföldnyire 
a’ tengertől Vezúv’ gyökerénél vések a’ földet 
nem sikeretlen kimenettel, holott némelly római 
maradványokra akadtak. Ugyanazon évben utóbb 
a’ tengertől egy mérföldnyire ástak egy pinczét, 
hol hasonlóul némelly fölirásokat találtak, meí- 
lyek azután Pichetti Ferencz’ míígyüjteményébe 
kerültek. Abban maradott ettől fogva ezen nyo
mozás, míg Elbeuf herczeg, ki I706ban a’ 
császári sereget Nápolyban vezérlő, a’ kutatást 
tovább nem folytatá. Ennek annyira megtetszett 
ezen vidék, hogy a’ császári seregtől visszama
radván 1713. saltai herczegasszonnyal házassági 
frigyre lépvén, annak kedvéért Portiéiban egy 
falusi lakást építe. Azon helyen, hol e’ ház ál
lott , egy mulató kastély volt emelve, mellyben 
most arna* híres heiculanumi museum van. Her- 
czeg Elbeuf, midőn 1711 ben ama’ falusi lakását 
építő , közel az Augustinianusok’ kertjéhez egy 
kutat ásata; ekkor csak hamar láva-öntésre akad
tak,  ennek álttörése után következők egy hamu
val és vízzel vegyített föld , melly által Hercu-
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lanumban minden ház födve es tömve van. Itt 
találák legelsőben is ama’ remekmívű három asz- 
szony-szobi ot , mellyek a’ három Vestaszűz’ ne
ve alatt ismeretesek. Magának tulajdonitá eze
ket a’ vicekirály, Romaba küldvén kiegészített, 
’s annakutána Eugenius Iierczegnek ajándékozó; 
—• ez által kerültek Re'csbe , ’s annak halála u- 
tán Dresdába. Szerencsésen folytatá az ásástEl- 
beuf herczeg mindaddig, míg â  kormány minden 
további nyomozástői végképen eltiltó; ’s e’ szerint 
szinte 30 é\ig maradott felbe Herculanum’ e's 
Pompeji’ felkutatása.

Csak akkor kezdődék-el az ismét , midőn 
Nápoly a’ spanyol királynak Károlynak, IV Fer- 
dinánd’ atyjának békés birtokába jutott., ’s az 
tavaszi lakhelyet Portiéiban választá. Meg va- 
la még ama’ rég ásott kút;  ezen menőnek 173 8 
a’ királyi parancsra mélyebben, míg végre az é" 
pületek’ nyomaira akadának , ’s ez vala a1 The- 
atrum. Hogy valóban Herculanum azon hely, hol 
ásának, bizonyító a’ fölirás ; ez áltál bizonyossá 
tétetvén újra neki lelkesedének és az ásást de- 
rültebb kedvvel folytatók. A’ munkára ügyelés 
egy spanyol földmérőre Rocco Gioachino Alcu- 
bierre-re bízatott. De ennek tudatlansága ’s ü- 
gyetlensége által több igen jeles emlék elveszett; 
igy egy nagy felírásnak érez betűit is, a’ nélkül 
hogy előbb leírta ’s rajzolta volna, leszaggat tat- 
ván öszvezavarva egy kosárba hányató. Rocco i- 
dőveli előmozdíttatása után a’ másod felvigyázat 
’s földalatti munkálődás’ elrendelése egy svajezi 
földmérőre Weber Károlyra jutott. Ezen ügyes 
férfinak (ki után hasonló ügyességű la Yega kö
vetkezett) köszönhetni sok jeles intézést és fel- 
födözést. Tovább nyomozónak és 1750 észt. Sta- 
bine’ és Pompeji’ fekvésére is reá akadtak. A’ Pom
peji amphitheatrum’ roppant maradványit megta
lálók ; a’ munka is könnyebben folyt már,  hol
ott Pompeji inkább hamuval mint lávával vala el
temetve. Egy falusi ház’ pinczejében közel egy 
ajtóhoz talajának 2 7 asszonyi vázt ’s egy már 
megkeményedett hamu-tömegben (Masse) e' sze
rencsétlenek’ egyikének emlőit lenyomva ’s a’ 
mellett nyak- jjs karkötőket. Ugyan e’ háznak 
alsó bemenetében két embervázra akadtak, melly

egyik kezében kulcsot, a’ másikban pénzzel töl
tött erszényt ta r to tt ; nem messze ezektől ezüst 
és érez edényeket leiének. E’ két váz gyanítha- 
tólag a’ házi űré és szolgájáé volt, kik magokat 
a’ veszélyből kimenteni haszontalan iparkodván, 
a’ sűrűén omlott hamuban találtak sirjokat. Sza
konként igen szép ’s a’ literaturára ’s művészet
re fölötte nevezetes maradványokat leltek. 1690 
darabból álló tekercs-irományok (Rollen) közül, 
mellyekre akadtak,  Davy angol chemicus’ ügyes
sége által 407 példány bontathatott-fel, mel
lyek közül csak 88 olvasható. A’ talált iromá
nyok: Epi kurosé , Philodemosé , Demetriosé , 
Polystratosé, Kolotesé, Phaedrosé és Pbanosé. 
Többet nyert azonban e’ felfödözésekben a’ mű
vészet, ha a’ sok szép oszlopot, szobrot, raj
zolatot, mellyek a’ Portici museumban 16 szo
bában tartatnak , szemügyre vesszük. Láthatni 
ezek’ rajzait ezen mívben: Le antichitá d’ Erco- 
lano ’s a’ t. Pompejiról leghelyesebben ír ha
zánkfia Agyagfalvi Goró Lajos e’ munkában : Wan
derungen durch Pompeji. Wien 1825. Kár, hogy 
e’ tudós világot érdeklő jeles mű’ magyar szüle
tésű kiadója nem nemzeti nyelvét választá annak 
kiadására ’s honfiainak dicsőségére! —

Számos nagyok kezdők utóbb is az ásást 
folytatni, de az udvar mindannyiszor gátlá mun
kájukat , míg végre a’ következett kormányok 
magok vállalák-el az ásatást majd folytatva, majd 
félbeszakasztva nagyobb ’s kevesebb sikerrel. Az 
I815ki political körülmények egészen félbesza- 
kasztaták a’ nyomozást. 1816 évi Februáriusban 
I. Ferdinand király a’ munkát újólag elkezdeté, 
de Herculanumhoz aligha már —  egy részetské- 
jét kivéve — juthatni ujdon beomolta miatt; 
mit nem tehetne azonban nemzeti ’s fejdelmi 
erő? — ’s vajha iilyes fordíttatnék ezen sok li
teratúrai ’s művészségi kincset rejtőhelynek szor
gos és élénk kikutatására! —

H ort á t h Elek.

LENGYEL EMLÉKEK.

Egy eleműit , közel nyolczvan esztendős 
lengyel asszony, ki igen jeles de elszegényiilt 
nemes házhoz tartozott, már Kosciusko alatt el-
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veszte három fiát a’ hazáért; azóta nagy őseinek 
egy agg várában élt a’ világtól külön-szigetelve. 
— Midőn Varsóban 1830. a’ Lengyelek fölkel
tek ’s mindenki buzgott vagyonával a’ haza’ ol
tárán áldozni , a’ tisztes matróna e sorokat irá 
a’ Dictatorhoz : ,,En öreg vagyok és szegény. 
Három nagy reményű fimagzatot ’s minden java
mat feláldoztam egykor a’ hon-szabadságért. Most, 
fájdalom ! már nincs mit adnom — három ércz- 
koporsóján kivűl szerettimnek , kik a’ szabad
ság’ harczában egykor vérüket ontották. —  lm 
küldöm neked Dictator. — Azon nemes hamvak, 
mellyeket e koporsók födöztek , ’s mellyek egy
kor, midőn még azokat egy fönséges lélek eleve
nítő, javokkal’s végső csepp vérökkeí a’ lengyel 
szabadságnak áldoztak ; •— azon nemes hamvak 
ugyanazon szent ügyért még az utolsót is oda
adják , melly a’ halaiban övék volt.- — Olvaszd 
üszve Dictator, elleneink’ romlására!“ —

Egy nemes de szegény lengyel ifjú szerété 
titkon egy dázs grófnak leányát ’s viszont sze
rettetek; azonban szigorú sorsa ellenző, hogy 
szive’ titkát a’ dázs atyának fölfedezze. Midőn 
a’ lengyel nemzet fölkelt elnyomói ellen , a’ de
rék ifjú is megjelent a’ nemes honvédők’ zászló- 
ji alá. Néhány nap múlva a’ grófi házhoz várat
lanul meghivatott. Az ifjú csodálkozék ’s midőn 
a’ rendelt órára a’ grófi udvarba lép, lá tá , hogy 
a’ szolgák minden drágaságot , arany ’s ezüst 
edényeket ’s a’ minek csak valami becse ’s ér
téke vala , az épületből kitakari'tnak. A’ gróf az 
ifjú nemest nyájas arcczal fogadja ’s igy szól : 
„Hozott Isten, nemes ifjú férfi! Régen tudom, 
hogy leányom szivednek kedves. Becsülöm sze
rénységed’, melly tiítá, hogy titkodat nekem föl
fedezd. De a’ jelen időben mindenki egyaránt 
gazdag vagy egyaránt szegény, egyformán nemes 
vagy egyformán silány. — lm lassd ! a’ mim 
van , az mind hazámé. A’ nemzet’ háláját adha
tom jegy-ajándékul; ha tetszik ezzel neked leá
nyom’ keze, ágy legyen — a’ tiéd.“ — Itt az 
érzéstől elfogódott ifjú — némán — omlott a’ 
nemes ősznek lábaihoz, de ez fölemelte őt ’s hőn

szorítá karjai közé. —  Néhány nap múlva a’ je 
gyesek oltárnál esküvének Örök hűséget. Az a- 
tya és vő együtt ment a’ rettentő harczba. Most 
békén nyugosznak; halmaik fölött sirszellő len
gedez ! —

K Ü L Ö N F É L E .

N e v e z e t e s  ú s z ó .  — Egy Moccia ne
vű szerzetes (igy olvassuk bizonyos florenczi új
ságból) , ki jelenleg 50 esztendős ’s a’ classics 
literaturában szerzett isméretiről nevezetes, rend
kívüli mértékben bírja azon mesterséget: a’ vi
zen ágy úszni, hogy soha el nem merül. Vettes
sék bár a’ Iegragadósb folyóba, a’ legvészesb ten
gerbe , a’ legrémitőbb hullámokba vagy örvény- 
forgásba, — ő a víz’ felületén mindig megfog 
jelenni. Nyáron, midőn a’ hőség tikkasztó, gyak
ran lehet őt dereka alá csapott karokkal a’ vizen 
látni; álomba merülve nyugszik sokszor a’ ha
bokon, ’s mint puha ágypárnán fordul majd egyik 
majd másik oldalra. E’ csodás uszó-tehetség’tit
ka az által világlik-fel, hogy az úszónak teste 
harmincz fonttal kevesebbet nyom, mint sem tes
téhez képest hasonló területű viz.

Penn William és Story Tamás Virginiában 
utazván , egy erős záporeső utolérő őket ’s azért 
egy dohánytermesztőnek házában keresőnek me
nedéket. A’ hajléknak ura a’ két jö\evényt igen 
durván fogadó, mondván: Valóban nagy szem
telenség! házomba tolakodtok a* nélkül, hogy en
gem kérdeznétek. Tudjátok-e ki vagyok? —  Mi
dőn a’ vándorok mondanák : nem ! felele rendkí
vül dölfösen : „Én b é k e  b í r ó  v a g y o k 4’ —  
,,’S az én barátom itt —  válaszolt Story Tamás 
— oflyan állatokat mint te vagy, százat is csi
nál. O Pensylvaniának kormányzója.“ Lehet gon
dolni, hogy a’ nagy békebiró itt feszes pávaka
rikáját mint. ereszté-le.‘

REJTETTSZÓ.
Fgy hosszá, egy rövid: ha megcsináltatok ,
Eldet roncsolok , fejet beszaggatok ;
Miért hogy gyilkosnak még is nem hívtatok ? —
Főpap lakik bennem, csak megfordítsatok.

A’ 88dik számbeli talány: e betű.

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .



TÁM8ALK.©l}é.
90. szám Pest, november’ 10kdn 1S32.

A’ H O N H O Z .
(A’ késmárki M. T. felállásakor.)1

Hálál beteltek ve'gre reményeink,
Ó Hon! az érted gyíiladozó kebel 

Alkot, teremt, szór új világot,
Bár ezer éj egeden borongjon.

Nézzd o tt, hol egykor Hét Mogerid1 vitéz 
Zászlói lengtek, hol diadalmi kürt 

Harsogta Árpád’ győzedelmét 
’S nemzeteket leverő hatalmát;

Hol hős királyid, nagy Lajos és Hunyad 
A’ messze tenger-partokig elterült 

Országokat, roppant Budának 
Ormai közt zabolázva tárták:

Ott most F er e n é z ü n k ’ — népei’ és egész 
Europa’ tisztelt Nestora’ — ’s Nádorunk’ 

Kormánya ifjú nemzetednek
Boldog arany szakaszát deríti —

Ott hőseidnek hős deli magzati —
Szelíd korunk’ őrangyala’ szellemét 

Leltelve — izzadnak kivíni
Nyelv’ ’s tudomány’ gyönyörű babérit.

És itt a’ hősnép’ sírja körűi, — a’ hol 
Vérkönnyeket sírt gyakran az érező 

Vándor Magyar — nyelvét ’s magát is> 
Számkivetés’ mezején találván:

Itt támad uj fény, csillag emelkedik,
Egy szebb jövendő’ csillaga; uj világ 

Derűl-ki a’ Kárpátok’ oszló 
Fellegiből kiemelt egedre ! —

Árpád’ dicsőült lelke tekints alá!
Nézzd ott, hol egykor fegyvere villogott 

Döntő karodnak ’s homlokodra 
Vér’ nyomain koszorút arattál,

Ott szinte ezred’ tiinte után — terem 
Nyelvedé kitisztult bájlebegésein 

Hős tetteidből új borostyán
’S nemzeti taps köti-föl fejedre -r

Ott-ott szokatlan mennyei fény mosolyg
A’ rég-felejtett hős daliák fölött;

Lgy tetszik — a’ Rákos’ viruló 
Téréin harczos apák tolyongnak.

Éjcsöndetek’ mély ködje fölött dicső
Napot-teremtő nagy köszörűsünk —

Hullámi közt az ősz Dunának —
Szobraik’ érez idomán ragyognak.

Oh hála Nektek — hű unokák ezért!
Lelkemben áldást zeng az utóvilág;

Örvendve sejtem , ó magyar Hon !
Fény-özönét d e l e l ő  n a p o d n a k !

T. M.

L É G - H A J Ó Z Á S .

Dupuis Delcour Parisban , ki legújabban 
egy lég-utazást t e t t , a’ következőt teve e’felől 
nyilványossá egy nyomtatott értekezésben : ,,A’
lég-hajó’ k o r m á n y o z h a t á s a  nem álomtöb
bé. E1 gondolat nem tartozik már azon alchy- 
misták ’s philosophasterek’ agycsodái (Chimaera) 
közé, kik a’ 16 és 17dik században szertelenked
ve a’ bölcsek’ kövét nyomozták. —  Semmi sem 
lehet conserjuensebb , mint egy valóságos és köz 
alkalmazatií l é g - u t a z á s ’ ideája, melly lég
tudományi (aerostaticus) elvekből következik. 
—  17 83 óta, midőn Montgolfier testvérek a’ 
léghajót feltalálták , külön tartományokban ’s í- 
gen sokan jövendölgeték a’ léghajőzás’ lehetősé
gét ’s behozathatását ; Franczia- Angol- Német- 
’s Olaszország’ legélénkebb fejei erről tétleges 
(positiv) isméreteket hozának napfényre , és a’ 
legbelátóbb tudósak sem kétkedtek, hogy az em
beri lélek valaha a’ légre is kiterjeszti uralkodó 
hatalmát ’s azt meg is állapítja. — P a u l y  
(Genfből), ugyan az, ki az úgy nevezett per- 
cussio-fegyvert találta-fel, már lS()4ben tett e’ 
tárgyban igen szerencsés és elhatározó próbát 
Párisban , ’s a’ szerencsétlen Ney marsaiban olly 
pártfogót talált, miilyen az olly művészre és tu-
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dósra nézve, ki uj találmányt 's fölfedezést kí
ván kÖzrebocsátni, igen ritkán akad.4*

,,1 S29nek Decemberében —  mond továbbá 
Delcour —  miután én magában a’ gőzkor’ kebe
lében győződtem-meg arról, hogy theoreticus szá
molásira meg nem csaltak, jegyzéket nyujték-be 
a’ franczia academiának, mellyben egy kormá
nyozható erőműnek ideáját kifejtem, kérvén egy
szersmind az academiát, nyilatkoztatná-ki: mit i- 
tél egy, léghajók által eszközlendő'lég-utazás’ le
hetőségéről. E’ munkám két biztosságnak adatott- 
ki megbirálás végett. — Mingyárt a’ júliusi na
pok után kérelemirást nyujték-be Fiilöp királynak, 
esedezvén , hogy e’beli munkám’ ’s fáradozásim’ 
jutalmául —  egy megbizottság’ föliigyelése alatt
—  adatnának nekem eszközök az első kénysze
rént igazgatható léghajó’ elkészítéséhez. Ezen 
kérelmemre 1S30. Septemberében az akkori bel
ső ministertől Guizot úrtól azt nyeréin válaszúi: 
hogy a’ király az academia ajánlatát vette ’s u- 
gvan azt felszólította, nyújtana nekem segéd
kezet , hogy azon megbizottság előtt, mollyet az 
academia e’ czélra kinevezend, az ezen talál
mányhoz szükséges munkálatot sikerrel kivihes .̂ 
sem. —  Azóta e’ tárgyról nem hallék semmit, 
’s még mostanig is várom, mit fog végre az aca
demia többszöri felszólításra elhatározni. Részem
ről ugyan az uralkodás’ de kiváltkép az acade
mia’ eziránti langyságán nem igen csodálkozám; 
mert hiszen minden tartomány számos példát 
nyújt, hogy a’ legfontosb ’s leghasznosb talál
mányok többnyire chimaeráknak tartattak, mi
előtt azok kivitetnének ; ’s gyakran csupán egy 
kedvező szerencsés eset, vagy többek’ véletlen ösz- 
vefüződése eszközlé azoknak valósultát. — Min
denki tudja, hogy a’ most már közdivatú ’s oily 
hasznos g ő z -  hajózásnak sem vala a’ korább idők
ben különb szerencséje. Azon okfő, melly azt 
mozgásba hozza, már két század előtt tudva volt; 
de csak F u l t o n ’ személyes speculatiójinak kö
szönhetni , hogy az végre életbe is lépett. —
—  Valljon a’ rendszeres léghajózást is a’ keres
kedési érdekeknek ke!l*o majd köszönnünk

Így szól Delcour. —  Es mi fölöttébb saj
náljuk — mond erre egy német i r ó— hogy nem

birunk azon eszközökkel, mellyek által hasznos 
és nagy fontosságú találmányát világ’ elébe lép
tethetnék. Mennyi nagy , fülséges ’s az egész 
emberi nemnek rendkívüli hasznot hajtható talál
mány veszett immár el mindazoknak gondatlan- ’s 
tompaságuk m iatt, kiknek hatalmokban állott 
minden abhoz szolgáló eszköz és mód , annyira, 
hogy csak ezen egy szó „ a k a r o m "  volt volna 
részükről szükséges. — Non nisi veritas !

Stekrényesy-.

FURCSA KALAND A’ GANGESEN.
(Skinner kapitány’ legújabb iratiból Indiáról.)
Midőn egykor a’ Gangesen utaztunkban — 

illy szavakkal irja-Ie e’ kalandot Skinner —  éj
jel a’ parthoz kikötnénk, a’ történet úgy hozta, 
hogy hajóm egy nagy bárka (Budscherau) mellé 
került, mellyben egy bizonyos előkelő epe-sáros 
férfi nyugovék. Ilajósnépe és szolgáji, kik szám
ra legalább is 2 5en vagy 30an lehettek, fejér 
shawljaikba burkolva alvának a’ hajőszoba’ föde
lén, melly a’ tetőzet’ fölibe emelkedett, ’s melly
ben az említett férfi fekütt. Az éjszaka felséges 
volt, és mi épen Colcong’ szomszédságában le- 
lénk magunkat, a’ Gangesnek egyik legszebb re
gényes tájékán. Már elmúlt éjfél ’s én még foly
vást hajóm’ ormozatán ültem ’s gyönyörködém a’ 
természet’ csöndes tűnd éri képén, midőn egy
szerre a’ vízben szokatlan zaj támad ’s édes nie- 
rengésimben megzavartatom. Itt a’ zaj felé fordu- 
lék'sámulva látám: a’ szomszédhajónak szobafö
delén alvó szegény ördögök mint szökdösnek-fel 
’s a’ folyóba egymás után mint zuhannak-le; az 
én kévés úri szomszédom pedig őrjöngő gyanánt 
állott a’ hajótetőn “s feje fölött egy nagy czölön- 
köt forgatott, E’ seéna valóban festői volt: a’ 
hold a’ parancsnok’ tarolt kaponyájára világított, 
mert szolgáji közül egyet botjával nem érhetvén- 
e l , dühében a’ hálósipkát vágta fejéhez; a’ mint 
ő itt állott a’ nagy zavarban , csupán egy ingben 
’s az alvókat mint egy csapat kácsát szétrezzen- 
tette , nem szántam volna bármit adni, hogy 
Smollet’ tollával e’ jelenést örökíthessem. A’ ha
jós legényeket , kik mindnyájan ügyes úszók va
lónak , úgy látszik , e’ nyakrafőre történt átke
lés —  szárazról az igen nedvesbe — nem ej te két-
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segbe; ők csak hamar elérők a1 partot ’s bá
mészkodtak velem együtt a’ ne'zőjáte'kon, mellyben 
akarat ellen ’s minden várakozáson fölül ők ma
gok játszának fő szerepeket. En azt gondolám 
—  ’s mint is lehete mást? — talán valamelly 
szörnyű csíny ’s megbántódás hozta szomszédo
mat illy rendkívül nagy haragba, hogy minden
kit a’ hajóról elkergetett; de csak hamar kitud
tam a’ dolog’ mibenlétet. A’ győző kevélyen jár
dáit még néhányszor végig a’ foglalt csatamezőn, 
azután a’ vert ellenhez fordult , melly a’ parton 
ismét öszvegyülekvék, ’s bottal fenyegetődzve 
kiáltá hindostán nyelven : ,,Adok én nektek hor -  
t y o g n i ,  gaz kuvaszok !“ —  A’ titoknak e’ fur
csa nyilatkozása engem ’s a’ hajós-népet olly igen 
mulattata , hogy mindnyájan hangos kaczajra fa
kadtunk. Olly sok lárma semmiért: ez a’ hajó
sok előtt annyira Ízetlennek tetszők, hogy urok’ 
haragjával többé nem gondoltak ; hanem legjobb 
kedvvel — ’s nehogy a’ sas másodszor is illy 
durván közükbe csapjon —  a’ parton tüzet élesz
tőnek, körösleg itt letelepedtek ’s pipára gyújt
va nevetők a’ rendes kalandot, inig eljött az idő 
a’ hajón tovább indulni. — —• El lehet gondol
ni, hogy illy gerjedékeny utazó , ki szolgáihoz 
e’ zordon bánásmódot bizonyító, azon népnél, 
mellyel utazott , nem vala kedves vendég. Sze
gény férfi ! ha sorsodra emlékezem, szinte saj
nálni kezdem, hogy a’ fentebbi anekdotát lei- 
rám. O azután nem sokára Cawnpurba folytatott 
útjában a’ folyó’ partján megöletteték. Egy est
ve minden más hajók’ kísérete nélkül az audi 
királysághoz tartozó partrészen kötött-ki , hol 
éjjel egy d e c o i t- (rabló) csapattól megtámad- 
tatott. Ellentállás nélkül tőrének a’ rablók ha
jótermébe, mert szolgáji —  egyet kivévén— el
hagyók ’s hajósnépe is szél futott. Másnap reggel 
holttestének semmi nyoma sem látszék, de a’ te
remben mutatkozott rendetlenség bizonyító, hogy 
mi történt. A’ szolga zajt ’s reá vizbe-esést hal
lo tt; kevés idő múlva valamivel alább azon hely
hez , hol a’ megtámadás esett, saskeselyűket lá
tónak , mellyek egy fejér ember’ holttetemin ví- 
jogva lakoztak —  s igy a’ titok megnyilatko
zott. A’ gyilkosokat azonban még nem lehete

fölfedezni, ’s nem is hihető , hogy valaha meg
történjék.

SIAM’ ÁLDOTT TARTOMÁNYA.

„Ha van e’ földgolyón egy tartomány, mel- 
lyet a’ természet megmérhetetlen, veszteglő ja 
vakkal áldott-meg, úgy az Siam’ tartománya.“ így 
ir egy Angol , ki ott hosszabb ideig tartózko
dott. ,,A’ thee ott szint-olly bőségben terem, va
lamint Chinában; csak az a’ különbség, hogy a’ 
lomha siami lakosok azt vadon hagyják tenyész
ni, a’ Chínaiak pedig ezen növény’ termesztésére 
legnagyobb gondot fordítnak; mind e’ mellett 
sem alábbvaló a’ siami thee a’ chinainál; men
nyivel pedig múlná-felűl, ha emberi szorgalom 
azt rendesen mívelné. A* Buddhistának legfőbb 
boldogsága abban áll , ha teremtő szellemét az 
örök rnindenségbe elsüllyeszti, ’s erre ő eleve az 
álmot használja mint surrogatumot. A’ thee te
hát úgy terem, mint a’ természet’ dajka ölében 
teremhet. A’ selyembogáriól és szederfáról is ezt 
mondhatjuk, a’ lakosok’ restsége ’s a’ gondatlan 
kormány okozza, hogy vadon tenyésznek. — A 
siami uralkodószék’ örököse jelenleg húsz esz
tendős, iszonyú gazdag, aranya, drágaköve ’s 
egyéb kincsei számlálhatlanok. Hogy e’ tarto
mányban vannak arany és ezüst-termő hegyek, 
nem szenved kétséget; ezüst minden bizonnyal 
van,  mert a’ lakosok beszélik, hogy esőzések 
után t i  k a i  *) nagyságú ezüst darabokat talál
hatni. Indigo és kávé bőségben terem , ’s jól
lehet ez is és minden más gyümölcs vadon nő: 
még is a’ termés sokkal nagyobb áldást mutat, 
’s fajra is nemesebb , mint akárhol emberi kéz’ 
szorgalma után. Mindenfelől látni narancs és e- 
gyéb gyümölcsfa-erdőket eredeti vad állapotban. 
Gyapot szintúgy, nagy bőségben tenyészik és fi
nom mint a’ selyem; de a’ lakosok legfölebb ar
ra használják , hogy vele párnákat s vánkosokat 
töltenek.

HALOTTI GYÁSZ.

Minap Londonban korán reggel bizonyos Ja
mes Lawn, tagja azon szabad művészetnek, melly-

Siami ezüstpe'nz, mellyből kettő nyom három nehe'z
spanyol piastert.
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nek körébe tartozik az i n g y e n - v á s á r l á s  
és liivatlan vendégkészséggel a’ h á z b a t ö r é s ;  
szóval: egy nevezetes t o l v a j ,  kit a’ politia —  
több jeles tetteinél fogva —  igen jól ismert, az 
utczán véletlenül a’ cholera’ fojtó körmei közé 
került. O azonnal beviteték egy házba , ’s a’ 
körötte öszvegyűlt orvosok mindent elkövettek, 
hogy a’ koszorús kaparvitézt életben megtarthas
sák ; —  de a’ görcsös halál kérlelhetlen maradt. 
Lawn gyakori vendége volt a’ börtönöknek, ’s úgy 
mondják , hogy az utolsó esztendőkben minden 
nevezetes tolvajcsinyoknál, mellyek a’ főváros
ban történtek, egy vagy más módon osztályos 
volt. Midőn czimboratársai meghallották halála’ 
h iré t , aláírást nyitottak, hogy őt illőleg elte
messék, ’s a’ halotti szertartás jul. 30kán ment 
végbe. A’ főgyászvivő egy Ned Nix nevű ember 
volt, ’s a’ halottat nyugalomhelyére több mint 
ötszáz leghiresb tolvaj és csavargó kiséré Lon
donban, kik közül sokan érzékeny megilletődés- 
sel siratták e’ gyászos veszteséget.

E G Y V E L G E K .
Egy orosz tudós legújabban „valamennyi is- 

méretes nyelveknek ’s dialectusoknak foglalvá- 
nyát“ adá-ki. E’ munkában öszvesen 93 7 ás iái, 
587 európai, 226 afrikai’s 1264 amerikai nyelv 
és dialektus van megjegyezve. A’ Bibliát 139 
nyelven találni fordításban.
£ < H e i n e  urnák utazási képeit jelenleg Páris- 
ban dr. Kaufmann franczia nyelvre fordítja és pe
dig a’ szerzőnek föl vigyázata alatt. Azon töre
dékek , mellyeket a’ „Revue de Paris44 lapjai 
koronként közölnek, eléggé bizonyítják a’ fordú. 
tónak szerencsés tollát. Nem lehet kétségbe hoz
n i , hogy Heine’ könnyed ’s kellemes szeszélye a’ 
Francziákat jobban fogja mulattatni, mint Bör- 
nének barna-epés zsémbessége, melly Párisban 
sokkal kevesebb kedvellőt talált , mintsem a’ 
Parisból irt levelek’ szerzője magát kecsegtető.

Devonshire herczeg birja. jelenleg ama’ 
szent olvasót, mellyet Vili Henrik angol király 
viselt. Rajta négy oldalán mindegyik miatyánk- 
golyónak figurák vannak kimetszve, mellyek a’

bibliából különféle történeti képeket ábrázolnak; 
Ezen metszmű’ szépsége egyetlen a’ maga nemé
ben ; mindegyik figura szörnyű parányisága mel
lett is , tökéletesen ki van dolgozva. Az egész 
Holbein’ rajzolata után készült, ki e’ királyt ma
gát , ezen olvasóval kezében, föstötte-le. Az ol
vasó teljes hibátlan állapotban van; ’s mivel ü- 
vegharang alatt függ, mind a’ négy oldalról meg 
lehet szemlélni.

Povis Károly’ kertjében Walcotban egy érett 
dinnye találkozók, melly 35f fontot nyomott, 
övezetje 39 ’s hossza 21^ hüvelyknyi volt.

A’ GUTAUTES MIKOR KERÜLGET?
8) Ha a’ távollakó atyafiak megtudván, hogy 

gazdag ’s nőtlen bátyjok haldoklik, ennek te
metésére egész a’ lüdik ízig öszvesereglenek, ’s 
kisírván magokat, a’ végrendelés’ azonnali fölnyi
tását sürgetik : —  ’s a’ nótárius mindnyájok’ 
jelenlétében azt feltörvén ünnepélyes hangon ol
vassa , hogy: a’ hűséges gazdasszony az —  á l 
t a l á n y o s  ö r ö k ö s . 44

9) Ha a’ dúzs szerző (acquisitor) jószágait 
egyedül „férfi ágra4* kapta: — ’s fiatal neje még 
harmadszor is l á n y - m a g z a t o t  szül.

10) Ha a’ fiatal piperkőcz (Stutzer) vasár
nap reggeli csicsomázásakor teremajtaján bátor
talan kopogást hall: —  ’s a’ nyers ,,herein‘4ra 
a’ szabó lép-be, ’s jó reggelt kívánva c o n t ó t  
vesz-ki kaputja’ belső zsebéből.

11) Ha a’ hivatalt kereső diákos ifjú az u- 
raság’ előtermében (antichambre) egy azon, pon
gyolán keresztül siető személynek, mint vélt nagy
ságos asszonyának magát ajánlólag kezet csókolt- 
—  ’s az inastól, megtudja, hogy az csak a’ s z o 
b a l á n y !

S ze k rén y e sy .
REJTETTSZÓ.

Régi nemzet: ész- ’s erővel 
Fél-világnak parancsolt,

Napja elborult idővel
5S századiglan szolga volt-,

Csak most szünt-meg folyni vére.
Fordítsd:, rátalálsz nevére.

N . K .  G . J .

A’ 89dik számbeli rejtettszó: Csép.

Szerkeztet! I l e l me e z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r -
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UTAZÁSI NA! KÖNYV TÖREDÉK.

Ha a’ figyelmes uíaző, hazánk’ végpontjait 
egybehasonlítja , nem győzi azon különségeket 
csodálni, ineilyek szemebe ötlenek. Vegyük Nagy
szombatot es ~Posonyt .egy, Aradot és Újvidé
két más részről : amaz ellenzet, mellv az ország’ 
e‘ két széle közt all, mélyebb vizsgálást érdemel. 
Eimellőzvén az okokat, mellyek e’ kiilönsegeket 
előhozák , csak ezek’ előadására szorítom maga
mat ; minthogy az okok’ bővebb megfejtését a’ 
felhozott helyeken Nagyszombatot kivevén. mclly- 
nek szomszédságában négy nyarat tölték) rövid 
mulat ásom miatt munkába nem vehettem. — Kezd
jük Posonnyal. — Posonyban egykori eleven for
rás’ nyomai látszanak, a’ város maga eléggé ki 
van épülve, ’s épületei városi ízlésre mulatnak, 
számos nagyunk’ lakjával (Físzkedik, hová azok’ 
régente háznépestől szoktak volt megszállni. Ke
reskedése még mozog, de mióta Pest maga! mint 
középpont emeli , kereskedési tekintetét elvesz
tette. Azonban Becs.’ közelsége miatt a’ fogyasz
tásnak még mindig nyiit tere» Posony kereske
dési szempontban, bár miilyen fontos volt is, töb
bé nem nő. Kézművei Becs’ közelsége ’s az e- 
mésztők’ naponkénti ritkulása miatt nagyobb ki
terjedésre nem számolhatnak, bátor a’ belső tö
kélyre nézve Bécstől sokat kölcsönzhetnek. A1 
tudományos kör is megfogy benne azon mérték
ben , mellyben Pest nevekszik. Ide járul , hogy 
az academia’ Pestretétele áPal Pest’ tudományos 
jelentése igen öregbülvén , Posony ezentúl csak 
személyes viszonyoknak köszönheti majd, ha fu- 
dősink nagyobb számmal fognak ott lakni , sem
mint máshol Pesten kívül; ’s ezen viszonyokat 
Becs’ közelsége ’s Posony’ valóban kellemes vi
déke nem kevéssé szaporíthatja. Nem messze i- 
de Nagyszombat, melly kenteit falaival mintegy 
szántszándékkal látszik további terjedhetésének gá- 
tot vetni. Nagyszombatról ha azt mondjuk , hogy 
papi és dicasterialis város, ágy vélem, eleget mon
dottunk. Nézzük Budát. Ataijában készből él,

’s valamint kevéssel beéri, szinte olly keveset, 
szerez. — A’ város már azáltal is, hogy fallal 
van bekerítve, önmagába zárkózván, régen meg
állapodott. Azon körülmény, hogy nyomosb or
szágúiból félre esik ’s vize nincs , nem keveset 
csökkenti egykori vásárjait, mellyek kivált a’ 
posztóra ’s gyapjúra nézve valaha híresek voltak 
országunkban. Tapasztaltam , hogy ámbár Bi- 
nvócz falutól Korompán keresztül Galgóczig sehol 
sincs csinált u t , sőt néhol nyakszegő, Bulczázon 
keresztül pedig Nagyszombatnak szép országút 
visz: még is azon Morvák, kik a’ brüni és ol- 
muczi országutaki ól bánya-városainkba , vagy a’ 
felsőbb vármegyékbe ügyekeznek, örömest elhagy
ják az országutat ’s Korompának tartanak ; mert 
Nagyszombat felé kerülnek. Igaz, hogy ügyes
ség csodát tehet, ’s egyes személy is gyakran 
életet hozhat valamelly helységbe: de onnan nem 
következik, hogy a’ helyben magában kedvező 
elemek rejteznek. —  így van Nagyszombattal is a’ 
dolog. — Hallottam , hogy Nagyszombatot a’ 
felső megyék’ gyapjukereskedési piaczává lehet
ne tenni. Azonban ha megengedném i s , hogy 
elegendő erővel felruházott egyes személy vagy 
társaság egy ideig azt megkísérthetné: tartanék 
tőle, hogy azon személy’ ellépése, vagy társa
ság eloszlása által oda jntand Nagyszombat, a’ 
hova Theba Epaminondas’ halálával. Végtére, a’ 
mennyire német Posony, annyira tőt Nagyszom
bat. —

Mi igen különzik ezektől Arad és Újvidék! 
mind a’ kettő víz mellett, nyers fiatalsággal e- 
lőrehalad'a. —  Újvidék a’ törökországi nem cse
kély kereskedés’ kapujában a’ fiatal életet teljes 
mértékben érzi, keieskedési jelentése nőttün n-ő. 
kézművei, ha nem olly tökéletesek is, mint Po- 
sonyéi , tovább terjedésükben nem csak meg nem 
állapodtak, hanem inkább óriási lépésekkel ha
ladnak. A’ lakosság, ha tán nyersebb is, több 
készítő elevenséggel ’s több szerzői szorgalom
mal bir ; a’ melly nem csak abban áll meg, hog-v
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a' mije van, azt megtartsa, hanem mindig több 
’s több újat szerezzen. —  Aradnak, noha ke
reskedési tekintetben Újvidékkel nem mérkozhe- 
t<ik, egy bizonyos szempontból, mint Magyar, 
elsőbbséget adok. Nehezen, vagy soha sem e- 
melkedhetik Arad a’ kereskedés1 azon jelentősé- 
gére, mellyre Újvidéknek nyitva az ut ; de ha 
Magyarország1 soknyelvű népe1 mostani állapotját 
szemügyre vesszük , hazafi buzgósággal áldjuk a- 
zon megyét, melly a1 magyarosodás1 ügyét olly 
lelkesen felfogta, ’s örvendő szívvel sietünk azon 
városba , meilyben egyéb elevenség mellett a’ 
Magyarság is ébredez. Nem szándékom minda
zon jelességeket elszámlálni, mellyekből Arad’ 
emelkedése kétségen tűi esik; elég, ha azt mon
dom , hogy Maros’ mentében Szegedig (melly ha- 
sonlólag növésben vagyon) az egész Síkság és 
Erdély termékeit már is fölveszi. Arad1 emelke
dését bizonyítja azon körülmény is, hogy noha 
rövid üdeje, mióta a’ vár’közelsége miatt az é- 
pítés’ határai ki vannak szabva , az uj épüle
tek1 száma szinte nagyobb idomban találkozik, 
mint Pesten. Figyelmet érdemel az is, hogy no
ha ezen nyáron közel harminczhat uj épületet lá
tott Arad alapjaiból emelkedni, a1 házbér szinte 
—/-dal drágább , mint Pesten.

Legyen megengedve mindezekhez a1 követ
kező észrevételeket csatolni: — Míg Magyaror
szágban Posony’ és Nagyszombat’ környéke mim. 
den tekintetben hanyatlik, vagy a’ belső élet’ e- 
lemeit kiforrván, csak látszólag éldegél: az alsó 
vidékek Árad, Szeged’s Újvidék körül nyers élet
re ébrednek. Mig Posony , Nagyszombat ’s Sza- 
koloza körül a’ németség és tótság bizonyos zsib
badásban senyved , Arad és Szeged körül a’ ma
gyarság lelkes életben buzog. Igaz: Aradon a’ 
magyarodásnak nyomait a’ falak között előbb ta
pasztalhatni, mint az utczákon ; de ha mind a’ 
német megye, mind a’ derék város irányában ’s 
»Igyekezetében állandólag megmarad , oda is ki 
fog terjedni. Atalábau állíthatni: hogy Arad, 
környékén előbb utóbb a’ műveltség’ középpont
ja lesz. Előlépései közé tartozik, hogy Hubé- 
nyi ur az aradi erdősz’ segédje e’ minden tekin
tetben áldott vidéket olly erdősz-intézettel akar

ja  meggazdagítni , a’ minőt honunk még mind
eddig nem birt, magyar ifjakat szándékozván in
tézetébe fölvenni, hogy később minden, az er- 
dőszségbe vágó tudomány magyar nyelven adód
hassák elő. Fönséges Nádorunk egy ifjúra már 
segédpénzt is ajánlott évenként. A’ megye ma
gas érzésű asszonyai’ közmunkássága áltál (kik 
között mélt. Forray báróné, mint lelkes magyar 
asszony, Julia leányával főkép tündöklik) nyil- 
ványos kórintézetet alapít, ’s ahhoz később fék
házat (Arbeitshaus) készül csatolni. A1 társal- 
kodás’ hangja, mennyire az hajlik a’ csinos >á- 
rosihpz, annyira teli magyar szívességgel; és, 
—  a1 mi olly kedvesen lepi meg nagyobb ke
reskedő városban a1 Magyart! — magyar is. — 
Azonban ellenzetben áll mind ezen biztatással a’ 
boltok’ fölirása, melly, alig néhányat kivevén , 
még mindig német. Kívánandó valóban, hogy 
a’ magyarodásnak ezen neme szorosb ügyelet alá 
vevődjék. Úgy tekintem én ezen fölirásokat, 
mint a’ nemzet’ igazságos kívánsága’ nyilványos 
elismerését; és sértő , ha egyes polgárok ezen 
közkivánsághoz nem simulnak. —

S h n o n  F lo r e n t .

A’ REGULATOROK.

Audubon, a’ hires ornitholog, igy ír le egy 
különös törvényhatóságot az egyesült státusokban : 
Amerika’ sivatagjait a’ világ’ söpreje népesíti. Itt 
a’ végtelen Savannokon elszórva találunk: bécsi 
és lipcsei tolvajokat, párisi és londoni zsebmet
szőket, olasz kalandorokat, seot-koldűsokat. Ke
zűk1 munkájából kellvén élniök, vétkeik, mellyek- 
kel nincs keresetük, lassan elenyésznek ’s javulnak 
erkölcseik. Ha visszaesnek gonosz éltökbe, legtá
volabb pusztákba fizetnek , áthatatlan erdőségek
be hajtatnak. Ezen tiszt egy törvényhatóságra 
van bízva, tagjainak neve —  r e g u l a t o r o k .  
Bánásinódjok következő: Ha az űj telep’ (Ansied- 
lung) lakosa törvényt szegett, vagy átalábanjó 
erkölcsöt, hűséget sértett, a’ környék’ előbbke- 
lői magok közül több személyt választanak, kik 
a1 vétkest visgálatra ’s büntetésre vonják. Ezek 
a1 regulatorok. A’ bűnösnek meghatárzott idő
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alatt el kell hagyni a’ tájékot, hol törvényt sze
gett. Jaj neki , ha ott viszont megjelen ’s új 
vétket követ-el. A.’ regulatorok szániiizöttnek 
hirdetik-ki. Lakját szétdálják , őt magát meg
fogják, fához kötik, irgalmatlanul elverik, vagy 
gyilkosság’ esetében agyon lövik 's karéra tű
zik véres fejét. Jelen valék több illy, bár ke
vésbé véres executiónál. Különös látvány nyila, 
midőn ötven regulator, mindenik karabéllyal fegy- 
verzetten , kört foglalt, ’s középett a’ vétkes ál
la — kisebb, nagyobb ostorbüntetést várva. Töb
bek közt egy fiatal embert lá ték, ki gyiíkos- 
vagy tolvajtét’ részese nem vala, ’s ez’ okbői halál
ra sem itélteték; hanem kicsapongó szokásait 
terjesztgeté a' környéken. A’ regulatorok, bi'rak, 
törvényhozók, poroszlók, tömlöcztartók ésgens- 
darmok egyszersmind, reá igen különös bünte
tést szabónak. Mezitlen’ , — mint isten terem
te , kellett egy mezőt magos csalán közt végig 
futnia ; a’ mi őt annyira megrongáld, hogy több 
napig egy tagját sem mozdíthatta.

VJDON-SZí RKEZÉTtj SZÁRAZ MALOM.
(Magyar erőművészi alkotmány.)

Egy Jász Kis-Érről Nov. 5 kén költ levél a’ 
kCvetkezendőt közli: E’ napokban magára vonta 
egész figyelmünket egy eddig ismeretlen alkot
mány, melly szabad városunk’ keleti szélén mos- 
tanlag emelkedék. Ez egy ujdon szerkezetű szá
razmalom, mellyet városunk’ nagyérdemű első 
jegyzője, nemz. G á b o r  A d ám ur hozatott lét
re. Mély hatással munkált a’ tisztelt ur’ lelkére 
e_’ régóta világszertei köz-ohajfat: vajha a’ nagy 
erőt kívánó , még is hosszalmas forgásu száraz
malmokon , bármi utón módon könnyítői lehet
ne!; — mihezképest e’ való figyelmet érdemlő 
tárgyban próbát tenni j magát elhatározd. Töb
bes alakzatban képzé elsőbb az érdekes alkot
mányt , melly ez egyetemes forró kívánatnak 
kieiégvést volna nyújtandó, —  mig végre az ed
digi szélmalmoké, alkatát és szabályait a’ száraz
malmokéival társitni , legczélirányosbnak itélé. 
így jutott létre egy olly szerkezetű erőmű, melly 
«Ital három ló, három liszt-őrlő kőnek könnyű

szerrel forgást adhat. Mintáját (Modell) kisded 
alakban Galambos István helybeli leánytanító, 
magát a’ tetemes alkatú erőművet pedig Juhász 
István, félegyházi molnár készité. Fejtve latjuk 
itt azon talányt, mellyet egy, I82 8dik évi föl- 
séges királyi határozat, 200 darab arany juta
lomdíj’ Ígérete mellett teve föl —  akkor sike- 
retlenül. —  Ez’ uj találmánynak becsét neveli 
már csak azon kiváltsága is ,  mellynél fogyást 
a’ köriilte-járók teljesen mentek minden ember- ’s 
marhabeli károsodástól; a’ mi a’ divatban lévő 
szárazmalmok körül nem ritkán szivrázó s lét
borzasztó jelenésekben mutatkozik. — Illy ész- 
szüleményivel kedves hontársinknak valósulni lát
szik ama’ nem egyszer nyilatkozott vélemény: 
hogy édes. honunk’ kebelében, habár mindeddig 
rejtve csak, de bizonyosan léteznek olly nemes 
tehetségek ’s művészi erők, mellyek utóbb hasz« 
náiatos tenyészetre jutván, fejledő nemzetiségün
ket díszes virágzatra segélendik. Fájlalnunk kell, 
hogy hazánkban eddigelé több jeles és termékeny 
műrészi elmék ’s nemes (igyekezetek — nem ta
lálván pártfogást —  részint feledés’ homályába 
merültek, részint világra tűnve ugyan , de teljes 
tökélyre ’s munkálatra nem lévén hatásuk —  a 
közjóra nézve siker nélkül enyésztek-el !!

U. D.

A’ NYULAK’ KÖNYÖRGŐ LEVELE.
(Mesés töredék az állatországból.)

Bizonyos kútfőkből tudva lévén előttünk , 
hogy az emberi nemzetben igen sok nyúl láb ’s 
nyálszív találkozik, mellyek tudtunk ’s hírünk 
nélkül az emberi társaságba becsúsztak ’s tő
lünk hits/.egőleg elillantak. Azon kölcsönös e- 
gyezkedésnél fogva, melly már annyi év óta köz
tünk ’s az emberek közt fenáll ’s divatban tarta- 
tik , gondoljuk teljes joggal fajunkhoz visszaki- 
vánhatni mind azt , a’ mi tulajdonkép n y á l l á  b, 
vagy n y á l s z í v  nevet visel. Mi meg vagyunk 
győződve, hogy dicső emberi nemzet te'ljesí- 
tendi e’ tárgyban méltányos keresetünket; an
nál is inkább , minthogy a’ nytílláb és nyulsziv 
köztudat szerint csupa silány hasznú, vagy épei 
semmit-érő dolgok. —  Kik egyébiránt mély alá
zattal maradunk ’sth.
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T e g z e s .  A’ nyúlfajnak — további alkal
maztatása végett — tudtára adassák : hogy a’ 
nyúllabak és nyúlszivek az emberi nemzetbe regen 
be vannak kebelezve — ’s azok mar valódi j>ol- 
gári just is nyertek. ^  ^

K Ö L Ö N F É L R .

A’ v é g s ő  k í v á n s á g .  Southey az ó bra
zíliai történetében következőt említ, a* mi némi
leg rajzképe azon állapotnak , mellyben az első 
missionairek Délamerika’ lakosit találták: Egy 
Jesuita bizonyos napon meglátogatott egy igen 
eleműit asszonyt, ki végső vonaglásiban fekiitt. 
Minekutána e‘ szerzetes , a’ mint gondolá , az 
asszonyt eléggé kilanitolta : mi legyen a' keresz- 
tyénség, kérdezé tőle,  ha nem volna-e kedve 
\alamelly étekre. ,,Nagyanyám ! — monda, mert 
így vaia szokás tisztelet’ okáért az öreg asszo
nyokat inegszólítni — nem kivánsz-e egy da
rabka nádmézet vagy más egyebet azon kedves 
ízű csemegékből , mellyeket a’ tengeren által 
hoznak hozzánk?’* —  „Ah,  jó unokám! — vá- 
laszolá az újhitre tért agg-anyó —  az én gyom
rom már semmit sem emészt-meg. Azonban egyet 
szeretnék még végein előtt megkóstolni. Ha egy 
kis gyönge Tabujagyermeknek fejét megkaphat
nám . úgy csak megpróbálnám, bármi erőtlen va
gyok is. hogy azt magamnak megkoppasszam ’s be
lőle néhány falatkát rágcsáljak. —  O de senkit 
sem kfildbetek, ki számomra lőne egyet!'4 —

A’ chinai császár — «.int a’ pekingi újság 
jelenti — nem régiben meglátogatá azon nyuga- 
lornhelyet , ntelly egykor szent tetemeit kebelé
be folveendi, ’s aziránt fenséges helybenhagyá- 
sat ’s teljes megelégedését nyilatkoztatá-ki. — 
O j övendő béketermét L u n g - t s e u e n - y u b -  
nak vagy ,,a’ sárkány’ tavaszvölgyének“ nevezé. 
Azon épületek, rnellyek ezen sírbolt fölött emel
tetnek, a’ császár’ parancsára lehetségig egysze
rűn ’s minél kevesebb költséggel fognak létre- 
boza' ni.

C s o d á s  z f i l ö t t .  —  Mellemet Salik Ef- 
fendi . Molovfa városának kadija jelentését kőidé

Constantinápolba . hogy bizonyos Jahja nevfl 
asszony azon városban lebetegedvén egy, eddig 
hallatlan embercsodát szült. E’ v ilágra jött szörny
nek két szarv vala fején, mindegyik legalább 
nvolcz hüvelyknyi hosszú- Szemei gömbölyűk ’* 
rendkívül nagyok, karjai vékonyak,  könyökei 
’s térdei forgó-csont nélkül. A’ csodalény midőn 
megszületett, néhány rangodás áltál adá jelét 
az életnek, ’s reá nem sokara megholt azon asz- 
szonyok’ szeme előtt, kik a’ gyermek ágyast á- 
polták.

Valakinek — úgymond a’ „Corsaire“ — 
kedve jött a’ Moniteur lapjaiból a’ Restauratio 
óta kiosztott becsűletlegio-kereszteket öszveszá- 
mítni ’s úgy találá, hogy: XVIII Lajostól (1814) 
tíz hónaj> alatt 1761 kereszt; Napóleontól (a’ 
száz napokban) 114 kereszt; XVIII Lajostól 
( \ iszs7atérése után a’ franczia trónusra) 42 7 6 
kereszt; Lajos Fűlüptől julius’ 20káig 1S32. 
1-1,550 ’s így ősziesen 20,707 becsüJetlegio-ke- 
reszt osztatot1-ki.

Nem rég egy fiatal ember Parisban , hogy 
a’ katona-élettől ment maradjon , magát némá
nak tetteté; ’s midőn az elöljáróság tóle megle
pőiig kérdezte: mióta nem hír szólni; anm ira 
elveszte' ébrenségét, hogy mindnyájának nevetsé
gére csöndes alazattal \ álaszolná: „ É p e n  m o s t  
k é t  é s z t é n  d ej  e.”

Egy paraszt a* városba ment ’s kocsi-oldal, 
hoz kötve vitt egy lőtt nyulat. „Héj atyafi! — 
mond egy mellette elmenő — elvesz a’ nyák“ 
— „De uram — felel a’ pór-elme — mióta csak 
él , soha sem volt úgy megkötve.“

• • y-
REJTETTSZÓ.

Az egész, melly két tagból á ll, 
Atyja első tagjának,

Első hárma — bár lelketlen — 
Szülötte az atyjának.

Hármas vége az egésznek 
Gi arapi'tja érdemét;

Fijának nincs, még is atyja 
Vei« szerzi élelmét.

Kiiller ieitttyim
A  ílOdik számbeli rejtettszó: Gö r ö g .

Szerkeztet! II e 1 me c z y. Nyomtatja L ä n d e r e r .
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1) A’ K O F A .
Vaudeville *)

Irgalom! kofák’ kofája!
Milly gonosz düh szálla-meg?
Sár-epés arczod’ pofája 
Mint vonaglik, mint remeg!
’S hah! dörög megint csatája:

Ácsi - tácsi - hácsi - vácsi 
Gácsi - lácsi - vácsi - bácsi. —

Istenek, segítsetek !

- Oh, talán ég - föld’ hatalma 
Ellened tör, vészt emel?
Nem, nem az. „ R o h a d t  az alm a'.“
’S ott hagyák. Ez érdekel.
Mint lehet tovább nyugalma ? . . .

Ácsi - tácsi - hácsi - vácsi ,
Gácsi • lácsi - vácsi • bácsi.

A’ kofát ez gyujtja-fel.

És cselédit egybehíja;
Jó  az a l m a !  végezik.
A’ ki nem hisz, a’ ki víja.
Tyúk-körömmel vérezik.
Nem lesz a’ vevőnek híja:

Ácsi - tácsi - hácsi - vácsi,
Gácsi-lácsi - vácsi - bácsi.

Alma jó ! — majd megveszik!

Nem veszik. — Száll hír’ furaima 
A’ piacz’ vevőinek :
Ott urak , rohadt az alma! —
Alma nem kell senkinek.
É« ha majd eláll a’ malma?

Ácsi - tácsi - hácsi - vácsi 
Gácsi - lácsi - vácsi - bácsi.

Rósz kofák rekedjenek !

Kit talán tyúk’ körme karczol,
Tűrje békén, szótalan.
A’ ki csúf varanggjal barczol ,
Nyer vagy veszt, beköpve van.

*) A’ honunkban eddig kevéssé ismert Vaudevilleről a’ 
Társalkodó’ lapjaiban nem sokára többet fog szólni 
»’ szerző.

Agg kofát ha győz, ki sarczol? —
Ácsi - tácsi - hácsi - vácsi,
Gácsi - lácsi - vácsi - bácsi.

Volt czudar ’s lesz untalan.
C ta tó  P á l.

ARADI JÓLTÉVŐ EGYESÜLET.
(Egy kór-intézet’ alapítására.)

A r a d r ó l ,  nov. l O k é n  1 8 3 2 .  Bíz
vást elmondhatjuk , hogy honunkra nézve, köz- 
intézetekkel gyümölcsözőbb század, a7 mainál 
még nem volt. Azokat sok ágazatban, az ország’ 
minden részéin naponként szaporodni gyönyörű
séggel tapasztaljuk. Némellyeknél közűlök , a7 
fő czél mellett, melly mindig közhaszon, alapí- 
tójinak visszaható nyereségre tett száraolásikaf 
is venni ugyan e'szre: de ez beesőkből semmit 
nem von le ; mert azért szintúgy áldozatokkal 
járnak együtt, ’s szivek’ es elmék’ egyesületei
re mutatnak, mellyekben az egykor teljes erő
ben kifejlendő nemzeti közlélek biztos előpostá- 
j i t  nézhetni. Tagadni azonban még sem lehet, 
hogy valamint egyesek’ tettében legszebb az , 
melly magán kívül egyéb jutalmat nem ismér: 
úgy a’ közintézetek’ sorában is legnemesbek azok, 
mellyek’ létrehozásába legkisebb énség be nem 
folyhatott. Az emberiség legméltóbban csak ezek 
által dicsőülhet. Annak bizonyságául , hogy e’fé- 
lékben sem szűkölködünk, szahad legyen egyebek 
között a’ következő legújabb példát felhoznunk : 

T. Arad vármegye azon egyetlenegy kórhá
zat , mellyet kebelében , Arad városában , e’ vá
rossal közösen , régibb időktől fogva bírt és fen- 
ta rto tt , mind szűk kiterjedése, mind egyéb hi
ányai miatt, továbbra czélirányosnak nem talál
ván: azon kivűl, még egy különös kórintézetnek 
a’ megyebeli nemesség’ előbbi tőkéiből ’s későbbi 
adakozásiból leendő alapítását végzés által elha
tározta, —  ’s ennek egész gondját, egész figyel
mét, egy e’ végre , másod alispány tek. Fascbó 
József ur’ előlülése alatt munkálandó küldöttség
re olly meghatalmazással bízta, hogy az a’ ezé!-
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nak sikeresitésére nézve minden tehetségében ál
ló eszközt es módot használhasson. A’ küldött
ség’ munkásságának illy tágas ut nyittatván , at
tól előre sokat lehete várni; de annyit még sem, 
mennyivel az , a’ megyének kevés idő múlva ör
vendetes meglepetést szerzett. Ugyan is az a- 
dakozások végett járásonként szétbocsátott kö
zönséges felszólításon kívül, különösen a’ megye
beli szép nemet is , az ügy iránt részvételre bír
ni jónak ítélvén: egy olly tervet állapított-meg, 
melly szerint a’ pesti jól tévő Asszony-egyesület’ 
példájára, némelly előkelő asszonyságok’ mun
kás befolyásával, a’ czélbeli kór-intézet’ tőkéjé
nek gyarapítására, kézműbeli önkényes adomá
nyok gyüjtessenek , és azok egy e’ végre adan
dó tánczmulatság’ alkalmával sorsok által ját- 
szassanak-ki. A’ terv’ kivitelének közelebbi gond
ját az előliilő alispán ur vévén magára : saját ne
ve alatt szét küldözött levelei á lla l, több szép 
érzésű dámát az egyesülésre, ’s fentirt mód 
szerinti közmunkálkodásra felszólított. A’ szép 
szó a’ szépek’ keblében megfelelő viszhangra ta
lál» , ’s azonnal a’ kézművek’ gyűjtésére ’s azok’ 
kijátszásának Ízlettel és csínnal leendő elrende
lésére , egy e’ tárgyban már jártas főrendű asz- 
szonyságnak, mélt. özvegy báró Forrayné’, szü
letett Brunszvík Juliána, csillag-keresztes dámá
nak hozzájárulása mellett, következő nagylelkű 
asszonyságok vállalkoztak, úgymint: Aczél Já- 
nosné a’ zarándi, Aczél Sándorné a’ boros - Jenői 
Bohus Jánosné a’ világosi, .Török Gáborné az a- 
radi járásokban , Szalbek Jakabné és Trajcsek- 
né asszonyságok pedig Arad városában : kik is 
egyenként járásikban ’s körükben, mind a’ két 
nemitekhez különös nyomtatott levélkéket bocsát- 
ván szét, azokban mindenkit műbeli adakozásra, 
szíves hizodalommal megkértenek. Dicséretes buz- 
góságok által a’ nemes vetélkedést nemcsak egy
más között, de másoknál is elterjesztvén: rövid 
idő alatt annyi becses adományt gyűjtőnek ösz- 
ve , hogy azok’ száma, melly lOOOet is megha
ladt , minden várakozáson túl emelkedett. Kiki 
maga gyűjteményét rendelt időre, a’ kórházi kül
döttség’ elölülőjének beadván , azok szép renddel, 
a' megyeház’ kisebb palotájában öszvesen nézés

re kirakattak, ’s noha a’ nézésért fejenként 10 
ezüst kr. vétetett, még is annyi szemlélőjük aka- 
dott, hogy az igy bejött summa 100 pengő forint
ra szaporodott. A’ művek’ kijátszására először 
6000 sors-czédulát nyomtattak, mellyek a’ tisz
telt asszony-egyesület, ’s másod alispán ur’ ke
zéből csak hamar egy húszasával mind elkapat- 
ván, még 2000el megtoldattak; ’s ezek is a’ 
kijátszás’ napjának elérkezteig egyűl-egyig mind 
elkeltek. —  A’ nagy számmal egybegyűlt aján
dékműveket az egyesület egyszerre kijátszani so
kalván , azok több alkalmakra oszlat tak-fel ’s 
belőlök az első tánczmulatságra, melly folyó hó
nap’ 6kán a’ megyeház’ nagy palotájában tarta
tott, 300 darab rendeltetett. A’ mulatság fényes 
és népes volt; és az egy ezüst forintra szabott 
bémeneteli ár a’ kórház’ tőkéjét nevezetes sum
mával neveié. A’ tánczteremet O Felségének dí
szesen elheíyzett pompás képén kivül, a’ czél- 
ban lévő uj kórház’ épületének azon kifüggesz
tett kiil ’s bel rajzai, melleveket T. Faschó al- 
ispány ur, a’ pesti ’s bécsi jelesebb kórházak’ 
szorgos megtekintése után, azok’ példájára nagy 
gonddal maga készíttete, ékesítették. A’ mulat
ságot pedig élénkebbé tette azon környülmény, 
hogy egy nyílt mellék-teremben a’ kijátszandó 
műveket táncz alatt is folyvást szabadon lehete 
nézegetni. A’ 300on felül megmaradt mű-ado
mányok’ kijátszatása, jövő évi február. 12dikére, 
’s a’ júniusi vásár’ idejére osztatott-fel. Ha ezek, 
’s a’ még Ígéretben lévők, mellyeknek szaporo
dását a’ továbbra is fenmaradandó asszony-egye
sület’ nemes buzgóságától méltán várhatni, sors
játékra fognak bocsáttatni: a’ kór-intézetnek ez 
úton 10,000 fton felül nevekedett jövedelme még 
nevezetes summával fog nagyobbulni; ’s teljes 
jogunk van reményiem, hogy a’ nemes várme
gye, czélját e’ részben, olly fáradatlan buzgal- 
mu ’s mindenfelé hatni-tudó szép lelkeknek sá
fárkodásuk alatt, ma holnap egész mértékben 
elérendi. Addig is mig az valósulna, és a’ szen
vedő emberiség’ ügyében ilfy híven fáradozók szent 
buzgalma, az ápolást nyert szerencsétlenek’ há
la- foh ásziban ’s könnyeiben dicsőülne, áldva le
gyen nevük’ az emberiség’ barátitól! F. G.
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A’ MOSTANKOR1 HŐS-ASSZONYA.

Ritkán mutatkozik —  imigy ír Vendéeből 
egy levelező —  annyi elszántság ’s olly ingat
lan férfi-bátorság egy nő-alakban, mint a* ber- 
ryi herczegnében tapasztalunk* A’ helyett hogy 
vándor de csöndes udvara’ körében kényelműleg 
élné napjait ’s nyugottan bevárná , míg a’ köd 
eloszlik ’s méltóságának elborult fényfoka viszont 
kiderül, —  viharos zordon pályára kél, ’s elle
neinek közepette küzd ’s vív rendűlhetlen’ az e- 
zer ’s meg ezer cselszövényes veszéllyel. Azon
ban talán épen ezen hősi viselet tompílja a’ sok 
fejű ármánynak nyilait,; vagy már már ívről pat
tanásuk közben döbbenti vissza. Legalább még 
eddig egy kunyhó sem zárkozék a’ herczegné e- 
lőtt, midőn sokszor eltikkadtan éjeli szállásért 
kopogtatna; ’s a’ reá ismerők közül egynek sem 
jőve még eszébe őt elárulni ’s a’ nyomozó vizs
ga politiaseregnek kiadni. Sőt inkább valaki csak 
őt közelebbről megismerni szerencsés volt, mind 
példás tiszteletre lobbant iránta. O bejárta dé
li Francziaországot, volt Nantesben a’ kormány 
seregek’ táborhelyén , volt Fárisban ; százszor ’s 
ezerszer reá ismértek ’s mindannyiszor kimenték 
a’ veszélyből tiszteletre hódító tekintete ’s álmé- 
lásra késztő amazoni bátorsága. —  Egy posta
mesternek szemére lobbanták; hogy a’ herczeg- 
né’ számára lovakat adatott, noha őt ismérte; 
„Igazság ! — volt a’ felelet —  cselekvőm, ne
vemet a’ történet Drouet-éval *) fogná említeni, 
mitől őrizzen Isten !44 —  Egy bordeauxi vendég- 
házban egy büszke liberális szintúgy a’ herczeg- 
nére ismert, hozzá lépett ’s mondá : „Minket 
a’ vélemény ’s politikai szellem különválaszt egy
mástól ; de én atya vagyok, herczegséged pedig 
anya ’s csodálom bátorságát!4' —  Nem rég’ egy 
közönségesen ismert fiatal republikánussal talál- 
kozám —  így ír a’ levelező tovább -— ’s be
szélte : mikép jö tt véletlen a’ herczegnével köze
lebb öszve sógorának házánál, ki szintúgy utál
ja a’ bourbon-ügyet, mint Önmaga, ’s kihez a’ 
herczegné hosszas lovaglástól kifáradtan csak ka-

*) Neve a’ st. *fhenehouI<li postamesternek, ki I792ben 
XVI Lajost futásában feltartóztatta ’s elárulta.

lauzával érkezett. „Itt megszállunk“  —  monda 
vezetőjéhez a’ ház’ elébe érkeztekor. —  „Az 
Istenért !íC felel emez ; —  de a’ hölgy leszállt lová
ról ’s az ajtón kopogtatni „Véleményre nem e- 
gyeziink — szól bátor szelídséggel a’ ház’ meg
jelenő urához — de azért csak nem tilalmazod 
uram, hogy az éjszakát hajlékodban töltsem.44 
—  „Herczegasszony! mit gondolsz ? ■— válaszol 
az álmélkodó —* politiaszolgák tanyáznak csar
nokomban!44 —  „Nyújtsd tehát jobbodat, be
csületed’ szava nekem biztos védpaizs’4 viszonzá 
a’ hősanya , ’s a’ kémszolgák között lépett a’ 
házterembe. Itt hasonlólag megismérteté magát 
a’ dámákkal is, ’s ezek hódúivá csodálák a’ lel
kes hölgy’ személyét; ő nyugottan mondá beszé
de közben , hogy jó bátyja (Lajos Fülöp) őreit 
ellene kettőzteti és ő gondtalan kalandoz az or
szágban szerte. —  Kevés idő múlva ismét csu
pán Bourmont marsallal ’s egy kalauzzal utazott 
egy mély utón, az utóbbik egyszerre fölkiált, 
hogy a’ lovas politia szemközt jő velők. „Fuss 
herczegné! az istenért fuss! —  mond erre a’ 
marsai aggodalom’ hevével —  én falgyanánt sze
gülök ellenők ’s életemet drágán adom-el!44 — 
„Ahha! — mond a’ herczegné — kövess !44 itt meg- 
sarkantyuzza lovát ’s a’ két lovaggal csak hamar 
szemközt áll. „Hol szolgálsz vitéz ?44 szólítja tü
zesen az elsőt —  ,,a’ királyi őrseregnél44 lön a’ 
felelet; „és te?44 — kérdezi a’ másikat — „én 
a’ vadász politia - seregnél4* viszonzá emez. —  
„Vitéz !44 fordul viszont az elsőhez ’s egy shawlt 
lekapván nyakáról, feléje veti; —  „vedd e’ zálogot, 
mi még látjuk egymást ’s akkor azt nekem meg
hozod!44 Ezt mondja ’s követőivel tovább vág
ta t; a’ két lovas - kém pedig kőszoborként áll —-■ 
’s a’ futók után szemet mereszt a’ távolba.

Cs—dór.

GRADACSEVICS HUSSEINBEG ESZÉKEN.

A’ bosniai lázadás’ vezére Gradacsevics Hus- 
seinbeg, jul. Cdikától fogva October’ 4dikéig né
hány hivével az eszéki várban tartózkodott. Né- 
melly, Bosniával ta rto tt,  közösülések’ hire el
jutott Bécsbe . hol ezeknek nesze miatt el vala 
mar rendelve, hogy Gradacsevics vagy honjába
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visszatérjen, vagy Komárom’ várába vonuljon; 
erre magát 24 óra alatt el kellett tökélnie, négy 
nap múlva aztán útnak indulni. Pop Illa (bosniai 
argentai - rendbeli szerzetes , Stárcsevics Illés) 
teljes feledést nyervén a’ fényes portától, meg. 
kapta az eziránt szóló fermánt, ’s már jóval ezelőtt 
Bosniába visszatért. Az érintett négy napi idő
szak alatt, midőn Gradacsevics komáromi útjá
ra már mindent elrendelt, megérkezett részére 
is a’ teljes feledés: mellynek következésében nem 
ugyan honjába vissza, hanem a’ török birodalom’ 
más téréire igazittatik. Belgrádnak veszi útját, 
úti fermánját Zimonban nyeri , ’s ott veszi to
vábbi rendezkedéseit. Cselédinek nagyobb része 
honvágytól buzdítva már ezelőtt Bosniába visz- 
szatért. Gradacsevics October’ 4dikén indult-el 
Eszékről egykét hívével Belgrádba, nője máig 
is Eszéken van néhány szolgaasszonnyal, minden 
órán várja anyai terhétől menekvését. A’ hírhozó 
Őrnagyot Gradacsevics egy derék egészen felszer- 
számozott aráb ménnel jutalmazó. Sept. 26kán 
ez i t t , tábori gyakorlás végett összesereglett B. 
Schneller’ könnyű lovas ezrede fényes hált (táncz- 
mulatságot) adott ’s arra Gradacsevics is hiva
talos le tt; előintés után oily szerényen vissza- 
tartóztatá máskép dühös fűst-eregező vágyót, hogy 
az egész mulatság a la tt , melly estveli 7 órától 
reggeli (?) ötig tartott, nem dohányoznék. Kér
ve kérdé, lehetséges-e: hogy az együtt táoczo- 
lok és sétálók nem megannyi házas párok? ’s 
midőn „nem'4 volna a’ felelet, e’ szertelen sze
rénységen eléggé csodálkozni nem ^győzött; de 
még inkább csodáló azt, hogy ennyi száz pár him 
és nő együtt lévén, ezen idő alatt semmi czivó- 
dás, vereség nem támadott, ’s hogy életét senki 
sem veszté. A’ leányok’ és nők’ lepleden mellei
ke t ,  nyakaikat kaczér szemtelenségnek mondó, 
& német keringős táncz neki visszatetszett; csu
dáié , hogy mindnyájan szédelgést nem kapnak, 
a’ tánczok’ minden nemei közt a’ mazurt legin
kább kedveié. Mezítláb papucsban lévén leülté
ben keresztül veté lábait ’s a’ körüllévők’ un- 
dorodására láb-újai között babrált; kiváncsi volt

kitkit személyesen nevéről’s tisztéről ismerni; nein 
kérdezi, minő tiszt valaki, hanem hány embert 
commandiroz? Nem különben álmélkodott, mi
dőn egy nyugalmazott tiszttől azt hallaná, hogy 
a’ császárnak olly tisztjei is vannak , kik egy 
embernek sem parancsolnak. A’ török nők bűn
nek tárták a’ bálba lépni, de a’ lépcsőkön fátyol 
alól nézkélték a’ jelenőket. Meglátogató Grada
csevics mind itt mind Valpón a’ játékszint, ’s 
buzgalma olly hévre kelt, hogy a’ színleltet va
lónak tartván, kérné mellettesit, semmikép meg 
ne engednék, hogy az ifjú leány vén apóssal nő- 
szííljön. — E’ homályos csillagzat is eltűnt tehát 
Eszék’ látköréről.

M J7.
GONDOLAT-HULLADÉKOK.

Az erkölcsi tanítók annyiszor mondják a’ 
népnek : győzzétek-meg a’ szenvedélyeket ’s rósz 
szokásokat; ámde mondja csak valaki az elsők
nek, hogy hagyják-el a’ tobák-szippantást, áll- 
janak-el a’ burnót-szelenczétől, kérdés : cselek
szik-e?

Vannak köztudat szerint a’ világon fák , 
»ellyeknek árnyéka halált okoz. —  így hal-in eg 
az erkölcsiség gyakran a’ pártfogás’ , fünség’ ’s 
gazdagság’ ’s a’ t. árnyéka alatt.

Mindenhatóság az ember’ gondolatfa , sza
va erő ’s tette aléltság.

REJTETTSZÓ-
Fajok“ csúfja az elsője,

Utolsója jelenkor;
Egészének a1 belsője 

Tömve — főkép vásárkor.
Nélküle nincs boldog város,

Nincs víg helység ’s víg falú;
Sok emberre nézve káros ,

Benne fakad öröm ’s bú.
Lelni utón és útfélen —

Nem rejtheti-el magát;
Használhatni nyáron télen 

Fejér ’s veres-maszlagát.
K ű r i t  J á n o t.

A’ Didik számbeli rejtettszó: Mi v é s z .

Szerkezteti H e 1 mec zy. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
J a v í t á s o k :  A’ , ,Társalkodó“  múlt számában 362 lap, 2dik szelet 'J sor a d ó d h a s s á k  helyett olv. & 

d a t h a s s é k ;  ugyan itt 20 sor: v e r ő d j é k  helyett olr. r é t e s s é k .
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2) K I S  B A B É T .
(Vaudeville.)

Én magyar leány vagyok,
A1 nevem Babét,

Ám , Piroska minden lány 
’S Rózsa nem lehet.

Borosa is nevem, de ki 
Kedvel, ezt igy ejti-ki:

Szép Babét!
Kis Babét 1

Lengyel ’s á r v a ,  volt anyám;
Dajkám franczia,

Ah, apám volt a’ magyar!
Nagy hon’ hív fia.

Milly öröm, melly meghatott, 
Nyájasan ha faggatott:

Szép Babét í 
Kis Babét!

’S én magyar leány vagyok !
Nem kell német szó ,

E gy, csak egy a’ nemzeti. — 
Többet tudni ? — jó.

Én meg is halnék talám,
Ha soká nem hallanám:

Szép Babét!
Kis Babét!

Livi *) jó-fel a’ minap,
Kérd: „Was machen Sie?£i — 

Varrók, édes, és te mit?
„Rien, je m’ ennuie Ist 

Hidd-el édes gyermekem ! 
Kedvesebb ez énnekem:

Szép Babét!
Kis Babét!

Egy legénykét ismerék — 
Gyöngy tavasz-korút, 

Szöghajút, módost, jelest,
Jó szelíd fiút. —*

Olivia.

Ámde untam hallani,
Mert nem tudta mondani:

Szép Babét!
Kis Babét!

’S most egy ifjút ismerek,
Ah , derék fiú !

Barna, bátor és nemes,
Büszke, nem hiú.

Nem merem már hallani —
0 11 y j ó l  tudja mondani:

S z é p  B a b é t !
K i s  B a b é t !

] Csald Fű /.

EGY KAKAS-VIADAL LONDONBAN.

A’ kakas-viadal az angol nép’ szenvedelines 
mulatságai közétartozik, e's szintolly élénk di
vatban van , valamint Spanyolországban a’ bika
küzdés, ’s a’ re'gibb nemzeteknél az ökölharca 
vagy pályafutás vala; csak hogy itt emberek 
gyakorlák , ott pedig állatokkal gyakoroltatják. 
—  Ha talán kedves honunkban e’ különös via
dal még nem volna eléggé isméretes , itt rövid 
rajzképét kívánjuk adni egy Angol után, ki szem
tanúja lévén, azt imígy beszéli e l :

Kedvemre ülék nagy zsöllyesze'kemben a’ 
kandalló mellett, szobám’ falait esthomály fog- 
ta-be, fejemet a’ szék’ puha karszögébe hajtám 
’s így lebegtem az álom’ ’s ébrenség’ kényelmes 
állapotjában. Itt ajtómon egyszerre merész zör
gés esik , melly hirdeti, hogy bizonyos zordon 
látogatóm j ő ; ’s mielőtt mondhatnám „szabad“ , 
már barátom Owen Tamás — újsággal kezében 
’s fül-tövig fejébe nyomott szürke kalapjával — 
előttem áll. „F e l! fel! — kiáltá a’ különcz — im- 
hol hozok újságot, ha meghallja kegyed , ugrik 
mint egy félig agyonvert ángolna!“ —  En dör- 
zsölém szempilláim ’s kérdém ásítozva, hogy te
hát mi újság. „Halljuk csak!“  mondá Tóm; ö- 
römsugárzó arcczal kifejtett egy piszkos hírlapot 
’s olvasó páthosszal: „Kakasviadal Royal-Cock-
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pitban, Tufton-Streetben, Westminsterben“ Itt 
megállapodott, hogy arczomon lássa e’ szavak’ 
hatását, ’s azután végig olvasá a’jelente'st, melly 
a’ bajjal e'rthető mestersszók’s kifejezések’ pezs
gő fészke volt. Kétszáz guinee a’ jutalomdíj ; el- 
mondá, milly számos pénzbeli fogadás fog tör
ténni, elszámlálta sorban mindazok’ neveit, kik 
mint indulatos baráti a’ kakas-viadalnak jelen 
lesznek. A’ bémenetel’ dija Cockpitban öt shil
ling vala. Mivel tudományom eddig a’ kakas
viadalról legfölebb abból állott, hogy a’ major
ban a’ baromfiak közt holmi orrcsapásokat láttam 
váltogatni: tehát megigérém Tómnak,  hogy el
kísérem Royal-Cockpitba. Mindazáltal mielőtt 
elmennék, elhatározám, hogy magamat a’ kakas
viadalról kevéssé kitanittatom , hogy olvasok e- 
lőbb egy értekezést ezen tárgyról; p. o. mint 
szokás az illy kakasokat nevelni, micsoda szabá
lyok szerint történnek a’ fogadások ’s a’ t. Alig 
nyilatkozott ezen kivánatom , tüstént kihúzott 
Tom egy könyvet zsebéből ’s azt e’ tárgyról a’ 
legjobb ’s legjelesb értekezésnek állítván kezem
be adta, ’s kért, hogy másnap délutáni ketted- 
fél órára készen legyek. —  —  Én a’ könyvet 
azonnal felnyitám , czímje volt: „Jó tanácsadó, 
mint kelljen a’ vívó kakasokat nevelni, — fo
gadást illető számolásokkal megbővitve.“ Egész 
estvén által most e’ tárgy’ fontos czikkelyeiben 
buvárkodám; olvastam, mint kell a’ kakassal 
bánni csibekorában; mikép kell őt erejében gya
koroltatni; továbbá: mire kell mindenre a’ via
dal előtt ’s alatt különösen vigyázni. —  ’S ím 
még St. James’ tornyában tizenegyet sem ütött, 
midőn én- már képesnek érzém magam’ az am- 
phitheatromban helyet foglalni ’s értelmesen mint 
akárki más, guineernet fogadásul kitenni.

Az olvasóra nézve talán nem lesz kellemet
len , ha ő i s , mielőtt a’ viadalhelyre vezetem , 
e’ nyomos , nagy érdekű tárgyról magamként e- 
leve egy kis leczkét vesz ; ennélfogvást tehát ,,a’ 
jó tanácsadót, mint kell a’ vívó kakasokat föl
nevelni5 ‘ egymással szép csöndesen forgassuk ál
tal. Kezdetben is a’ jó kakasnak tulajdoniról 
van szó. „Fejének keskenynek kell lenni és hosz- 
szunak , ha a’ fej rövid, akkor legyen legalább

tekeformájú; orra erős legyen és horgas, sze
me nagy és fekete, nyaka széles és hosszú; mert 
viadalkor egy hosszú nyakban a’ kakasnak igen 
nagy szerencséje rejtezik, kiváltkép olly fajú ka
kasok ellen , mellyek csupán a’ fej felé vagda- 
lódznak. A’ test rövid legyen , horpadt, a’ mell 
teljes és gömbölyű, a’ czombok erősek , vasta
gok, mértékesen testhez illesztve; mert ha úgy 
látszik, mintha a’ kakas’ lábai teste alatt ros- 
kadnának, bizonyos j e l ,  hogy a’ viadalt nem so
káig győzi. (Barátom! így van gondolom, az em
bernél is.) A’ lábszárak erősek legyenek ’s hosz- 
szúk , és ha az orral egyenlő színűek : ezt sze
rencsés jelnek tartsd; a’ lábtalpak legyenek szé
lesek , lapúltak, ’s minél hosszabb körmökkel 
fegyverkezve.“ —— „A’ viadalkakasnak magatar
tása — mond tovább a’ tanácsadó — idomos és 
nemes legyen , de nem feszes, járása ünnepé
lyes, szárnyai kevéssé hosszúk ; de járás közben 
soha sem szabad szárnyait kiterjeszteni, mint p.
o. sokszor az idomatlan ludak cselekesznek. A’ 
mi a’ tollak’ színét illeti : annak ugyan nincs a’ 
dologra semmi befolyása, mert én minden szín
ből láttam már igen derék ’s érdemes bajvívó ka
kasokat. Mindazáltal a’ tollak ne legyenek tö
möttek, hanem rövidek ’s erősek: ez csalhatat
lan bizonyítványa az izmos kakas-constitutionak; 
ellenben a’ lágy, hosszú ’s gazdag toliköntös 
mindjárt elárulja a'gyarló erejű, silány vitézt. 
Arra kell vigyázni kiváltkép, hogy egy kakas, 
mellynek erős orra, hosszú kerek-nyaka , vastag 
melle ’s nagy szárnya van , négy font ’s nyolcz
—  tiz latnál ne legyen nehezebb. Ha valamel- 
lyik csak két lattal nyom is többet, már nem 
tartozhatik jó társaságba (!) ’s magát soha se 
láttassa a’ viadalhelyen. Egy vívó kakasnak magas 
növéssel szükség bírnia, ne legyen kövér hanem 
csontos, de mindenek fölött négy font- és nyolcz
—  tíz latnál többet ne nyomjon ; ezt az egek
ért! el nem kell felejteni.“ —  Továbbá hol a’ 
gyerke kakasokról van szó, a’ szerző szorosan 
szívre köti a’ következendőt: „Vigyázzon kiki
— úgymond — hogy a’ fiatal kakas ne igyék 
szappan vizet, orrával ne turkáljon sárban ’s i- 
szapban; a’ szép nemes állat ettől megbetegszik
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’s lassú sorvadásnak indul.. Hallottam ugyan húsz 
’s többfele gyógyszert már e' nyavalya ellen di
csértetni , de a’ legjobb ’s legfoganatosb —  vé- 
leme'nyem szerint — mindenkor: a’ kakasnak, 
melly e’ nyavalyában sínlik, nyakát kitekerni.4’ 
—  Most következnek útmutatások: mit kell 
cselekedni, hogy a’ fiatal kakasok egymás közt 
ne marakodjanak ’s mint keliessék nálok az erőt 
’s bátorságot próbára tenni. A’ szerző igen igen 
figyelmeztet, hogy egy értelmes k a k a s g y á m 
nak (ki a’ kakasokat táplálja) választatásán rend
kívül sok fekszik; de mindennél fontosb a’ ka
kasnak utolsó tápláléka a’ viadal előtt ’s átalá- 
ban a’ kakas’ elkészíttetése a’ viadalra. Nem ke. 
vés fekszik továbbá az úgy nevezett s e t t e r -  
t o - na k  vagy a’ viadali kakas’ secundánsának 
választatásán ; ennek tiszte : a’ kakast tüzelni, 
’s azt ,  ha szükség, a’ földről fölemelni ’s a’ t.

annak —  mond a’ szerző —  igen jő ’s igen 
rósz kakasgyámok, igen jó ’s igen rósz setter- 
tók. így soknak ezen utolsók közül legkisebb 
fogalma sincs , mikor kell p. o. egy vívó kakas
nak megpihenni, ’s mikor van kedve a’ viadalt 
újra elkezdeni.4’ —

Ennyi elég Tom barátom’ könyvéből. Ezu
tán könyvtáromban fürkészgeték ’s több neveze
tes ritka munkák közt egy könyvre akadtam illy 
czímmel ..the court and city Gamester.“ Ez egy 
kemeríthetlen aranybanya mindazokra nézve, kik 
a' kártyajáték’ akármelly neméről, a’ lovagmes
terségről , ívlövészetről, szóval : egy s p o r t s -  
man-nak minden lehetséges mulatságiról alapos 
ismeretet akarnak szerezni. Az előadás eleven , 
világos ’s azonnal mutatja a’ Gentlemant ’s ren
desen kiművelt sportsmant. E’ munkában a’ vívó 
kakasról imezt talalám: ,,A’ vívó kakas’ feje ki
csiny legyen , szemei pedig tüzesek ; labai erő
sek , csontosak ’s tollainak jszíne után kékek, 
szürkék vagy sárgák; sarkantyúi erősek, hosz- 
sziík, hegyesek ’s egy kevéssé horgasok; a’ tol
lak’ színe legyen szürke, sárga vagy veres, mel
le kiváltkép igen sötét. Nem mintha más színű 
kakasok közt szintúgy nem találkoznának jók; 
de annyi bizor^os, hogy a’ legerősb ’s legbát
rabb. kakasok többnyire szürkék, vörösek vagy

sárgák szoktak lenni; tarka kakasok még tűrhe- 
tő k , de fejérek vagy egészen feketék ritkán ér
nek valamit. Jegyezze-meg kiki magának: ha 
a’ kakas’ nyaka skarlát-vörös, csalhatlan jele az 
erőnek’s bátorságnak ; ha ellenben a’ nyaktollúk 
halvány fakó színűek, akkor bizonyos, hogy a’ 
kakasnak sem ereje sem bátorsága ; mert e’ her- 
vatag szín jelképe a’ gyönge rósz constitutional 
Hogy mennyit ér egy kakas : azt különösen a’ ne
gédes büszke termetről , ünnepélyes járásról , 
méltóságos magatartásról ismérhetni-meg. Ha 
gyakran kukorikol, tagadhatlan, hogy nagy ben
ne az erő és bátorság. \  alahányszor ellenét or
rával megvágja, reá vérnek kell folyni, körmei 
vörösek legyenek ; s valahányszor ellentársára 
csap, azt gondolhassa az ember, hogy most — 
most ellenének vége van.” —

Ez igen jeles értekezés vala, de az olva
sást félbe kellett szakasztanom ; mert alig ütött 
a’ rendelt óra, már barátom Owen Tamás, sports- 
man-oltözetben szobámba lépett. Külsejére hason
lított egy lovász - szolgához , de arczán még is 
bizonyos úri vonás tünetkezett, melly miatt egy 
idegen nem mindjárt tudhatta volna : valljon szo
bába vezesse-e , vagy istállóba utasítsa. Mi te
hát tüstént útra készültünk , szaporán keresztül 
menénk St. James Parkon ’s minden akadály nél
kül érkeztünk Tufton-Streetben egy épület’ ajta
jához, mellyen az idő már századok óta fogát 
köszörüli. Az ajtó előtt kocsisok, lovászok , ré
gi bőrbugyogósak, agg sportsmanok minden rend
ből, furcsa vegyületben hemzsegtek. Nem lehet 
tarkább, különösb társaságot a’ világon gondol
ni. Mindazáltal fiatal embereket igen kevés szám
mal láttam, kettő vagy három közülök szántszán
dékkal távol-állott ’s úgy tetszett, mintha félig 
szeméremből, félig kíváncsiságból nem győznék 
azon pillanatot bevárni, mellyben Conkpit’ kapu
ja kitárul. De sehol sem vevém észre azon buz
galmat ’s lángoló békétlenkedést, melly fiatal ar- 
czokon sugárzik , midőn lóversenezés vagy róka
vadászat veszi kezdetét. Végre megnyílt a’ nagy 
ajtó; én letevém az öt shillinget’s a’ pénz-sze
dő egy czinjegyecskét ada kezembe , mellynek 
lapján egy viadalkakas vala szemlélhető.
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Cockpit egy kerekgömbölyű , tagos és igen 
magas épület: korösleg amphitheatralis szabás 

.szerint három négy sornyi ülések kigyódznak-el. 
Közepett egy kerek-alkotmány látszik, tizen- 
nyolcz , húsz lábnyi nagyságú átmérőben , bete
rítve nagy szalma-gyékénnyel. Az alkotmánynak 
van egy, 8 vagy 10 hüvelyknyi magas karimája, 
hogy a’ kakasok viadalközben le ne hulljanak. 
Közepett a’ szalmagyékényen egy átmérőben har
madfél lábnyi kör van huzva krétával, ’s ezen 
körben viszont egy másik, melly jóval kisebb. 
E’ körben állítják a’ kakasokat egymás’ ellenébe, 
orrot orrhoz , ha erejük a’ megtámadáshoz már 
nem lévén, őket a’ viadalra ösztönözni kell. Egy 
iszonyú , négykaru gyertyatartó függ a’ boltozat
ról alá,  melly világot terjeszt, ha a’ kakasvia
dal éjszakán történik. Midőn a’ viadal-helyre 
belépőnk , még igen kevés ember gyülekvék ösz- 
sze ; az urak, kik a’ játékot rendelők, még nem 
valának jelen; azért az érdemes nézők jónak ta
lálták — unalmokat a1 szomszéd borházban el
űzni. Egy szolga , borostával igen szorgalmasan 
fecskende vizet a’ szahnagvékényre; ez azért 
történik, hogy a’ kakasok minél ritkábban csusz- 
szanak-el. Mi a’ legalsóbb soron egy padra Ie- 
ülénk, honnan közvetetlen bejárás szolgál azon 
rekeszek’ egyikébe, hol a’ kakasok tartatnak. 
Mindegyik feíekezetnek saját rekesze van.

(Vége következik.)

F U R C S A S Á G O K .

H * 4 oktatót az éjj^l gyilkosán megöl
ték ’s emberei reggel halva találták : —  mon- 
dá egy tanuló az iskolában. —  ,,Hisz mindjárt gon
doltam —  mond a’ másik — mert egy hete már, 
hogy olly igen rosszul nézett-ki, a’ halál szemé
ből is kilátszott.

„Mester uram! — mond egy fiú —— ma 
kelmédről álmodtam hogy..64 —  ne higyjenneki 
-— félbeszakasztá a’ másik —  nekem azt tud
ni kellene ; mert vele alszom.

A’ plébános dorgáló kocsisát, hogy olly 
sok bort iszik, többi közt azt adván-elő okúi,

hogy a’ bort csak lassan, orvosság helyett kell 
inni. „Hisz’ Tisztelendő uram én is azt teszem, 
hát nem nagy betegség a’ szomjúság?“

A’ siami kettősökrül volt a’ szú egy társa
ságban ; N * * né asszonyságkérdé B*# ügyészt: 
„Valljon mi történnék, ha egyik közülök háza
sodni akarna?“ —  Biz akkor — felele a* tör
vényhentes —  az esküvés előtt, már az elválás 
is szükséges*

Z * * rő l , azon hires bassistáról beszélgettek 
néhányan egy barátsági körben , egy kis fiú kér
di anyját: „Ugyan mi az a’ bassista?“ —  any
já t megelőzd a’ feleletben idősb fia, tanítani a- 
karván öccsét, és monda : „Bassista egy nagyon 
goromba hangon szóló ember/4 —

,,A’ hitelt kívánnám“ , mond egy uracs a’ 
könyvárosnál. —  Azonnal megkapta, forgatván 
látja, hogy a’ második kiadás, és mondja, hogy 
ő az első eredeti kiadást kivánná. —  Bocsána
tot kérek — felel a’ bolti szolga —  az első ere
deti kiadás még nem jött-ki.

Egy szomorú darab’ előadatásán lévén minap, 
kérdem szomszédomat: valljon nem tudja-e  
versben vagyon é ezen darab? „Isten tudja 
felel az —  ma olly náthám van, hogy azt ki 
se vehetem.“

Egy kolduló deák Pesten menvén keresztül, 
bemegy a’ váczi utczában egy boltba (talán a’ 3 
gratiákhoz) ’s egy kis viaticumot kér; a’ bolti 
inas azt gondoló, hogy valami külföldi portékát kí
ván, ’s azt nem találván mondó : „K.ngedelinet ké
rek , mi csak selymet és más illyféle portékákat 
árulunk, de a’ szomszéd boltban talán kaphatni 
viaticumot.“

M . M ó ric* .

REJTETTSZÓ.
Betegség az egész •, csupán két tagból ál! ,
Fő hármát húzd-fel jól ’s édesen hangicsál-,
Két végső hazánkban, hogy millyen karban á ll:
Vég tagja’ hármával mindenki rátalál.

M ü lle r  S e b e s ty é n .

A’ 92dik számbeli rejtettszó: K o r c s m a .

Szerkezted H e i m e c z y .  —- Nyomtatja L ä n d e r e r .
J a v í t á s o k :  A’ „Társalkodó“ 9ldik számában 301 lap. 2dik szelet 10 sor B u 1 c z á z helyett olv.BuIe-  

rd z •, viszont 362 lap. 1 ső szelet 39 sor n é m e t  helyett olv. n e m e s .



TÁRS AL&OB Ó,
94. szám Pest, november’ %iíin 1832.

EGY KÉT SZÓ Ar BUDAPEST-KÖZÖTTI ÁLLÓH1D- 
HOZ TETT ELŐMUNKÁLATOKRÓL.

Minden újság eleinte felette tudnivágyóvá 
szokott bennünket tenni , főkép ha valami érde
kest gyanítunk benne lappangni , ’s ha világos
ságra jötte'vel nem csalatkoztunk: jól esik esze
sünknek, hogy valami hasznossal neveltük ismé- 
retünket.

Most legközelebb illy formán vagyunk a’ 
Buda-pest közt építtetni szándéklott álló hí ddal. 
Valamikor annak ügyében tudósítás jelenik-meg: 
többnyire óriási előhaladást tapogat benne a’ 
közönség, ’s mikora’ kíváncsiság érett gyümölcs 
helyett még csak termékeny bimbókra talál , a’ 
szives várakozás tűrhetetlenséggé válik, feled
kezvén arról: hogy j ó t , nagyot , szépet »rövid 
idő nem állíthat-elő.

Kik azon évszakot forgatják eszökben, mi
dőn a’ nagy Duna’ hátán nem lebeghet többé ha- 
jóhidunk , — a’ horgonyok’ lánczira csatolt fe-
nyűdarabok a’ már nevekedő jégzaj előtt mélyen 
alábukdosva jelentvén, hogy az erőnek engedni 
kell, —• állóhidat óhajtanak, egy olly jóltévő 
alkotmányt, melly varázs erővel hozna mozgásba 
számtalan még most szendergő jó szándékot, melly 
különben máskép kifejlődésre nem egy könnyen 
’s hamar jutandna. De egyébiránt is milly édes 
öröm lenne az emberi tehetségnek egy olly mű
vét szemlélni, melly nagy haszna mellett test
vér két városunk’ örök csatja ’s legszembetűnőbb 
dísze is leendne!

Nincs kézzel foghatóbb igazság annál, hogy 
a’ ki győzni akar, ellenfelének kártékony erejét 
minél ügyesebben hárítsa-el ; az elkerűlhetlen- 
nek pedig olly erőt állítson ellenébe , melly azt 
többszörte haladván meg, azt hatalmasul győz- 
ze-le , ’s fölül-emelkedjék rajta. Már a’ hid’ dol
gában épen itt kell a’ gondolat’ fonalát kezde
ni ’s tovább nyújtani: hogy mimódon eshetnék 
az meg ?

Mindenek előtt Dunánkat kell ismernünk, 
annak erejet, es szokását kitapogatnunk, hogy 
rosszabb tulajdonságitól őrizkedni tudjunk. Erre 
megkivantatik először , földmérői pontossággal 
fölmérni nem csak a’ Duna’ ágyát szigetestül ’s 
zátonyostul : hanem a’ partján fekvő tárgyakat 
is olly czélirányosan jelelni-kr, mint a’ dolog’ 
fontossága kívánja ’s továbbá a’ legnagyobb ára
dások’ határit tudni kell, hogy a’ hid-alkat azo
kon jóval is felül magasodhassák. Ezen kívül 
meg kell vizsgálni , miilyen mély ágya, mekko
ra sebessége van; a’ fenék mint változik, men
nyi víztömeg (mássá) foly bizonyos időpontig le, 
hol gyakorolja leginkább erejét , mint tölti á- 
gyát, ’s hol rongálja partját? ’s a’ t. ; szóval : 
minden vizhelyzeti adatot (datum)  meg kell 
szerezni, melly annak rendi szerint a’ már kész 
helyzeti térképre fölrajzoltatván, tudományul szol
gáljon mindazoknak, kik e’ dologról nyomosán 
vágynak elmélkedni.

Ezeket megszerezve, miílyen jól esik sze
münk elébe terjeszthetni a’ két város közt folyó 
Duna’ jól készült ábrázolatát ’s itt ott méreget
hetni a’ szélességet, ’s tudni: hogy a’ Rudasfür
dő alatt p. o. mennyivel keskenyebb, mint itt 
vagy amott látni a’ legkisebb vízmélységet, melly- 
nek beirt számaiból kitetszik, hogy a’ pesti részen 
inennyivel csekélyebb a’ Duna szinte egy harmad 
szélességben, hol már a’ fenék időről időre emel- 
kedik-fel, töltetvén iszappal (sankkal). Ott pe
dig, hol a’ Duna legkeskenyebb, milly rendes 
ágya van, mivel az iszap nem ülepűlhetvén-le, 
semmi változást nem okozhat ; alább azonban 8 
—  9 száz öllel mennyi zátonyt kénytelen meg
szenvedni szélesre terült Dunánk a’ hajózás’ nagy 
ártalmára. Könnyű a’ szemnek meglátni továbbá 
az előtte fekvő adatokból, hogy a’ partok milly 
magasságúak, meddig önt-ki a’ vizár, partjain 
milly helyzetben vágynak a’ különböző tárgyak, 
a’ budai oldalon meddig nyújtják lábaikat a’ he
gyek ’s a’ t. így a’ már tudvalévők után, ’s e-



gyéb sok tapasztalás által is kifejlett ész készit- 
het aztán a’ többiről olly javaslatot, melly előbb 
vagy később elő fogja állítani azon közönse'gesen 
óhajtott alkotmányt, melly Hazánknak több ele- 
vense'get ’s előszánuthatlan hasznokat adand , ’s 
annak részeit a’ legnagyobb teli viharok- ’s jégtor
iatokban egésszé forrasztja.

Miből legyen épülendő hidunk alkotva , ’s 
Dunánkon hol légyen keresztül szerkeztetve : ez 
más kérdés. Kiég most a’ hely’ szűke miatt elő- 
leges isméretül ’s némelly széles divatú, tétovázó 
képzelgések eligazítására ennyit tudni , ’s azt is, 
hogy az imént leirt térkép minden vizhelyzeti a- 
dattal elkészült ’s több párban már illető kezek
ben is forog ; ’s épen ezen előmunkálatok azok *), 
inellyekről Angliában az avatottak legjobb vélemé- 
nyöket nyilatkoztaták ’s a’leghiresb erőmű-tudósak 
bármilly szerű állóhidi terv- (plan) készítésre telje
sen kimerítőnek ’s czélirányosnak találók —  mint 
erről a’ Jelenkor’ 8Sdik száma említést tőn. — 
Ezen előmunkálat az, melly a’ kőre-metszést meg
érdemlő; épen ez az, melly sokkal nagyobb mér
ték ’s kiterjedésben, mint először, ismét kőre- 
metszetik ’s magyar nyelven kidolgozva jövő esz
tendő’ májusáig közrebocsáttatik, hogy országos 
képviselőink’s minden hazatitársunk azt olly nagy
ságú alakban láthassa , mint Angliában mutatta- 
tott-be.

%" Töröli L ász ló ,  
országos dunaméresi Ingenieur.

EGY KAKAS-VIADAL LONDONBAN.
( V é g e . )

Tom barátja lord D * 0 hozzánk lépett; én 
neki bemutattatám , ’s midőn hallotta , hogy e’ 
nemes játékot különös érdekkel veszem ’s a’ ka
kas-viadal’ minden pontjáról kívánnék isméretet 
szerezni: tehát nem csak legnagyobb készséggel 
mutatott-meg mindent, a’ mi látásra méltó volt, 
hanem a’ viadal’ szabályiról is különfélét közlött 
velem; többek közt e’ következőt: A’ viadal
kakasokat mindkét részről mérlegre teszik ’s meg

*) Tudva van, hogy ezen előmunkálati terv a’ magyar
országi fő Építő-kormány’ igazgatása alatt, az orszá
gos dunainérés’ rajzoló intézetében készült.

vizsgálják, mennyit nyomnak ; azután a’ vívó pá
rokat elhatározzák , megjegyzik ’s szám alá ve
szik. Mind ez különös gonddal megy véghez; 
nagy vigyázat van, hogy a’ kakasok el ne cse
réltessenek. A’ viadalt mindenkor a’ legkönnyebb 
pár kezdi. A’ rekeszek’ kulcsa , hová a’ kaka
sokat beolvasák, azon asztalra tétetik-le , mel
lyen a’ kakasok megmérettek , ’s az ellenfélnek 
hatalmában áll biztosság’ okáért az ajtóra laka
tot tenni; szóval: legnagyobb , legszemesb vi
gyázat van, hogy csak a’ kijegyzett kakasok vív
janak egymással ’s mások orozva be ne csússza
nak. A’ lord kitanított : mi módon szokás a’ 
kakasokat tiizbe hozni, mint kell a’ hosszan tar
tó kétes viadalt bevégezni , mint szakasztatik-el 
szükség’ esetében két vívó egymástól; lehetlen 
volt mindazáltal a’ lord’ igen festői eleven leí
rását voltakép megértenem. En az olvasónak a’ 
szép , pompás rajzatű egészből csak holmi hijá- 
nyos , igen csonka töredékeket adhatnék; pedig 
ezenkívül még magáról a’ v i a d a l r ó l  is, melly sze
meim előtt véghez ment , tartozom szót tenni.

A’ viadal’ kezdete már közel vala , ’s itt 
egy szilárd fiatal embert kellemes külsővel lá
tónk gyöngén mellettünk elsuhanni. Öltözete 
egy igen szűk nadrág volt fejér kasimirból, rö
vid kék köntös, gyapot-harisnyák ’s kisded czi- 
pők; térde körül egy zsebkendő, ’s nyakán egy 
másik kendő igen rendetlenül kötve. Alig távo- 
zott-el, azonnal hátam mögött valamit mozogni 
’s kurrogni hallék; hirtelen megfordultam ’s egy 
vastag embert , ki élemiilt kora mellett még i- 
gen izmosnak látszott, pillanték-meg; hátán egy 
zsákot vitt, ebben a’ rugódzó mozgások után, 
mellyeket valami eleven állat okozhatott, a’ vi
adalkakast gyanítám rejtezni. Az eleműit em
bert Nash-nak nevezek ’s az imént leírt fiatal férfi 
annak fia volt. Mindketten most a’ közepeit ál
ló , gyékénnyel behúzott alkathoz léptek ’s azon
nal minden oldalról hangos kiáltás keletkezett. 
Semmit sem lehete mást hallani, mint: „Ket
tőt egy ellen Nashra! egy guineet Nashra! Nash- 
ra egy aranyt!“ A’ kakas, inellyet a’ köz ele
venség még inkább ingerlett, felűl-lármázta u’ 
zajgó sokaságot. Az öreg Nash a’ kakasgyám
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volt, fia pedig secundans, kinek fő tiszte: a’ka
kast ingerleni» Most az ellenajtónál. Nashnak el
lentársa is megjelent. Fleming (igy nevezek) mint 
az ifjú Nash , vala felöltözve, de nem vonó mint 
ellentársa, az egész gyülekezet’ figyelmét magá
ra. O ellentársával finomságra ’s ügyességre ko
rán sem mérkőzhetett; de arczáről ’s egész va
lójából jószívűség és őszinteség sugárzott-elő, 
meily nekem annál inkább megtetszett , minél 
meglepőbb tünemény vala illy nézőhelyen. Fle
ming’ kakasának vad lármája ellentársáéval ve
gyült - össze. Nash megoldó zsákját ’s abból ki
von egy kakast , miilyent halandó szemeim soha 
sem láttak. Engedelmet kérek, hogy a’ szép ma
darat gyönge ecsetemmel leírhassam. O veres és 
fekete volt, teste izmos ’s a’ legfölségesb toll- 
köntüsben. Eleinte a’ zsákból csak nyakát ölté- 
ki , ’s ez egy rettenetes kigyó-nyakhoz vala ha
sonló; ’s az ember azt gondoló, hogy a’ szörnyű 
állat ki akar lövelni — föl egészen a’ gyékényes 
alkatig. Teste hátrahorpadt, erős ’s igen szép 
termetű ; a’ hosszú sötétkék lábak fényiének, ’s 
kemények mint vaspálczák ; mindegyik természe
ti sarkantyún egy másik, másfél luivelyknyi hosz- 
szú ezüst sarkantyú vala erősen ’s di'szesen meg
kötve ; széles horgas orrát a’ sastól kölcsönzé; 
tüzes fekete szemeit ide ’s tova jártatá ’s villog
tak mint tiszta gyémánt. E’ szemek csalhatlan 
tanúi voltak a’ zordon ’s egyszersmind józan bá
torságnak. Szárnyai erősek és szélesek ; taraja 
el volt metszve, ’s farka, mint vadászparipá
nál , hármas szögre nyirbálva. Nash átnyújtó e’ 
kakast Flemingnek , ez kezébe vette, ’s azalatt, 
inig valaki az állat’ jegylajstromát olvasó, leg
nagyobb szemességgel vizsgálta annak orrát, szár
nyait, csontját ’s a’ t. Mindent a’ felolvasott 
jegyzékkel egyezőnek talált ; itt visszaadta a’ 
szép madarat, kivette magáét a’ zsákból ’s az 
ellenfélnek oda engedd hasonló vizsgálat’ okáért. 
E’ kakasnak tollzata sárga volt ’s hellyelközzel 
fekete; öt valamivel könnyebbnek tartóm, de 
iztagjai rugósak izmosak voltak, szóval: szint
úgy igen szép állat. —  E kakas ellentársát; meg
pillantván , kevéssé nyugtalan lön, a’ kézben i- 
d e ’s tova feszelgett, de azért még sem vala zor

don. Az öreg Nash igen nagy figyelemmel vizs
gáló, ’s midőn a’ leírással, mellyet kezében 
ta rto tt, megegyezett minden pontban , azt visz- 
szaadá Flemingnek.

Most a’ viadal kezdődék. Az alkattól min
denki visszavonult, kivévén Fleminget ’s az ifjú 
Nasht. A’ fogadás mindenfelől most jőve még i- 
gazán dühös divatba. Mind a’ két secundans e- 
lőbb ölelgeté, czirógatá kakasát, ujjokat vizbc 
inárták ’s megnedvesfték a’ szalagokat, mellyek- 
kel a’ sarkantyúk le valónak kötve , ’s az alkat 
körül is még többfélét rendbehoztak. Most ve- 
vék a’ kakasokat, egymás’ elébe szemközt állí- 
ták ’s ingerlék egymásra; a’ fő mesterfogás ab- 
ban állt, hogy úgy cselekedtek, mintha az egyi
ket a’ másikra akarnák vetni; e’ mellett a’ ka
kasok’ fejét ’s nyakát egyre simogatták ’s ezt 
mindaddig cselekvék , mfg őket veszély nélkül 
nem lehete tovább ölben tartóztatni; mind a’ két 
kakas egyszerre szabadon eresztetvén , leirhatlan 
dühhel rohanó meg egymást. — A’ kakasok’ 
helyzete azon pillanatban , niellyben egymással 
szemközt állnak , szép, nemes és igen meglepő. 
Néhány perczig e’ helyzetben veszteglének , or
ral orrhoz, • —  ekkor sebesen mint villám öté
nek egymásra; az izmos csattogó szárnyak, az 
erős sarkantyúk egymásba keveredtek, úgy, hogy 
mind a’ két állat csupán egy gombolyagnak tet
szett. Ama’ saját hang, meily hallatszék, mi
dőn a’ kakasok összecsaptak, leginkább hason
lít azon tompa zajhoz, mellyet egy vizes esernyő 
okoz , midőn az hirtelen ’s erőszakosan húzatik- 
föl. Mindjárt az első megrohanás után Fleming’ 
kakasa ingadozni látszott, elesett — ’s vére 
folyt; halálosan volt megsebesítve. Fleming és 
Nash fölemelék az állatokat, újra ingerlék ’s vi
szont egymással szemközt állíták. Nem lehet a’ 
nézőnek elég fogalma, milly nagy gonddal, milly 
nyájasan ’s gyöngéden bánnak az emberek ezen 
madarakkal; mintha csak szappan-hab, olvadé
kony szer vagy igen töredékeny valami volna ke
zűkben. —  Fleming’ kakasa— mint mondánk —— 
halálos sebet kapott, lábai roskadtak, részegen 
futkosott ide ’s tova , fejét majd jobbra majd 
balra hajtó ’s farka a’ földet kereste; de Nash’

\
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kakasa —  meg folyvást erős és tüzes — viszont 
reácsapott ’s megadá neki a’ kegyelem-ütést. A’ 
bátor ellentárs élet nélkül omlott a’ szalmagyé
kényre —- büszke és f é r f i a s  még a’ halálban 
is. —■ Nem akarva tolult mellemből egy sóhaj, 
szemem’ ’s gondolatom’ elforditám a’ véres néző- 
játékról : de a’ fogadók’ lármája nem hagyá a’ 
zordon jelenést elmémből enyészni, s szivem 
vajmi elevenen érzé, milly nyomord játékban gyö
nyörködik itt a’ lelketlen ember ! —  Nevezetes 
vala nézni a1 diadalmas kakast; ő néhány kön
nyű sebet kapott, de úgy látszék , mintha győ- 
zedelme ót még sokkal erősbe' ’s hatalmasbá tet
te volna. Büszke fönséggel járdáit fel ’s alá , és 
szemei még egyszer olly tüzesen villogtak.

Azalatt, mig a pénz, mellynek a’ vesztes 
résztől a’ nyerteshez kelle vándorlani, felolvas
ta to tt , két uj kakast hozának a’ viadalpolczra. 
En átallok viadalt többé körülményesen leírni; 
berekesztem átalányos észrevételekkel. Néha mind
járt az első vágás elhatározó volt, máskor ismét 
a’ viadal sokáig kétes maradt, ’s az ellankadt 
páravesztett kakasokon sokszor lehetett a’ végső 
elszántságot, az erő’ megfogyását, az aggodal
mat, miként az ökölküzdőknél, észrevenni. Gyak
ran látám szájokban a’ nyelvet reszketni, láttam 
mint söpörték az oda-lankadt szárnyak a’ szalma
gyékényt, a’ lábak mint remegtek, ’s a’ nyak 
mint csapódott mellökre, a’ szem, melly csak imént 
tüzesen csillogott, hirtelen mint sötétiilt-el ’s a’ 
hát-tollak közt az izzadság mint vert-elő- Ha 
a’ viadal soká tartott ’s a’ kakasok végkép el
gyöngülve egymással földre estek, a’ kakasgyám 
tízig olvasott: ’s akkor külön szakaszták az álla
tokat, viszont magokhoz teríték s újra a’ kré
tával húzott körben egymás ellenébe állították. 
Ha a’ kakas, melly előbb vesztes volt, a’ via
dalt újra el nem kezdé, mialatt a’ gyám negy
venig olvasott, ’s a’ másik kakas azonközben or
rával vagdalódzék ’s magát uj viadalra késznek 
mutatta : akkor az első vala a’ vesztes fél.

Büszke hajósnemzet, te vezérnap az elmevilágban !
A ’ játék s z i v e d ’ tükre, ’s mutatja: s z e l í d .  (!)

GONDOLAT-TÖREDÉKEK-

Mi teszi az embert férfivá?: Semmit sent 
reményleni, ’s még is akarni; egész lélekből é- 
rezni a’ munkásság-iránti vonzalmat; megvetni 
ama’ földet, melly nagyobb számú józannak he
lyet adni szűk , ’s csak kevésnek szolgál látté- 
rül (Schauplatz). On lélekisméretében egy vilá
got teremteni, függetlent attól, melly körülve- 
szen, ’s melly a’ jobb tettek utáni vágyban ar
ról győzend-meg, hogy alkalmi hijány soha sem 
dönti-el a’ kérdést böcs-értékünk felett.

A’ honszeretet nem egyéb, mint egy sző
kébb határu világpolgáriság (cosmopolitismus); a’ 
magasb emberszeretet, az okosnak nagy honsze- 
retete az egész földre nézve. Ifjabb koromban 
gyakran fájlalám, hogy az emberek1 száma olly 
terjedt , elégtelennek érezvén magam’ ezer mil
liót egyszerre szerethetni ; de az emberszív tá- 
gabb a’ főnél, ’s a’ jobb embernek meg kelle
ne önmagát vetni , ha karjai csak egyetlen pla
nétáig érnének.

Csak az képes dicső tettekre, ki elkészül
ve a’ jelen’ minden terhére, ’s büszkébb lévén 
mintsem hogy a’ jövendőtől kolduljon, elég erős 
a’ szenvedést tűrni, ’s kevély a’ megbukás’ ve
szélyei közt. Illy hős hasonló a’ lánghoz, melly 
világítva enyészik*

Barátunk’ becsülete olly valami nagy, hogy 
felőle kétkednünk egyedül önvallomása után sza
bad. Csak egy tökéletes , nemes lélek képes ki- 
ösmért barátját többé nem kémlelni ; —  hinni, 
a’ mit annak ellenei bár tagadnak ; —  pirulni ,
mint valami tisztátalan gondolaton , midőn egy 
Déma repke gyanú a’ bájképet bélehelli. —  llly 
erős meghittséget könnyebb megérdemelni, mint 
valóban bírni.

Gy—fy.
REJTETTSZÓ..

Része mindig szekerednek 
És vadászó fegyverednek;

Minden ember bír vele.
Húzd-meg: ’s pőrén szállj bele.

Kőris János.
A’ 93dik számbeli rejtettszó: H u n i t /

Szerkezteti H e 1 me c z y. — Nyomtatja L ä n d e r e r ,
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A ’ H A L D O K L Ó .

Lét! virágidon az ősz dúl,
Éj bontja napodat —

Tépd-le gyönge karjaimról 
Tépd-Ie rózsa-lánczodat.

Szív őrömre már nem árad 
Fénykorod’ csillámiban ,

Küzdni porvalóm kifárad 
Vész-nevelte lángiban.

Mért a' küzdő földiségre 
Mért szorong e’ rabkötél ?

A’ sóhajtott menyvidékre 
Por-lakával úgy se’ kél.

Gyászhomály vonúl feléje ,
’S míg leztig a’ búcsujel,

Füstbe szélied égi képe 
Lángja melíett a’ kebel

Fuss csalékony kedves álom,
Éjszakám’ borúit egén ,

Fátyolodban nem találom 
Fel királyi képed’ én !

Leng malasztod és világít,
’S int felém a’ csalfa szín v 

Majd meg illansz és virágit 
Téped-el homályain.

Még rirultát nem vehette 
Télre dőlt a’ gyöngyliget,

Nincs vezércsillag felettem,
’S távol a’ reménysziget-,

Mig kitűnik zöld határa 
Tengerem’ hullámain,

Elröpúl a’ földi pára 
Szellet’ égi szárnyain.

Szűnjetek felém nevetni 
Vig tavasz’ leányai!

Szűnjetek rablánczra vetni 
Földi élet’ bájai!

A’ fohász hijába gyúlad —
Nem vidúlok általok;

Sírba int a’ végborulat:
It? az óra — meghalok!

S t  a bú J ú z » e f , 
Szatmárban.

Ó
S É T Á L Á S. 

vándor! ülj-le biikköm’ enyhelyében! 
Kedvesnek sírja e z !

K ö l c s e y .

A’ gondolkodni szerető, mélyebb érzésű 
embert néha azon csendes tartományba vezetik 
léptei, mellynek egy újabb író nem helytelenül 
s í r  k e r t  nevet ada. —  Néhány nap előtt, ő- 
sziink’ egyik gyönyörű délestén, elhagyva dolgo
zó szobámat, a’ váczi gátnak tartók, hol a’ nagy 
termékeny síkon, mellyet nyugot-éjszak felé az 
erdős szigetei közt csöndesen lefolyó Duna, s 
azon túl a’ változó távolság’ külön színeiben el- 
vonúló hegyláncz zár-be ; —  a’ nagy síkon, mel
lyen a’ jósló képzelet egy pompás, egy fejedel
mi várost, egy újabb Pestet sejt kikelni a’ kö
zel jövendő’ kebléből, röpkédének pillanatim, míg 
a’ nagynemű út’ végéig érvén egy perezre megál
lapodtam. Két út vala előttem: az egyik jobb
ról , balról a’ másik; ez az élet’ útja pezsgett a’ 
számos jövő- ’s menőtől; én még is amaz felé 
fordulók, melly egyenetlen, éktelen és rideg, 
a’ holtak’ pályája ’s azoké, kik holtjaik’ köze
lében szeretnek mulatni, szívesen átengedve ma
gokat külön emlékezetek’ öröm- ’s búvegyes ér
zelminek ! Beléptem a’ fekete kapun, a’ hamva
dók’ honjába , az enyészet’ kertébe, hol sírhal- 
inok’ pázsitjai kínálkoznak nyugalmokkal, ’s már
ványkeresztek kelnek a’ mélyen alvók felett, em
lékezet’ tartósabb virági gyanánt. Ut mellett ’s 
ntamban sűrűn vonúltak-el az uj sírok’ hosszú 
sorai; ’s amott egy gyászkiséret tévé baráti vég 
szolgálatát egy most elhaltnak.

Túl ez uj sírok’ mezején szelíd domb emel
kedik: hol fáik közt éltévé mindén földi nesz e- 
lő l, csak néha látogatva hátramaradt kedveseik
től, bemohosult sírokban porlanak a’ régibben el
hunytak. Oda tértem a’ csoport elől, melly el
oszolva, az uj ’s pompás emlékek körül andalgott, 
’s lépteim történetből ’s akaratom nélkül egy gya
log ösvényt követtek* Menék tovább és tovább
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—  ’s az űt meglepetésemre egyenest a’ koz tisz
telet’ es sajnálkozás’ egyik tárgyához vezete. A’ 
kriptának, inellyet márványtábla födöz , fejénél 
szerényen emelkedik egy jó ízlésben készült, kö
zép nagyságú sírkő; tetején hamvveder á ll;  fő 
színén pedig a’ következő sorok olvashatók:

K I S F A L U D Y  K Á R O L Y .
Szül. Mart. XIX. MDCCXC.

Meghalt Nov. XXI. MDCCCXXX.
N ovembereikén! lm tehát épen most két 

éve, hogy csínosulásunk’ bajnokai közül kidől
té l,  nemes hazafi! kinek élte érdem vala ’s ha- 
lala seb haladásunk’ , diszlésünk’ szivében. Mi
kor jő ,  ki azt behegeszti ? Körültekintünk ’s 
nem látjuk az orvost; várakozunk ’s évek foly
nak ’s — mind hiába !

Az évszám alatt ezen versek állanak: e)
Kisfaludyt ne keresd e1 keskeny sírban, o honfi!

’S a’ rövid e'Iet után holtnak örökre ne véld,
Itt csak elmúlandó tetemeit jelelék-ki baráti:

Fenn van időt múló szelleme műveiben.
Fenn van ! — e’ szózat zenge-vissza mel

lemben, ’s ész és szív igaziák az egyszerű sorok’ 
értelmét. Élni fogsz, mestere az ártatlan tré
fáknak, élni daliója magasb érzéseknek, neme
sebb természetű gyümölcsök’ alkotója! ’s neved 
ének a’ haza’ lyányinak, példa ’s buzdítás ina
inknak a’ honi fény’ munkálására, emelésére.

A’ beköszöntő est haza inte az elmélkedés
nek e’ csöndes helyéről, minekutána könyeim 
áztaták a’ hideg sír’ hervadó pázsitját.

T. S.

A’ BEREGHSZÁSZ1 BARLANG.
Az lS30diki év’ Decemberében egyik azon 

bányászok közül, kik Bereghszász’ környékén ma
lomkő-vágásban foglalatoskodtak, a’ közellévő 
hegyekre indult vadászni. O csakhamar egy vad
macskára bukkant, ’s fegyverét reá kisüté; a’ 
vadmacska a’ lövés alatt ugyan nem esett-el, de 
futtában annyira vérzett , hogy a’ vadász a’ hó
ra folyt sűrű vércseppek után intézvén folyvást 
lépteit, végre a’ macska’ tanyájára jött. Ez egy 
lyuk volt, melly jó magasan fekvék a’ hegy-ol-

a’ Bed.

dalban. Minthogy pedig azt mélynek és szűk tor
kúnak találta, jónak itélé az üreget kővel be
rakni, visszament azután társaihoz, ’s közülök 
többeket meghíván, az e’ végre hozott eszközök
kel az üreg’ nyílását tágabbra bontották. Most 
már elég öblös és alkalmas volt, hogy egy em
ber beléereszkedjék ’s ez , a’ jelenlévő bányász
társak’ segedelmével meg is történt. De mint ré- 
mült-el a’ vadász, midőn a’ tágos üregben ide’s 
tova halottakat pillantott-meg! fölvonatta azon
nal magát ’s a’ csoda-látványról a’ városban je 
lentést teve. A’ város’ elöljárói e’ végett em
bereket küldének-ki , ’s ezek addig ástak, míg 
a’ barlang’ belső részeibe tágas ut nyilt. A’ ha
lottak’ száma mintegy harminczra sőt többre is 
megyen; némellyek egymásra dőlve, mások a’ 
földön egyenként elterülve, majd viszont mások 
a' kőszikla mellett ülve találtattak, és pedig nem 
csupán csontvázban (sceleO hanem többnyire e- 
gész test-alakzatban. Mindazáltal annyira el vol
tak hamvadva , hogy egy kis hozzáérintéssel tüs
tént összeomlottak. —  E’ szerencsétlenek’ testeit 
azután megrostálák, hogy így poruk elhullván, 
a’ mit magokkal az üregbe vittek, annal kön
nyebben meglehessen találni. Hogy nem valának 
közrendű személyek, bizonyító ruházatjok ’s ki
vált a’ szép-nem’ ékesítéseül szolgáló sokféle 
díszmű, úgymint: párták, gyöngyök, fülön-füg- 
gők , haj 1 űk ’s a’ t. , mellyek nem rósz ízlés 
szerint valának készítve. —  Kérdés: mikor ke
rült e’ szerencsétlen társaság ide és mi ókból P 
mert századok óta fedhette őket itt a’ feledés’ 
vastag homálya. Lehetne mondani, hogy talán 
még I418ban a’ lengyel pusztításkor, midőn t.
i. azok a’ még ma is romjaiban álló , akkor pe
dig virágzó roppant templomot feldúlták ; de a’ 
mint beszélik : a’ nálok talált pénzeken csak a’ 
tizenötödik századnak késő évszámai vannak föl
jegyezve , ennélfogvást e’ barlangba jöttüket a’ 
XVIdik századnál fölebb vinni nem lehet. Vagy 
talán, a’ mi bizonyosb, a’ kurucz-had’ alkalmá
val rejteztek ide, ’s kijönni nem mervén, az éh
ség elülte őket 1700 körül. — Ezeket kíván
tain röviden , a’ mint hallottam, közleni, hogy 
e’ felfödözés feledésbe ne süllyedjen. Bíztat a’) Vörösmartytól.
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reménység} hogy emlékeztetésemre a’ bereghi 
érdemes hazafiak közül valaki találkozni fog, ki 
ezekről mint szemtanú, bővebben ’s körülménye
sen majd értekezik ; miből talán a’ honi törté
netekre is terjedhet egy kis világosság.

Szabó József.

ELŐL EPÉS A’ MAGYARODÁSBAN.
Mit a’ magyar nemzet nyelve’ tökéletesíté

se ’s terjedelme iránt forrőan óhajt, törvényesen 
kiván , azt egyes polgárok’ hazafitetteik érlelhe
tik várt gyümölcsre; egyeseké a’ dicsőség, egy
be- vagy különállva kivihatni a’ szép irányt, mel- 
lyet a’ korszellem köz munkául jelelt-ki. Ez a’ 
természet’ munkálati örök útja is: mert cseppek- 
ből lesznek országos folyamok, alig látható por
szemekből halmok és dombok. Ezen érzetek ve
zérlék arra , tek. Aógrad vármegyében keble- 
zett A b e 1 o v a’ tót nyelvű helységnek ágostai 
hitvalló egyháza’ inspectorát, tek. F. kubini ’s 
X. olaszi K u b i n y i  Á g o s t o n  urat, minden 
szép ’s jónak, különösen a’ honi nyelv’ terjesz
tésére hasznosan czélirányosnak nagylelkű gyámo- 
lat ’s tiszt. K o r c s e k  F r i d r i k  u ra t , a’ ne
vezett egyháznak nyelvünkért lelkes buzgalmú 
prédikátorát is ,  hogy az egyháznak, az elavult 
helyett , uj, de m a g y a r  k ö r i r á s ú  pecsét
nyomó’ csináltatása tiszt, inspector úr által java- 
soltassék *s a prédikátor úr áltál gyámolittassék. 
Hol illy két férjfi munkálja a’ haza’ javával pá
ráit köz díszt ott nem kétes a’ siker. így lön, 
hogy ezen egyház uj ’s a’ nógrádi ágostai hit
valló esperességben, mennyire tudjuk, l e g e l s ő  
m a g y a r  k ö r i r á s ú  egyházi pecsétnyomót ké
szíttetett ezüstből; ez által is kijelelvén, men
nyire hódol a' haza’ kivánatinak. — Oltár ’s ke
hely látszik a pecsétnyomón illy körirásokkal: 
L é l e k b e n  és i g a z s á g b a n .  — A b e l o v a i  
ág.  va l l .  sz.  e g y h á z ’ p e c s é t  j e  1831 .— 
Adja csinosodási előmenetelünk’ védielke , hogy 
ne csak pecséti köi irása , hanem a’ mi ezerszer 
óhajthatóbb, az egész közönség minden fel- ’s al- 
vidéki rokonhitű gyülekezet-társával mint orszá
gos például a' dunántúli evang. egyházak magvar 
ajkú lélekben és igazságban buzgón zengje azUr’ 
dicséretet ! Ligetsy Andor.

CHlNAI IJT  ÖRVÉNY.

Pekingben jelenleg —  mint mondják —— 
egy színházbeli titkos politia állítaték-fel ; ennek 
tiszte : szorosan kémlődni az olly személyek u- 
tán , kik a’ császári játékszín felöl szabadon s 
gúnvolólag beszélnek , ’s azokat tüstént felsőbb 
helyen föladni; mivel ott a’ legújabb uralkodási 
princípiumok szerint csupán ettől függ az egész 
státus’ boldogsága. Ennekokáért tehát az uralkodó
szék következő törvényeket hozott’s hirdetett-ki: 

l )  Ki egy tragikus szinjátszóról rosszat be
szél , talpára ötven ütleget kap. —  2) Ki egy 
tragikus szinjátszónét gúnyfulánkkal sé r t , száz 
ütleg száll hasára. —  3) Ki egy férfi énekest 
nyilván becsmérel, büntetése örökös fogság. —  
4) Ki egy énekesnőt nyilván gáncsol ’s művészi 
tehetségét alázza , fölakasztatik. —  ő) Ki egy 
tánczost közhelyen, mint művészt gyaláz, nyárs
ra húzatik. — 6) Ki pedig olly szörnyű fölség- 
bántást követ-el , hogy egy tánczosnét nyilván 
nem kedvező értelemben biral-meg, az először 
elveszti jobb kezét, ’s egy óra múlva pedig 
fejét is.

A’ pekingi udvarnál lévő alkalmi költők «•— 
mint mondatik —  nem győzik e’ végett a’ nagy 
császár’ b Ö 1 c s e s é g é t  ’s határtalan k e g y e s 
s é g é t  ódákkal eléggé magasztalni.

SOHONNAI JELENTÉSEK.
1 } Alólirt — lakásától kezdve, az aranyhimző 

utczán keresztül a’ törvényházig, némelly titkos 
papirosaival együtt, jó állapotban lévő lélekÍv
méretét elvesztette; a’ becsületes feltaláló kére
tik a’ papirosok’ visszaszolgáltatására , jutalmul 
a’ többit magának tarthatván.

2) Alólirt nagykereskedő ház jelenti a’ tt. kö
zönségnek, hogy hozzá legközelebb a’ nyugalmas 
tengeren (maré pacificum) keresztül, az irnoki 
hivatalok’ számára, igen nagy mennyiségben vesz
teglő és ülőhús érkezett ; ezzeli szoigálatját kü
lönösen ajánlhatja a’ tanító, nyugalomban lévő 
’s a’ t. u r a k -  és u r a s á g o k n a k. —  A* sze
gény tudósak. Ú j s á g ,  H í r a d ó ,  T á r s a l 
ko d ó ,  M u l a t s á g ,  S o k f é l e  ’s egyéb folyó
írások’ szerkeztetőji 5 fontra egyet ingyen kapnak.
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3) Kerestetik egy ifjú suhancz, vagy valamelly 

okos foglalatosságot nem lelő ficzkó, ki a’ Szép
nem körül a’ levet jól tudja csapni; ha hűsegé
ről , változhatlanságáról, örök szerelméről érzé
kenyen ’s olvasztőlag tud declamalni, tüstént 
szolgálatba léphet. A’ többit megtudhatni min
den könnyen hivő kisasszony’ és leányka’ szi
vénél.

4) N. könyvárosnál legújabb kiadásban meg
jelent : „Az elvesztett Paradicsom.“ Ugyanott 
megszerezhetni: „A’ kis Mupi és Cziczucska, 
vagy : az öreg leány ócska borítékban.“

Közhírekből k isz e d te  
Munkátsy János .

A N E K D O T Á K .

A’ t ó t  n á t h a  s. Egy öt esztendős magyar 
lírfit atyja egy nőtlen iegénynek látogatására vi- 
ve. Ennek tótajkú vén gazdasszonya különös szí
vességgel fogadá az eszes , virgoncz gyerkőczöt, 
sokat beszélt hozzá, ’s mindenféle apró cseme
gével kívánta érdekesebbé tenni a’ gyermeknél 
szíves ömledezésit. Ez az egész beszédből mit 
sem érthetvén, élénk figyelemmel nézett a’ tót asz- 
szonyság’ szemébe ; de miután folyvást csak ér
tetlenül suhantak-el fülei mellett a’ szokatlan 
hangok, végre atyja felé fordult ’s gyermekded el- 
mésséggel szála: „ E n n e k  u g y - e  a t y á m ,  
n á t h á j a  v a n ;  m e r t  s e m m i t  s e m  é r t e k  
b e s zé  d éb ől  ?“

J u l i á n  a p o s t o l .  Egy ur Juliánnak aka
ró újszülöttét kereszteltetni. A’ bába karján 
tartván a’ gyermeket, megmondá leendő nevét 
a’ keresztelő papnak. Ez nem akara Julián-ne- 
vet a’ kisdednek adni; mert, úgymond, Julián 
aposztata volt. A’ bába haza ment a’ csecsemő
vel ’s így szólott az atyjához : „a’ fiút nem akar
ják Juliánnak keresztelni, mert ama’ szent c s a k  
a p o s t o l  volt.“

P a r a s z t - e g y ü g y ű s é g .  „ Megálljon 
csak, nagyságos uram!“ —  igy kiáltoza futtá
ban egy paraszt fiú a’ falun elmenő földesura után. 
— „Minek?“ —  „Adja ide a’ kezét, hadd

Szerkezted  H e 1 me c z y.

csókoljam meg.“  — „Ne bántsd, nem kell.sC —  
„D e bizony k e ll , anyámasszony mondta.“ —

1n. d .
W. J*** M. ur’ ritkasági közt Pesten, egy 

kis kaponyát is láttam, kérdeztem tehát: „Mifé
le ritkaság ez ?“ —  „Ez Kinisy’ feje“ — mond 
a’ házi ur. —  „De igen kis fej ez44 —  mondám 
neki. —  „ J a j! —  felel egy más — ez a’ fej 
még azon időből való, mikor Kinisy kis gyer
mek volt.“

B. ügyvéddel egy successionalis porról be
szélgettem deákul; egy más, ki deákul nem tu
dott , hallgat bennünket, hogy mi valami defun- 
ctusról beszélünk, ’s így szólal-meg: „Hisz a' 
pörnek vége lesz, csak a’ defunctust kell meg
kérdeni.“

A’ Társalkodó kiadójához ezen levél jött mi
nap : „Én nagy melancholikus vagyok, ’s egész 
nap sincs egy víg órain. A’ Társalkodóba sok 
v i g democritusi cseppek jőnek ; ugyan kérem , 
jőjenek egyszer már s z o m o r ú k  is ,  hogy ne
kem is lehessen valami víg órám.“

Marczi inasom soha se látott még világ-te
két vagy golyóbist, minap kérdé: „Mi az ?“ — 
mondám nek i: „Az a’ világ*“ — „Hát a’ világ 
gömbölyű ?“ —  „Igen“ feleiéin neki ■—
„Hát a’ világnak is négy lába van?“ (golyóbi
som t. i. hogy foroghasson, négy falábon állt.)

M . M á r ia .

Két kakas az udvaron egymással czivódott. 
A’ veszte», ketrecz alá rejtezett; a* győző pe
dig házfedélre röpült, csattogott két szárnyával 
’s kurjongatá diadalmát. Énekét még be sem re- 
keszté, lecsapott egy sas , átverte fe jé t, ’s vi- 
vé mint martalékját. Yalóban hasznos tanúság!

T A L Á N Y .

Szüntelen éhezem én ’s nem győzök falni-fel annyit,
A’ mennyit meg nem bírna emésztni belem ;

Rá nem szomjúzom , ’s ha iszom : gyengülök erőben -
Sokszor volt az ital már kimúlásom’ oka.

K o c ir á i .

A’ 94dik számbeli rejtettszó: A gy .

Nyomtatja L ä n d e r e r .



96.

FALUSI TANÍTÓK HAZÁNKBAN.

Kevéssel ezelőtt c’ lapok’ 87dik számában 
egy érdemes hazánkfia a’ honban tett utazási al
kalmával a’ falusi iskolákról gyűjtött tapasztalá
s t  bocsátá-közre. Részint örömtelve beszélé-el, 
milly lelkesedéssel pártolják nemes megyéink or
szágszerte a’ magyar nyelv’ terjesztését, részint 
pedig sajnosán festé alsó , vagy is falusi iskolá
ink’ rósz lábon állását. —

Az érdemes közlő úgy látszik, hogy ezen 
rósz lábon állő iskolai tárgynak csak második 
részét, u. m. a’ tanítványokat vette szemügyre; 
csekély véleményem szerint nem lészen fölösle
ges az első részről i s , t. i. a’ tanítókról, bátor 
utólag valamit előgördítni; azon megjegyzéssel, 
hogy itt nem a’ magyar-nyelv’ tanításának, ha
nem általában a’ tanításnak hijányáról lesz szó. 
—  Igaz ugyan , hogy néhány tanítványnak hát
ramaradása a’ tanítót soha sem vádolja ; de min
den , vagy majd minden tanítványnak tudatlan
sága menthetlenül a1 tanítóra hárul.

Nem czélom akármi czímű városink’ fő, nem
zeti , vagy normális iskoláinak tágos ismeretek
kel , ’s jeles tulajdonokkal felruházott különféle 
tanítóit e’ lapokra idézni ; de legyen szabad fa
lusi, vagy triviális iskoláink’ tanitójiról, kiknek 
száma amazokét sokkal múlja fölül, néhány rö
vid jegyzést ideigtatni. —*

Osszejárván honunk’ nagyobb részét, jele
sen a’ dunántúli kerületnek minden vármegyéit, 
egyet sem vévén-ki, itt születvén, lakván, töb
bekben huzamosb ideig tartózkodván, azt tapasz
taltam , hogy ezen falusi tanítók —  szokott 
névvel mesterek — egy különös osztálya nem
zetünknek, mellyben a’ hajdani szittya vándor
vágy mind e’ korig fönnmaradt. Mert ezek alig 
telepednek-le egy, néha fél esztendőre valamelly 
helységben, már ismét fölkerekedvén másutt üt
nek sátort: és igy az egész tartományt nomad- 
képen keresztül kasul kószálják. —  Már pedig 
a’ szünteleni vándorlást kedvelő nép köz ér-

1832.

zemény szerint nem épen mindig mentt a’ kor
látlanság’ gáncsától. — Becsület minden jónak! 
de ez az állítás nagy részben rájok illik. —  Mert 
nem hogy mint erkölcs’ mesterei minden áltatok 
keresztüllakott faluban a’ népnek például volná
nak: sőt emennek hibájit magokba szíván, rövid 
idő alatt tökéletes korhelyekké válnak.*— \ e  
tekintsük szokott szabadabb szójárásukat, melly 
gyakran az illendőség’ és büntelenség’ határit 
botránkoziatólag hágja-által; ne azt, hogy fon
tos hivatalukról megfeledkezvén a’ falu’ komiku
sának szerepét örömest játszák ; csak arra fordít
suk kissé szemeinket, hogy ők többnyire Bachus- 
nak hiv fölkentjei; ’s mint illyenek természete
sen inkább szeretnek csapszékben a’ birákkal és 
egyéb szesz-consummensekkel virradtig pohara
kat ürítve dőzsölni, mintsem iskolában a’ kisde
dekbe a’ morál’ édes tejét csöpögtetni. Nem rit
kán történik, hogy ott a’ bor-zászlósakkal ellen
ség! lábra kelvén, véresen, vagy legalább kék 
foltokkal hagyják-el a’ csatapiaczot. lllyenektői 
tanuljon a’ falusi ifjúság erényt ? !

Lássuk most egy illy mester’ tudománya’ 
körét, tehetsége’ súlyát, tanítása’ módját. —  Ez 
valamelly félreeső falusi iskolában magához ha
sonló idomatlan mesternek tanítványa lévén 5— 4> 
év’ folyta alatt megfutja tanulási pályáját, mel
lyen nagy üggyel bajjal olvasni, irn i , ’s keve
set számolni tanul: 14— 15 esztendős korában 
e’ mondott tudománnyal fölkészülve vagy említett 
tanítójánál, vagy még sokkal alábbvalónál mint 
mesteri candidat, — igaz czímmel praeceptor
—  beáll; ’s ámbár ösztöke jobban illenék ke
zébe , csak hogy ritka művelődését befejezze, 
választolt principálisától minden két hónapban 
legalább egyszer t e r m é s z e t i l e g  orgonálni 
tanul. —  Itt kezdődik a’ vándordűh. Duzmadt 
gőggel telve csak hamar ott hagyja principálisát, 
’s másfél év múlva hatodik helység’ harangjait 
kongatja. — ’S elkészült a’ falusi cathedrára!
— mellyet mihelyt elfoglal, azonnal tudatlanság

TÁRSALKODÓ.
szám Pest, december’ l i<!n
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gát kegyetlenségével egy irányban e'rezteti sze
gény tanitványival, kikben tán minden jó meg
van , azt a’ kis álszeme'rmet kiveven , melly a’ 
ritkább érintetek miatt sok parasztgyermekkel 
köz. A’ paedagogiát névéről sem ismeri; a’ ta
nuló gyermekkel való bánásmódról képzete sincs; 
nem bir azzal a’ tehetse'ggel, melly szerint a’ 
gyermek’ elméjében ha nem fáklyát, legalább 
lámpát gyújtana; vele a’ dolgot felfogatná, kön
nyítené ; szelidséggel magához édesgetvén bizo
dalmát, szeretetét megnyerné: hanem a’ helyett, 
ha szánandó tanitványi példátlan tudatlanságát 
utói nem érik , az ártatlan bűnösöket, kik kü
lönben a’ természettől helyes észt nyertek, bu
tákká csépeli. — Nem egyszer voltam tanúja 
illy kegyetlen veréseknek ! — de ez csak a’ test
nek fáj. —  Sokkal kinosb ’s a’ moralitásra 
nézve kártékonyabb az , a' mit több Ízben füle
immel hallottam, hogy illy tanító az iskola’ szent 
falai közt tanitványit szitkokkal illette !; —  ez 
már a’ lelket mardossa. —  Egy helyen hasonló 
zsarnok’ irgalmatlan bánása miatt semmi módon 
sem lehetett a’ parasztgyermekeket az iskolába 
kényszerítői, közönséges szokássá vált az iskola
kerülőket, vonakodókat, szökötteket tüskén hur- 
czolni a’ musák’ hajlékába. Az illyen tanító’ ü- 
gyetlenségének syrtise , ’s a’ tőle - rettegésnek 
charybdise közé szorult nyomord parasztíiún fo
gunk-e még csodálkozni, hogy 5 — 6 év alatt ol
vasni meg nem tanul? —  Nem régen betérvén 
illyen iskolába, mintegy 12 esztendős gyerme
ket fölszólíték az olvasásra. Ammint olvasni kezd, 
a1 mester közbe szól, hogy az ujjával mutassa 
is, mit olvas. Nem sok kellett, mingyárt é.szre 
vettem, hogy a’ gyakor ismétlés által csak az 
e só lapot tanulta olvasni ; mert mutató ujja e- 
gészen másutt já r t ,  mint hol nyelve az orthoe
p y  szabályai ellen pergett. Hátrább fordítók 
vagy tiz levéllel , ’s úgy nyujtám neki a’ köny
vet ; de itt még a’ betűket sem vala képes ösz- 
szefoglalni. Kérdésemre, mióta járna iskolába, 
nem tudván igazán megmondani idejét, azt fe
lelte: ..ah még a’ másik mester alatt jöttem is
kolába. További vizsgálódásom csak hamar meg
győzött arról, hogy majd 100 gyermek közül e

gyetlen egy sem tudott folyvást hibátlan’ olvas
ni. —  Még arra a’ különösre akadtam i t t ,  hogy 
legkisebb egyformaság sem volt könyveik között; 
mert néhány, imádságos könyvből tanult, néhány 
a’ normális iskolák’ számára rendelt olvasd könyv
ből, egy harmadik halotti énekes könyvet tar
tott kezében , egy negyedik búcsúztatót ; —- 
még álmos könyvre is talaltam. —

De hogy ismét a’ mesterre jöjjek. Hány 
illyen mesteri kézből és észből került könyörgő
levél fordult-meg kezemen, mellyben még a’ be
tűk’ rendes írásának sem volt semmi nyoma, an
nál kevésbé a’ calli- ’s orthographiának, gon
dolatkitételnek, conceptusnak ? úgy hogy e’ va
lóságos talisma mind annyiszor szomorún varázs- 
lott-vissza 9dik századi literaturánkra. —  Egy 
illy mester , kinek iskolájában közel 200 gyer
mek volt , azt sem tudta, ki volt Mózes. —  
Egy másik, ki tanultnak kívánt látszani, a’ he
lyesírás’ magyaráztakor azt monda tanitványinak, 
hogy sokkal jobb igy írni: e r ő s b ,  mint e r ő 
s e b b ;  mert már a’ régi tudós Görögök is igy 
írtak ’s beszéltek magyarul. — El lehet tehát 
bátran mondani, hogy az illyen mester minden, 
csak mester nem. Hiszen e’ szónak m e s t e r  i- 
deája nyilván mutatja , hogy annak, kire azt il
lesztjük, valamiben mesternek kell lenni. Ezen 
derék nevet tehát illyenekre vesztegetni, nem 
képtelenség - e ? —  Ha egy polgár ezen nevet 
mind itthon, mind külföldön elébe vetett szám
talan viszontagság és szorgos törekvés altul ví- 
ja-ki magának azon végből , hogy sarut készít
hessen: megfoghatlan, miként lehet durva az, 
kinek tiszte — legnernesb teremtményt nevelni 
’s ennek lelki erejét kifejteni! — Az illyen 
nemmester fogja-e a’ falusi ifjúságot erkölcsében 
simítani ? olvasás-iráson kívül a’ természet’ or
szágaival, állatokkal, növényekkel, azok’ haszon
vételeivel , ártalmokkal megismertetni ? földünk’ 
némi szemléletébe, gazdaság’ elveibe bévezetni ? 
szorgalom’ gyümölcseire figyelmeztetni ? baboná
tól óni ’s a’ t.; szóval jobb élet’ tudományára ok
tatni ? —

Még egy jegyzést. Csudálatos az , hogy e- 
zen emberek ámbár a’ szabadosok közé tartoznak,
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meg is a’ köznéptől választatnak, fogadtatnak 
hivatalukra; inellynek elnyerésére egyéb e'rdem 
nem kívántatik, hanem hogy a’ probán az orgo
nát hatalmasan öklözni, e's harsány stentori sza
vakkal a’ szentegyház’ boltozatit megrenditni tírd- 
ják. ’S jóllehet a’ próbát a’ köznép’ megelége
désére derekasan ki is állják: mindazáltal ugyan 
ez a’ köznép , tudta nélkül i s , érzi a z t , hogy 
mind a’ mellett igen csekély lehet azoknak te
kintete ; mire nézve csupán a’ templom amaz e- 
gyetlenegy hely , mellyen őket megsüvegöli: 
azon kiil pedig a’ csordással helyezi egy rangba; 
minthogy mind a’ két karbelit egyformán füzeti, 
’s mindegyikén akkor adhat-ki, mikor neki tet
szik. —  Már azoknak, kik akármikép, de csak 
a’ tanítók’ sorába számláltatnak, ennyire leala- 
csonyitása valljon díszére válik-e az egész karnak? 
itélje-meg a’ művelt világ. Hogy Széchenyivel 
ne mondjam: „mindenben hátra vagyunk“ do eb
ben bizony hátra vagyunk. —  Miért késünk az 
adózó nép’ lelkét nemesbítni , melly öröktől fog
va hatalmunkban áll ? a’ mi csak ugj" történhet 
meg, ha fijaik ’s lányaik mellé alkalmas taní
tókat, népmestereket rendelünk, ’s nem bízzuk 
magára , a’ dologhoz nem értő , köznépre azok
nak választatását. —  Annakokáért mesteri füg
getlenségüknek, más szóval: mindenütt és se
hol sem létöknek határt szabván, őket bizonyos 
törvény- vagy tiszthatóság alá kellene vetni, le
gyen az vármegye , káptalan , ha már az egyhá
zi szolgálathoz is tartoznak, vagy főiskola; a’ 
melly előtt feddhetlen életükről hiteles bizonyít
ványukat előmutatván, concursus által adnák je
leit tanításra alkalmas létöknek. Ezen concursus-. 
ra senki sem bocsáttathatnék, ha csak a’ tanító
kat készítő intézetben, praeparandián, nem egy 
két héti , fél évi időt, hanem két esztendei cur- 
sust ki nem töltött. A’ mondott főbbségek ne- 
veznék-ki azokat a’ statiókra, azok ügyelnének 
’s elég mód lévén kezükben ügyeltetnének-föl, mi
ként felelnek-meg kötelességiknek; azok tenne'k- 
ált az érdemesbeket jobb helyekre , azok inozdí- 
tanák-el a’ méltatlanokat azoktól, megvizsgálván 
a’ netalán ellenük benyújtott panaszok’ okát ’s a’ t.

Ezeknél fogva mihelyt minden oldalról meg

vizsgált , helybe hagyott, és a’ köznép4 kénye 
alól fölszabadult emberek foglalandják-el a’ falu
si tanító-székeket, azonnal meg lesz váltva te
kintetűk, ’s oily köz tiszteletben részesülendnek, 
melly minden érdemes tanítót illet. Ha bizonyo
sak abban, hogy az országnak csak egy , nem 
pedig minden falujira vannak rendelve, bizony 
nem fogják veszendőbe hagyni a’ kezökre bízott 
ifjúság’ nevelését; sőt tudván azt, hogy a’ jobb 
statiókra csupán a’ ezélirányos tanításban bizo
nyított szorgalom nyithat kaput, öntökélyitésök- 
ben fáradhatlanok lesznek , ’s jó példájokkal az 
egész népre igen jóltévőleg hatandanak. —  En
nek még az a’ következése is lehetne , hogy a’ 
mostani időkorban annyira elszaporodott tanult 
ifjaink, kik évről évre várván hivatalokat, min
denükből kifogynak, rettentő szükséggel küzde
nek , s mivel dolgozni nem tanultak , sok rosz- 
ra vetemedni kénytelenek, az illy jobb karba 
hozott tanítói hivatalra örömmel tökélnék-el ma
gokat; midőn most, falusi mesternevet hallván 
gánykaczajra fakadnak. —  —— Ha lesznek ügyes, 
munkás mesterink, tehetségök’ sikere szembetű
nő leend a’ tanítványokon, nem csak a szelídü
lésre ’s megkívánt tudatokra , hanem a’ magya- 
rodásra nézve is.

M. J.

M I  A’ K I R Á L Y ?
(Plutarchus után.)

Mindeneknek feje a’ király vagy császár, ki
nél van a’ fő parancsoló hatalom. S z e m e i  a’ jó 
hazafiak, kiknek vezérlete után lát és cselek
szik. F ü l e i  az alattvalók vagy jobbágyok, kik 
parancsait hallják. N y e l v e  a’ törvényes dol
gokban gyakorlott emberek , kik neki a’ törvé
nyeket dictálják. F e j é r ő l  f ü g g ő  h a j s z á l a i  
a’ bosszúsággal illetett emberek , kik elégtétel
ért könyörögnek. K e z e i  ’s k a r j a i  a’ katonák, 
kikkel magát mind külső mind belső ellenségi 
ellen oltalmazza. L á b a i  a’ földmivelő . szántó
vető emberek, kik élést szolgáltatnak a’ főnek 
’s többi tagoknak. C s o n t j a i ,  mellyek mint 
annyi oszlopok az egész testet föntartják, hogy 
öszve ne roskadjon, a’ tudós emberek. S z í v e ,  
melly kívülről nem látszik, a’ titkos tanácsú-
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sok. Végre a’ n y a k ,  melly a’ testet a’ fővel 
köti öszve, a’ király’ ’s haza’ szeretete ! '

l 'e r e lm e s  M ih á ly , 
tK. Kálnán.

DEMOCR1TUSI CSEPPEK.

M a 11 i s deli tánczospár’ játékán egyik estve 
a’ pesti játékszín tömve volt ’s a’ nagy szoron
gásban egy fia ísraelnek mindenkép fészkelődék; 
de ezáltal csak a’ körötteállókat bosszantván, 
ezek őt még jobban nyomkodták. —  „Lám ! 
nálunk is van nyomtatás-szabadság (Pressfreiheit)
— mondá utóbb a’ szegény, ötlet-termesztő kín
jában , —  mert hiszen itt egyik a’ másikat 
s z a b a d o n  n y o m h a t j a . “

Minő óvásokat (cautelas) tenne kegyed, ha 
p. o. nagybátyja végintézetében általányos örö
kösének nevezné-ki; azonban az adósságok a’ 
hátrahagyott vagyont felülmúlnák ? ezt kérdé egy 
censor a’ leendő ügyvédtől. —  „M órén, nagy
ságos uram! —  feleié ez módosán —  az e’ f é l e  
örökséget részemről igen s z é p e n  m e g k ö 
s z ö n n é  m.44

Egy hitelező elvivé tönkre tett adósa’ mas- 
sae curátorához rongyos kötelező levelét ’s kér
dé , mit kaphatna ő abból még is vissza ? —» 
„Fungum44 feleié a’ zsémbes curator. „Az is jó
— viszonzá a’ diákul nem értő hitelező — in- 
cassálja hát csak az ur , s legyen fele az űré, 
fele pedig az ispotályé.44

Egy utazó leírván törökországi legújabb út
já t * Konstantinápolyról azt állítja, hogy ott a’ 
legnépcsb piarzokon is csodálatos mély csöndes
séget tapasztalt; ’s ennek okát abban keresi, hogy 
a’ török a s s z o n y o k n a k  tilalmas lévén a’ ki
járás, a’ piaczokon leginkább csak férfiak vannak.

Néhány ellenséges lovas az ország-iíton 
lovagoltakor egy parasztot láta , ki épen földébe 
magot vetett. „Ugyan minek vesződol te sze
gény paraszt?, szólónak a’ hetyke vitézek, hiszen 
tudod hogy m u n k á d ’ g y ü m ö l c s e  úgy is a’ 
m i é n k  lesz." — Adja Isten, uraim!, viszonzá 
a’ jámbor földmívelő , én —  kendert vetek.

Egy inas lerészegedvén , lábtól ura mellé

fekütt, ki szinte ittas fővel ment kevéssel aze
lőtt ágyába. „Hej Jancsi !44 felkiált az űr erre 
felébredve „ v a l a m i  g a z e m b e r  fekszik mel
lettem.44 —- „Üsse csak tens uram! — válaszo
ló mámorosán Jancsi —  mellettem is van e g y .“ 
’S a’ két részeg —  minden rang-különbség nélkül
—  egymást keményen rugdosta-öszve.

S ze k ré n y e ty .

H O L M  I.
Hetykén pipázott a’ második iskolából k i

maradt ’s épen tisztújító székre voksot kereső u- 
racs, ’s az előtte elmenő szünidős tanulót így 
szólftá-meg : „Quorsum , quorsum uram öcsém , 
it a ne ad puellis ?4t —  „N em biz én urambátyám ! 
hanem ad puellas44 feleié az okosabb tanuló. — 
„Úgy a’ szedte vette —  mormoló a’ pipázó — 
most jut eszembe, hogy „puella44 masculini ge
neris.44 — —  Magyarul, magyarul uracskám! 
’s nem esünk egy hibából másikba.

A’ vén pap’ téli prédikátzióját pörgeté-el 
az ujoncz papoló az aratási szünnapokban ’s ké
pes volt utána az ekép irt bérekesztést is elmon
dani: „többet is mondanék szerelmes atyámfiai! 
de az éjjel olly sokáig szánkóztatok , hogy mi
attatok nem tanulhattam" Amen.

T .  M ih á ly .

Hajdankori gyűjteményem egyedül tudomá
nyi íro t t , vagy nyomtatott, ’s művészeti emlé
keit Nemzetünknek foglalván magában —  nem 
pedig természeti, azaz : állati, növevényi és ás
ványi ritkaságokat — ebbe bár melly hajdani 
üres koponya —— ha épen hős Kinisi Pálé volt 
is —  nem fogadtatott-be; valóban első, és utol
só lehet csak az, melly az iránt tudósító M- Mó
ricz’ beléptével abban szemléltetett.

“ IV . J*** M.

REJTETTSZÓ.
Hányok vetek, de szélcsendben 

Szolgálatim nem nagyok ;
Fejem’ vesztvén : a’ szent rendben 

Fő keresztes tag vagyok.
> .  K. ti. J.

A’ 95dik számbeli talány: T fi z.

Szerkezteti H e 1 me c z y. — Nyomtatja L a n  d e r e r .
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A' MAGÁNYHOZ.

Tündér berkek' res/.keteg homályán 
Könnyezők’ barátja , «zent magány !
Szállj-le kis lakomra, béke-pályán 
’S nyújts kezet felém hüs alkonyán;
Szent örömre van honod kitárva 
Túl a’ földi villongásokon ,
Kejtekében földerűi az árva,
’S nem kereng ború a’ homlokon.

Messzeség’ habtorlott tengerében,
Hol vadan süvöltnek a’ szelek ,
Mord hegyeknek rémes éjeiében 
Téged én hiven kerestelek.
Omledó fohászaim’ hevére 
Bús nyögéssel telt-meg a’ vadon;
Könnyezett a’ szírt szemem’ könyére 
’S visszajajdúlt a’ jajszózaton.

A’ szomorgó hold’| ezüst sugárin 
Égre lengtenek-föl álmaim,
Majd a’ berkek’ ékes zöld határin 
Andalogva jártak vágyaim:
’S ah ! hegy’ és völgy’ csöndes alkonyában 
Megcsalatva lebbeut képzetem ,
Illatos berkek’ szelíd honában 
Képedet hiába kergetem.

Égtem érted, hol vizek folyának,
Partjokon hullámuk öntözött;
’S hő tüzemre uj tüzek csapának —
Bús fohászom itt is üldözött.
Istenítő! merre van lakásod?
Érted ah miért e’ gyötrelem! —
Vessd reám — vessd égi pillantásod’
’S a’ tündér hont benne föllelein !

- S z a b ó  J ó z t e f ^
Szatm árban.

UTAZÁS DUNÁNTÚL.

Egész hévvel jelented barátom a’beli örömö
det , hogy nemzeti nyelvünk’ virágzása szemláto
mást halad. Erí**is örültem épen ennek meg ez

előtt mintegy húsz esztendővel, midőn fiatal lel. 
kém a’ literatúrai pályán kezde e'rdemeket sze
rezni, ’s egy ősz hazámfia, ki a’ jövendőbe al
kalmas határozattal látott-be, egykori haladá
sunkat jelentő, kérkedő szavamra azt válaszoló: 
,,Barátom! egy század sem fogja a1 Magyart 
nyelveben virágzóvá tenni.’4 —  Megvallom szí
vemből neheztelek ezen egyenes kimondásae'rt, 
de fájdalom! — most érettebb Ítélettel vizsgá
lódván, ’s tapasztalásimban gyarapodván, csak 
nem azt merném magam is mondani. — Igaz, 
hogy haladunk derekasan; — igaz., sok nagyaink 
is megkedvelék már ősi nyelvüket, de csakugyan 
nem ez tartja még általányosan egyéb nyelvek 
fölött a’ kormánypálczát. Múlt szünnapokban nagy 
részét öszvejártam hazámnak , ’s érzékeny öröm
mel olvasóm p. o. Győrött a’ fejérvári kapu fe
lett a’ magyar felírást, örömmel az utczákat je 
lentő hasonló Írásokat , de ezek mindenütt páro
sítva valának némettel, ’s akaraton» ellen is fel- 
kiálték: Uram istenem ! mikor szűnünk-meg két 
élű nyelvűek lenni ? — Hogy még többet tapasz
taljak , betekinték a’ kávéházba is; ’s kivevén 
egy két megyei tiszt ur at , általában a’ német 
nyelv zsibongott ’s a’ biliárd-játéknál a’ számo
lás ezen pergett. — Esztergámban, mivel ha
zánk’ szivéhez közelebb fekszik, ellenkező ta
pasztalást reménylettem ; de itt még inkább meg
csalatkoztam. Itt a’ lelkes Benedictinusok’ társa
ságán kívül csak alig vala szerencsém magyar be
szédet hallani; sőt nagyobb fájdalmamra, még 
egy méltatlan gűnyversre is akadtam ott, melly- 
ben épen egy olly hazafi , kitől a’ hon minden 
tekintetben megkívánhatja , hogy annak oszlopa, 
gyánaola , nyelv-csinosodásának előmozdítója le
gyen , elég sérelmesen csiífolja-ki hazafi társát, 
kit egy nemesb inger lelkesítvén, német nevét ma
gyarra , hivatalja’ diák nevezetét ugyan azon 
nyelvre változtató. —  Komáromot csak fut
va tekinthetém-meg, ’s noha itt már jobbadán
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magyar ekes beszed hangzott, csakugyan sok 
tótocskárü akadtam- — Ennyit tapasztalak a* kö
zönségre nézve. Halljad mit magányos házakban. 
Meglátogatám egy régi meghitt barátomat, ’s ná
la néhány vidám napot tölték-el. Felesége, kit 
még eddig nem ismerék, bárói születés : szép, kel
lemes , hűséges hölgy, igen jeles és bájoló ’s fá
radhatatlan asszonya házának. Üdvözlém őt ma
gyarul , férje — ki lelkes magyar — mosolyga 
rám; ’s a’ dáma németül fogadá el üdvözlésemet. 
—  Egy délest a’ folyosóban pipázgatékjó bará
tommal; ’s íme hallom a’ házi dámának asszony
cselédjéhez adott parancsát: e r e j k  a’ p a 11 á s, 
h o s z  n e k e m  a s z  a’ r ó k á t ;  a1 szegény cse
léd fut a’ padlásra, keresi nyakra főre a’ rókát, 
’s íme kevés váraira hoz egy vörös macskát, melly- 
nek róka vala neve; a’.dáma boszonkodék ’s májd 
jelek , majd tördelt szavak által csakugyan tud
tára adá a’ cselédnek, hogy rokkát kíván leho
zatni; mi barátommal neveténk is boszonkodánk 
is ,  hogy illy régi törzsökös magyar vér, tulaj
don nyelvét, neveltetése’ gondatlan hiánya miatt 
tördelve beszéli, vagy épen nem tudja. —  Igaz, 
hogy már most a’ nagyobbak is magyarodnak ’s 
csemetéiket anya - nyelvükben derekasan gyako
roltatják; —  de fájdalom! még itt is , hol a’ 
legnemesb lelkek, legbuzgóbb hazafiak díszes- 
kednek , ’s nem csak szóval, serkentéssel, pél
dával , hanem lelkes tetteik ’s feles áldozataik
kal is bőven bebizonyítják honosi buzgóságjokat, 
több, főkép nagyobb házakban, a’ közmulatko- 
zás’ és beszéd’ hangja idegen nyelven szól, ’s 
főkép a’ dámák bár ékesen beszélnek anya-nyel- 
vökön , úgy tetszik inkább kívánnak németül be
szélni ; legalább én azt tapasztalom , hogy örö
mest arra fordítják a’ beszédet. — Nem kevés 
vigasztalás enyhítő azonban szívem’ fájdalmát, 
midőn egy grófi háznál a’ külországi eredetű szép 
hölgy nyájas ajkait német üdvözletemre magya
rul nyitá-meg. —  Óh hazám’ belföldi dámái! —r 
mi szép ösztön ez nektek régi anyáitok" nyelvét 
becsülni ! —

Mit mondjak azon urodalmakról, mellyek- 
ben a’ mindenre igen hajtható magyar nyelv a’ 
számadások’ vezetésére alkalmatlannak találtatik,

’s egyedül azon tekintetből, hogy azok német 
nyelven munkáltatnak , a’ legérdemesb, legügyesb 
hazafi haszontalan keres szolgálatot; mert az a- 
nya ’s a’ latán nyelvnél egyebet nem tud? — 
Mit azon egyházi megyékről, mellyekben a’ Ieg- 
jelesb előmenetű, legszebb tulajdonú ifjú, egye
dül azért, hogy a’ német nyelvet nem beszéli, 
az egyházi karba föl nem vétetik? —  Nem vol
na-e inkább szükséges a’ népet magyarosítani, 
hogy a’ magyar papot értse, mint a’ sok évet 
tanulásban izzadva, ’s szüleinek tömérdek kÖlt- 
ségivel töltött ifjút a’ népért elvetni? —  Buz- 
gókodék minapában egy derék mágnás a’ nemze
ti constitutio mellett, ’s örömmel telve tapasz
talán! , hogy ő lelkes hazafi; de a’ nyelv, mel
lyen ezért buzgódék, német vala. Igaz, hogy ő o- 
lasz, franczia, angol ajkon is tökéletesen beszél, 
de —  tulajdon nyelvét —  a’ magyart csak érti 
’s nem beszéli* —  Ezt kívántam, barátom ! rövi
den de nyílt szívvel kijelentett örömedre monda
ni ; majd máskor többet. Lelkesíts kérlek min
denkit , mennyire tehetségedben ál l , fioni nyel
vünk’ gyarapítására; nem ok nélkül buzdítlak , 
mert hogy ezer okot fel ne hozzak, csak azt 
mondom, egyedül a’ nyelv teszi nemzeti boldog
ságunk’ talpkövet. Ezt a’ játékszín leginkább ter
jesztené, ha az is úgy, mint kivántatnék, áll
hatna; de holmi apró társaságok, gyülevész, ke- 
nyere.-vesztett borbély-legényekből, vagy kicsa
pott bitang deákokból összeszerkeztetve , a’ játé
kokat csak felében, harmadában ’s azt is rosszul 
előadva, lehetnek-e ebben eszközök? Azért nem 
csuda, hogy minap nálunk egy hasonló német 
társaság jelenvén-meg , ’s még ügyetlenebből 
játszván szerepeiket, megtelt a’ theatrom ; (mert 
itt is nagyobb a’ nérnetesebb publicum) ’s ezer 
tapssal tisztelteiének az utálatig rosszúl játszó 
személyek ; — . holott épen ezek jötte előtt kén- 
szeríteték egy magyar társaság idehagyni váro
sunkat, mert a’ színjáték közönségesen üres volt 
jelenlétökben. —

Hazafiak ! — előttetek naponként a’ csino-
sodásra törő jeles férjfiak ’s megyék’ példái, ébred
jetek ’s kövessétek! —

Horváth E l eh.
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BONAPARTE LAETITIA.

,,Az 1828dik eV májusában vala Szerencsem 
a’ Palatin-hegyi kertekben e’ magas érdekű asz- 
szonyságot először látni44—  igy beszéli-el ezt egy 
előkelő angol asszony. — „O szokása szerint e’ 
kertekbe jőve sétálni; ekkor Jeromos fia, ennek 
hitvese, udvari papja ’s társalkodónéja kísérő ; én 
szinte egy pár kísérőmmel mulattam o t t , ’s mi
vel hallám , hogy Madame mére idegeneket nem 
szívesen lát, tehát a’ kertnek egyik vege felé i- 
rányzám lépteim’. Azonban Jeromos megpillant
ván kocsimat, kitudakolt ’s inasom által kére- 
te : lennék szíves körűkbe megjelenni. Csak ha
mar talalkozám velők ’s Jeromos, anyjának, ’s tu
lajdon hitvesének bémutatott. Mintha most is lát
nám még a’ császári dynastia’ Hecubáját, kép- 
zeményem, első látásán annyira figyelműit. Ter
mete nyúlánk-magas, maga-tartása rendkívül kel
lemes és szintolly méltdságos; arcza nyájas és 
szelíd, ’s mondhatni, me'g most is szép; egész
ben egy fölséges remek szoborhoz hasonló, melly- 
nek mássát csak Canova’ kezei képezhetnék , ha 
egy római matrónát kívánna ábrázolni; szine ha- 
lavány, ’s arcz-vonalmiban , ha derültebben nem 
pillant sötét szemeivel , valami nyommasztó, va
lami szenvedő mutatkozik; egyébiránt mint vi
dámabbtól a’ szelíd méltóság nem enyész ’s min
denkép méltó , hogy a’ sors uralkodók’ anyjának 
jelelé-ki. —  Jeromos és nyájas hitvese szünet
len figyelmes és tisztelő gyengédséggel viselte
iének iránta, lejtős helyeken mindketten emelek, 
’s szavaira igen igen figyelmeztek. Ruhája sötét
zöld nehéz selyem volt, ollyan színű kalapja is, 
melly alatt csinos és díszes idomzatú feJ ér főkö
tőt viselt, a’ kalapról hosszú barna fátyol folyt 
alá, vállait pedig egy pompás caschmir shawl, 
mintha idegen országlók’ adója lett volna , kör
nyékező büszkén; lábai piczinykék ’s idomos ter- 
metűek, ollyak voltak hófejér két keze is. Je
romos midőn engem fölvezetett, féljem’ szabad 
szellemű politikájáról szólott valamit, ’s ez o- 
kozhatá felettébb nyájas fogadtatásunkat; igen 
becsüli, mint kivevém, a’ császári anya parlia- 
inentünk’ szabadi?!mű tagjait, mint véleménye sze
rint dicsőült fija’ szellemével egyezőket, beszéle-

ni kezde e’ szempontjáról, ’s midőn mondanám, 
hogy Napóleonnak Angliában még folyvást szá
mos csudálója van , kik őt dicsérik ’s magasz
talják: megszoritá kezemet ’s egy köny gördül
vén szeméből, mondá : ,,Ugyan miért engedő hát 
asszonyságod’ nemzete derék fiamat egy rideg 
sziklán halni-meg? Lehetlen volt őt ennél bor
zasztóbb fogságra kárhoztatni , lehetlen ennél kí
nosabb koporsót kigondolni ! De bocsásson-meg 
édesem, illy kifakadásomnak, ’s mentsék hevül- 
töinet azon fájdalmak, mellyeket illy fija’ vesz
tén egy örökre vigasztalhatlan anya érez; tudom 
én , nem az ángoly nép bűne volt az , a’ derék 
angolnépet tehát okoznom nem lehet. Köszönöm 
részvételét.44

C s—dór.

A Z  Á L D O Z Ó  H I N D U .

Ha valljon a’ Hinduk még ma is embervér
rel áldoznak-e, ez eddig folyvást kétségbehoza
tott. Rengáliában sokszor lehetett hallani, hogy 
ez alattomban megtörténik; ’s jóllehet e’ repke 
hírnek nem valónak törvényes taniíji, még is olly 
mély benyomást szült, hogy sokan a’ hír’ szavát 
igaznak vevék. Az itt következő esetből mind- 
azáltal kiviláglik, hogy egy gonosztévő nemrég 
azon pillanatban lepetett-meg, mellyben ő Kali 
istennek embert mutatott.-be véres áldozatul; őt 
az illető törvényszék kivallatta , ’s tette miatt 
halálra is Ítélte. ,,Egy vakbuzgó Hindu— mond 
az India Gazette — Kali istennek évenként kecs
kéket áldozott. Mindazáltal ezen évben eltökélő, 
hogy az áldozati szertartást különös ünnepi fén
nyel viendi véghez ’s azért legelőször is egy mü
géimén borbélyért küldött, hogy magát inegborot- 
vállassa. Borotválás után a’ Hindu kérő a’ bor
bélyt , tartaná erősen a’ kecskék’ egyikét lábai
nál, hogy az állat’ fejét biztosan levághassa. A’ 
borbély , távol minden gyanútól, szívesen enge
dett a’ kérésnek. A’ szokásban lévő szertartás 
erre kezdetet vön. A’ Hindu Kali bálványt több 
ízben segítségül hívá, elébe virágot ’s tömjént 
hintett, ’s a’ borbély , hogy szolgálatkészséget 
teljes mértékben kimutassa , a’ föld felé hajlott 
’s a’ kecske nyakát keményen tartá egy nagy é- 
les kés’ elébe , mellyel a’ fanatikus az áldozatot
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véghez vinni készült. „K ali ,  Kali, o Kali!“ ki- 
álta most a’ Hindu;  a’ kés földre esett", de a’ 
kecskefej helyett a’ borbély’ feje gördült földre, 
kit azonnal párolygó vérözön borított-el. A’ fa
natikus vad gonosztettén legkevésbé sem ijedvén 
vagy zavarodván-meg, a’ fejet gondosan megra. 
gádta hajfürt inéi . oltárhoz vitte ’s végrehajtá a’ 
szokás szerinti p u d s c h a h - t ,  mintha mindegy 
volna : kecske’ vagy borbély fejével az istensé
get kiengesztelni. Ez a’ tévedés (mert a’ Hindu 
makacsan annak vallá) a’ gyülekezet’ figyelmét 
magára vonta , a’ politia jött ’s az ábrándos ál- 
dozót megragadta ellentállás nélkül.“

ORVOSI TANÁCS SZÉPEINKNEK.

Egy angol tudós legközelebb megjelent mun
kájában a’ szépnemnek , hogy szépségét állandó 
virágzatban tarthassa, következő, — ’s véle
ményünk szerint igen józan —  tanáccsal kedves
kedik: ,,A’ hölgy soha se feledkezzék-meg , reg
gel tiszta vízzel mosakodni ; gondosan el kell 
nyomnia minden indulat-hevelgést, minden hir
telen-kelő szenvedelmet, főkép az irigységet (!), 
melly az arczon rút halovány szint idéz-elő; a’ 
mértéklet3 határin nem szabad túllépnie, ha csak 
ama’ kellemetlen sok apró pattanást nem akarja 
büntetésül nyerni , mellyek végre az arczot réz
vörösre változtatják. Irtózzék az arczföstéktől, 
mint kártékony, legveszedelmesb méregtől ; mér
tékletes mozgás természeti utón az arcznak olly 
piros szint adand , mellyet a’ mesterség nem ké
pes utánozni. Természetesség, ártatlanság, ken
dőzetlen derültség ’s vidorság az arczra varázs 
kellemet lehellnek. A’ reggeli levegő, mellyet 
a’ hölgy napkeltekor magába szí, ajakinak leg- 
nemesb bíborszint kölcsönzend. Ama’ kecsteljes 
elevenség, melly hódító bájai közt leghatalmasb, 
könnyen ’s folyvást fog tenyészni, ha a’ hölgy 
idején lefekszik, ha nem ül kártya - asztalhoz , 
lámpa- és gyertyavilágnál nem olvas kaland- ’s 
regényeket; mert a’ késő ágyba-kelés az arczon 
szomorú ’s kellemetlen vonásokat teremt. A’já- 
ték ránczok’ ’s redők’ nemzője ’sazéjeli olvasás

a’ szemet gyöngíti, sáppítja az arczot ’s a’ test
nek elveszi erejét. Fejér kéz a’ legfőbb asszonyi 
szépségek’ egyike, ’s a’ kéz soha sem lehet fe
jé r ,  ha csak nem mosatik. De ez még nem elég; 
mert ha egy virágzó fiatal hölgy szebb kezeket 
óhajt , mint sem neméből másoknak van, arra 
legyen fő figyelme, hogy azokat szüntelen moz
gásban tartsa; ez által a’ vér is szüntelen moz
gásban leend ’s ennek rendkívüli csodás foganat
já t nem lehet nem tapasztalni. Ugyan azért bi- 
zodalmasan javasoljuk minden hölgynek, —  mond 
az angol tudós —  hogy a’ tűt, harisnyát, orsót 
’s a’ t. híven ’s gondosan forgassák kezükben, ’s 
véteknek tartsák e jótékony eszközöket száműz
ni magoktól.“

H A S O N L Í T Á S O K .

1. A' h í r l a p  hasonlít a’ gyorskocsihoz: 
ennek mind egy, akármi utasok vannak rajta, 6 
denique a’ kiszabott órakor megindul, akár teli 
van, akár —  ü r e s .

2. Z s e b k ö n y v e i n k  ’s k a l e n d á r i -  
o m i n k  hasonlók a’ kisded halottakhoz: felpi- 
perézzük őket, hogy azonnal e l t e m e s s ü k .

3. A’ h á z a s s á g  úgy következik a’ s z e 
r e l e m r e :  mint keletkezik f ü s t  a’ l á n g r a .

4. Az Ö r ö m - ó r á k ’ virági olly ritkán ’s 
gyéren vannak Hymen’ kertjében elhintve : mint 
mazsola-szőllő a’ kuglhupfban!

S z e k r é n y e ty .
E P I G R A M M Á K .

1.
A’ Magyar inni szokott bújában Tollagi úgy tesz,

Hús mindig, iszik is: Tollagi nem de M a g y a r ?
2 .

Jó hírét másnak nem munka homályba borítni;
Védeni fáradság: ’s igy kiki nyugszik előbb !

P . K .
REJTETTSZÓ.

ír fele: még sem toll-, fele ás: és még se’ vas eszköz;
A’ kettő ha egész : toll’ nyoma tűnik-elé.

Vissza pedig neve lyánkámnak— nem tarka’s regényes — 
Ám de nekem kellőbb, mint Lidi, Laura, Ninon.

. Array 'At.
A’ 96dik számbeli rejtettszó: La p á t .

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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AZ UJABBKORI VARÁZSLÓK NAPKELETEN.

Midőn R** a’ népszokások körül búvárkodó 
merész és lelkes utazó, néhány év előtt Egyipto
mot meglátogató, ott különféle csodás kalando
kat hallott, mellyek bübájolással ’s varázslókkal 
függvén össze, kíváncsiságát oily igen ingerlék, 
hogy noha keresztyén nevelést kapott, szenve- 
delmesen kezde szítni a’ titkos tudományokhoz’s 
e’ tárgyban a’ leghíresb mestereknél vön okta
tást. —  R** ur e’ földfölötti titkok’ iskolájában 
már tett is egy kis előlépést, midőn a’ történet 
váratlanul egy Olasszal vezette össze , kit a’ köz 
hír a’ bűbájolás’ (Magie) minden nemében töké
letes mesternek tartott. Ezen Olasz figyelmezte- 
té R** urat beesett halovány arczára, elsoványult 
szikár testére; ’s kéré, ha szereti életét, álljon 
el azon veszedelmes tudományoktól, mellyekben 
egy idő óta oktatást vesz ; ismételve kéré, kö
vesse itt adott baráti őszinte tanácsát, különben 
elveszti életszerencséjét ’s nyugodalmát örökre , 
’s éjszakáit kínzó álomtalanságban töltendi-el. F.’ 
férfi’ vagy inkább csontváz’ ünnepélyes komoly 
szavai R** urat olly igen megkapák , hogy a’ ta
nácsot elfogadta ’s a’ titkos tudományok’ tanulásá
val egyszerre felhagyott.

Bizonyos idő múlva azután R** ur —-  Sc* 
barátjával — Alexandriában mulata , hol mind
ketten az angol consul’ házában tartónak szállást. 
S**nek , — ki lángszelleme és széles isméreti ál
tal R*ttnél nem kevésbé volt jeles — néhány e- 
EÜst kanala veszett-el, ’s itt fejében ama’ gondo
lat villant, hogy eziránt egy jóslót jó lesz meg
kérdezni , már akár azon oknál fogva, hogy a’ 
vétkest szolgáji közül félelem által vallástétre 
kényszerítse, akár — a’ mi még hihetőbb — 
hogy magának ’s barátjának , kinek kíváncsisá
gát illy dolgokban igen jól ismeré , egy kis mu
latságot szerezzen. —  tehát egy híres jóslót 
hivatott magához, ki, mint mondották, csak i- 
mént érkezett Afrika’ legtávolabb határiról ’s ek
kor Alexandriában a’ közbeszéd’ ’s csudálás’ tár

gya volt. A' varázsló megjelent, és S**től meg
értvén a’ dolgot, mesterségéhez egy figyermeket 
kívánt, ki még tizedik esztendejét túl nem halad
ta , vagy egy gyönge ’s férfi karoktól szűz lány
kát, vagy egy terhes asszonyt. Mivel a’ három 
kívánt személy közül az első legkönnyebben va- 
la megszerezhető, tehát egy fiú gyermeket ho- 
zának , ki egy szomszédházban lakott ’s az el
követett lopásról semmit sem tudhata. A’ jósló 
előtt nem látszott a’ gyermek’ ifjúsága, ártatlan
ságáért eléggé biztos kezességnek , azért előbb 
vele különféle varázslati próbákat tőn , mellyek 
által végre meggyőződött, hogy a’ gyermek ár
tatlan ’s minden vétektől tiszta.

Erre a’ vén Afrikai kezdé mormolni varázs 
szavait, a’ földön kört húzott ’s a’ gyermeket be
le állítá; ekkor viszont különféle titkos szavakat 
mondott, ’s most a’ gyermek’ tenyerére valami 
téntafekete folyószert öntött, bizonyos port ége
tett össze, melly mint tömény illatozott, csak 
hogy ezen illat sokkal erősebb ’s füstje is sokkal 
tömöttebb volt. Végre parancsoló a’ gyermeknek, 
hogy nézzen tenyerére ’s mondja-meg, a’ mit lát. 
A’ gyermek úgy cselekvők , a’ mint neki megha
gyatott, de azt mondá, hogy mit sem lát. — 
A’ varázsló parancsoló neki , hogy tekintsen még 
egyszer tenyerébe; ’s most a’ gyermek rémöl ’s 
reszketve mondja , hogy tenyerén egy férfit szem
lél, ki hónalatt bútyort visz. „Tekints még egy
szer kezedbe —  mondá a’ varázsló —  ’s mondd- 
meg, mi van a’ bútyorban.“ —  ,,NTem láthatom1* 
— feleié a’ gyermek, midőn ismét kezébe néz. 
De néhány pillanat múlva e’ szavakat rebegé: 
„A’ bútyor lyukas ’s abból néhány ezüst kanál 
kandikál-elő.44 —- „Nézz ismét oda —  válaszolt 
a’ jósló —  ’s mondd-meg, mit látsz.44 —  „Ő 
újaimon végig fut“ mondá a’ gyermek. —  ,Mi
előtt eltávozik, ird-le nekem öltözetét, terme
tét ’s arczvonásit.“ —- A’ gyermek most viszont 
tenyerére nézett, és S**, —  ki igen kiváncsi 
vala megtudni az ezüst kanalak’ tolvaját, félig
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komolyan közbe kiálta : ,,Igen is, mondd-meg ne
künk, millyen ruhája van, minő az ő tekintető.“ 
A‘ gyermek itt azonnal hátra nézett ’s monda: 

mar elment." — ,,Természet szerint elment — 
monda bosszúsan a varázsló — ez a’ keresztyén 
ur itt egész mesterségünket kudarcczá tette; csak 
azt mondd-meg tehát nekünk, minő ruhája volt?“ 
— ,,A’ bútyoros ember — felele a’ gyermek a’ 
nélkül hogy gondolkpdjék —— kabátot visel és ka
lapot , mint Francziáknál szokás.“ —  ’S ezzel 
a* gyermek elvégező titok - fejtését.

S** igen bosszankodott, hogy közbeszólásá- 
\ai az afrikai jóslót megzavarta e’ varázslat’ dol
gában, de legalább azáltal némileg megnyugtat
va érzé ir.agát, hogy kanalait nem hitetlen Egyip- 
tombeli vagy pogány Török, hanem egyFranczia 
és keresztyén lopta-el; valamint azáltal is, hogy 
ő és 11** barátja tökéletes meggyőződést szerző
nek arról , hogy ezen különös jelenésnél, melly- 
nél ők szemtanúk voltak, a’ jósló és gyermek kö
zött öszvebeszélésnek nem lehetett helye; mivel 
a ’ gyermek a’ bűbájost csak akkor látta először, 
midőn az angol consul’ házához meghivatott ’s 
így a’ gyermek’ keze jóstükörré előre nem ké
szülhetett. —

Egy különös történetet beszélnek még Bo
napartéról s az egyiptomi varázslókról. Midőn 
ez a’ rendkívüli férli Egyiptomban volt ’s hitve
sét a‘ szép Josephine-t, kit halálban szeretett, 
xisszahagyta Francziaországban, ohajtá megtud
ni , ha a’ kedves nő hiv-e hozzá ; eziránt tehát 
egy jóslót kérdezett-meg ; de kitől olly feleletet 
vön , mellyre a’ pyramisoknál táborozó bajnok, 
szerelemféltés miatt elsápult. Azonban előbb le
het hinni, hogy e’ mese következő történetből 
keletkezett , mellynek hősévé a’ gonosz nyelvű 
világ \apoleont akará tenni.

Egy tekintetben lévő nápolyi kereskedő, né
hány hónapig az afrikai tengerparton Tunis’ kör
nyékén s Egyiptomban tartózkodott. Ennek egy
szerre kedve és kivánata jö t t ,  szép fiatal höl
gyéről valamit hallhatni, kit ő Nápolyhoz közel 
Torre del Grecoban hagyott vissza: javasiák ba
ráti ,  hogy kérdezzen-meg egy jósolót. Ezt ő a- 
zónnal meg is tevő. Egy ártatlan gyermek szo

kás szerint előteremtetek, a’ jósló a’ varázs szó
zatot elmormolá ’s a’ gyermek következőt mon
da : „Én látok egy asszonyt aranyfodros, gaz
dag , kék vállbán , egy sok redős, bő sárga kön
tösben , nyaka körül egy ékes láncz klárisokból, 
nagy fényes gyűrűk pompáznak fülében, ’s a* fe
je felett tekercsbe font hajakon egy ezüst nyíl 
van keresztül szúrva“ szóval: a’ gyermek haj
szálig irá-le a’ nápolyi cara sposa’ vasárnapi öltöz- 
ményét , ’s szint azon mód annak arezvonásit, 
még az arezon a’ parányi gödürkét sem hagyván- 
ki. O a’ gyermek’ mondása szerint —  azon pil
lanatban egy nagy szekrény (almáriom) előtt tér
delt , mellyben egy feketén öltözött férfi édesen 
alutt. A’ Nápolyi tüstént észrevéve, hogy a’ 
pogány gyerkőcz egy gyóntató-széket látott. Mi
dőn a’ varázsló a’ gyermeknek parancsoló, hogy 
tenyerébe még egyszer nézzen , ekkor így szó
lott : ,,Most egy igen különös csuda épület áll előt- 
tem , miilyent még soha sem láttam; a’ sok em
ber csak úgy hemzseg benne, ’s a’ szemet csak 
nem megvakítja a’ viaszgyertyák’ fénye ’s a’gaz
dag aranyozat.“ As Nápolyi e’ füstősben azon
nal megismerő a’ San Carlo színházat, hontársai- 
nak paradicsomát; de ő nem akará hinni, hogy 
távolléte alatt nője ott megjelenhessen. Azon
ban még is úgy volt , mert a’ gyermek reá csak 
hamar ezt mondá: „És itt látom ama’ fiatal asz- 
szonyt is az arany-fodros kék vállbán, ’s mel
lette egy férfi ül veres köntösben , ’s ez az asz- 
szonynak mindig valamit sugdos*“ —  A’ nápo
lyi férj harapta ajakit „ördög!“ gondolá, de nem 
mondotta-ki. — „Tekints még egyszer tenyered
be, ’s mondd-meg nekem, a’ mit látsz“ , szóla 
viszont a’ varázsló. —  „Ezt alig irhatom-le“ —  
válaszolt a’ gyermek, ’s erre tenyerét egészen 
szeméhez vivő. — „Olly nagy a’ sötétség, de 
most látok egy hosszú hosszú utczát ’s egy rop
pant házat vas rostélyzattal, ’s annak egyik vé
gében (olvasva} egy, kettő , három, négy — —  
tizenkét fejet fölszúrva, ’s kevéssé távolabb et
től látok egy nagy kaput s kivűi ezen kapun 
egy nagy széles utczát, és most látom ismét a1 
czifra asszonyt a’ kék vállbán ’s a’ férfit a’ ve
res köntösben, kik a’ második utczán balra, eg y
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mással végig mennek; es most egy ven asszony 
megnyitja —  — — “ — ,,Semmit sem akarok 
tovább hallani“ , kiálta itt a’ Nápolyi , kinek 
lelke csak igen is eleven szinekkel látá Nápoly’ 
egyik leg elhiresültebb utczáját festetni; ’s most 
olly bőszharagra gyűlt, bogy a’ gyermek’ kezé- 
re csapott ’s imigy az egész varázsmesterse'get 
semmivé tévé. —  Mindazáltal a’ dolog úgy volt 
és maradt, mint a’ gyermek azt látá; mert mi
dőn aztán nem sokára a’ nápolyi kereskedő Tor
re del Grecoba visszatért, kénytelen volt halla
ni, hogy kedves életpárja a’ királyi gárdának 
egy káplárjával megszökött.

Ezen babonás szokások Nubiában, Egyiptom
ban , Palaestinában ’s Törökországban mindenhol 
rendkívüli divatban vannak. Konstantinápolyban 
a’ jóslók és varázslók átalán fogva Mogrebinok 
vagy Egyiptusiak, vagy legalább olly emberek, 
kik Egyiptusban — melly Moses’ és Pharao’ ü- 
deje óta egész mostanig a’ varázslat’ hazája ma
radt —  avattattak-be mesterségük’ titkaiba. E- 
zen bübájolókat, kik a’ törökbirodalom’ főváro
sában tartózkodnak, vagy is inkább, kik azt 
vándorlásaik közben latogatják-meg, többnyire 
meg lehet ismérni rendes maurusi öltözetükről ’s 
egy bizonyos kitűnő ábrándosságról, mellyel még 
az ópium-ittas vándorló dervviseket is felülmúlják. 
Okét a’ Törökök és Ráják bizonyos vakbuzgó 
szent borzanattal tisztelik; és jóllehet mind a’ 
két nép’ szent Írása —  a’ Koran úgy, mint a’ 
Biblia — az igazhitűeknek a’ bűbájosokkal, va
rázslókkal és csillagjósokkal minden közösülést 
nyilván tilalmaz: mégis a’ titokte’jes emberek
től mindenki vetekedve kér tanácsot ’s jóslatai
kat hiszik mint istenség’ szavát. Imigy nemrit
kán történik-meg, hogy a’ török basának tur
bánja 's az örmény serafF kalpagja a’ csodaem
ber’ ajtóküszöbénél találkozik össze; vagy ha 
sárga papucsaival a’ porban csuszogva , fejét pe
dig a’ csillagokba süllyesztve , az utczákon bal
lag , sokszor megtörténik, hogy egyik oldalon 
egy Osmanli’ leplezett nője s a’ másik oldalon a’ 
lepel nélkül járó Görögasszony rángatja hosszan 
lenyúló köntös-ujját, ’s mindegyik nyugtalankod

va áhit első lenni, kit a’ bölcs férfi kihallgatás
ra és jós feleletre méltat.

SCOTT W ALTERS HALÁLA.

Anglia elveszte' nagy dalnokát. Sir Scott 
Walter sept. 21 kén Abbotsford mezei lakján ama’ 
jel es dicsőült férfiakhoz költözött-által, kiket a’ 
halál ezen év’ folytában a’ világtól elszakasztott. 
0  augustus’ lökén 1771. született ’s imigy éle
tének 02dik esztendejét érte-el. Atyja Scott 
Walter volt Edinburgban, anyja pedig Ruther
ford Dávid’ híres advocat’ leánya; egy asszony, 
kit a’ természet jeles költői idomokkal (Anlage) 
ruházott-fel ’s ki maga is többféle, nem megve
tendő költeményt irt. Hihető, hogy az anyai 
szép lélek fija’ költői szellemének kifejlésére jól- 
tévőleg munkált. Minekutána Scott Walter az 
edinburgi főiskolában tanulói pályáját megfutotta, 
Scócziában 1792. ügyvéddé lön. A’ scott nem
zetség’ fejének Bouccleugh herczegnek befolyása 
által az ifjú férfi Selkirkshire-ben törvényszék’ 
tagjává neveztetett-ki, ’s ISOödik évben elnyerte 
egy sessiói Clerk’ ( törvény-ülési titoknok’ ) hi
vatalát Scócziában. 1798ban házasságra lépett 
Miss Carpenterrel, kivel több magzatot nemzett. 
Fox’ ininisteriuma alatt , jóllehet őt politikai 
nézeti a’ tory-párthoz csatolók, megerősitetett 
egy törvény-ülési titoknok’ fényes tisztében, mel
lyel az előbbi kormányhatóság őt felruházta. 
Scott Walter’ első szellemvirági, mellyek vi
lág’ elébe jö ttek , németből fordított két balla
da volt: ,,The Chase (a’ vadászat) és William 
and Mary“ ezeket ő névtelen bocsátó - közre. 
1799ben megjelent az általa fordított Götz v. 
Berlichingen ’s néhány balláda. Kijött azután 
1802ben ,,The Minstrelsy of the Scottish Bor
der“ melly költői hírének megvető alapját. 1804- 
ben megjelent ,,Sir Tristam“ja ’s a’ következett 
években az utolsó Minstrel’ dala; 1808ban „Mar- 
mion“ ’s igy egymás után mindazon sok kötet 
munkák ’s elmeművek, mellyekkel lángszelleme 
a’ mívelt olvasó világot megajándékozta. *) Mi.

*) Ezen munkák’ száma — egy franczia journalban köa- 
lótt összeírás szerint — 175 kötetre terjed. — Ide

\
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dón IV. György az angol királyi-székre lépett, 
fejedelmi első tettei közé tartozott: Scott Wal- 
tert bárói méltóságra emelni. Az éjszaki könyv- 
kereskedő társaság’ megbukása Walter’ virágzó 
házi körülményein is érzékeny csapást tőn; mind- 
azáltal ezen eset ama’ jó következést szülé, hogy 
a’ ,,nagy ismeretlenének neve világ’ elébe jött. 
Scott Walter —  mint tudjuk —  legközelébb mult 
nyáron orvosainak javaslására Olaszországba uta
zott. Angliába visszatértekor az utón gutaütés 
illeté, mellynek előjelei a’ sinlő költészen már 
Münchenben, hol rövid ideig tartózkodók, mu
tatkoztak ; rajta a’ physikai erőnek szembetűnő 
megfogyását, nagy csüggedést, ’s lelkének a’ 
kül jelenések iránt csak nem átalányos egyked
vűségét lehete tapasztalni. Midőn anyaföldjére 
viszont megérkezett, Abbotsfordba hozatá magát, 
hol is elhunytáig élete csupán egy huzamos de 
fájdalom nélkül való haldoklás volt. Valamint 
Göthe, úgy ő is elég sokáig élt, ’s megérett arra, 
hogy századjával meghalljon. Mindketten úgy 
állnak az emberi nemzetben, mint egy korszak’ 
(Epoche) határoszlopi, mellynek dicsőítésére ők 
nem keveset munkáltak; s mindketten egy —- 
a’ világ’ történetében — egyetlen jelenést értek- 
meg : a’ politikai és szellemi torysmus’ egy azon 
ponton történt összeomlását; mialatt magok kö
rül mármár uj szellemerők ’s életmagvak’ csirá- 
zatát szemlélhetek.

UTCZÁK’ NEVEI BUDÁN ÉS POZSONYBAN MÁR 
MAGYARUL IS.

Az országgyűlési követek Pozsony városa’ 
utczájit már nem csak németül, mint előbb volt, 
hanem felül, magyarul felírva fogják találni. így 
van Budán a’ várban már esztendő óta ; az alsó 
város’ utczájinak magyar neveit pedig múlt nyá

nem értvén 4 kötet életrajzatokat 's a’ t. mellyek a’britt 
Encyclopadiában vétettek-föl ; továbbá a’ költésztól 
különféle hírlapok ’s havi írások’ számára irt czikke- 
lyeket, mellyeket szintúgy lehet 4 kötetre számítni. 
Ezen kívül élte’ utolsó négy évében valamennyi mun
káit átnézvén, toldalékul mintegy 6 kötetre terjedő 
jegyzést ’s élőbeszédet csatolt azokhoz.

ron iratá-fel a’ város' rendelése. A’ budai ma
gyar elnevezések közűi ezek jegyzetesbek; a’ 
v á r b a n :  királyi vár’ tere (Burgplaz); György
iére (Georgiplaz); Díszpiacz (Paradeplaz) ; Sé
ta-köz (Promenade-Gassel); Várfok’ köze (Ron- 
delgassel); Fortuna-sikátor (Fortuna-Gassel); az  
a l s ó  v á r o s b a n :  Váralja, u. m. a’ hídmellet- 
ti sor , Ferencz király’ tere ; mint az út a’ vár
ba kanyarodik, Virág’ utczája , a’ t á j a i t  ho l  
V i r á g  B e n e d e k  l a k o t t ;  Alhévviz utcza. 
Nádor’ tere , kelemföld’ sora: a’ K r i s z t i n a  
v á r o s b a n :  Atilla utcza; a’ v í z i  v á r o s b a n :  
Mátyás király’ tere, Felhévvíz utcza. Fel van 
ezáltal élesztve a’ császárfürdőnek régi magyar 
f e l h é v v í z  nevezete , a’ mai rudasfürdóé pe
dig alhévviz ; így mutatja a’ Kelemföld’ sora sz. 
Gellért hegye’ a l já t , mellynek Árpád idejebéli 
neve Kelemhegy volt. — Adá ezen elnevezése
ket Döbrentei Gábor tartományi biztos ur és ma
gyar tudós társaság’ titoknoka ; eljárt feliratásuk- 
ban Koleda András tanácsbeli és most Budának 
országgyűlési derék követe. — Közönséges óhaj
tás minden hazafi érzésű Magyarnál, hogy egyéb 
városink nevei is , a’ mennyire lehet, históriai 
jelességü vagy emlékeztetésü nevekre bérmáltas- 
sanak , fő városunk’ vezér-példájánál fogva.

A N E K D O T Á K .

Nem akarva is nevetém minap egy paraszt 
lakomában amaz uracsot, ki épen midőn a’ kását 
felhoznák, nagy hűhóval imígy ejté szavait: „No 
már voltam Bécsben is, Posonyban is, Pesten 
pedig három esztendeig jártam ; de még sem ta- 
nulhattam-ki, miből csinálják az aprószőlőt?“

,,Hogy vette Tens uram ezt az egy pár ti
nót?“ kérdi Jankó béres urától. — „Száz tal
léron“ —  „Ejnye annyit megér Bécsben a’ bolond
nak is44 mond csudálkozva Jankó.

REJTETTSZÓ.
Mindent, »’ mi csak é l , két elseje hozta yilágra;

Tiszteletet méltán érdemel a’ közepe. —
A’ negyedik szótag maga ran, mint Isten. Utolja 

Jó, ha erős, nagy ’s szép. — Pápa rezérli égésit.
K o a ró l .

A’ 97dik számbeli rejtettszó: í r á s .

Szerkeztet! H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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A’ BARÁTLAN. UTAZÁS BÁNÁTBAN.

Játszi zöldben ifjulón virítnak 
A’ lugas’ sötétlő lombjai,
Száz öröm’ bimbóji kelyhet nyitnak 
’S minden érzőt menybe andalitnak 
Philomela’ égi daljai.

Rózsa hajlik a’ völgy’ csermelyére 
’S ingadozva önmagához int, —
Nyájas arcczal ég-le kék vizére 
A’ felhőtlen éj’ szelíd vezére,
’S a’ habok’ tükrébe bétekint.

Éltem egykor e’ vidék’ körében 
*S nem hagyott-el a’ szelíd remény •,
Hű barátom’ altató ölében,
Andalodva szívem’ érzetében 
Lengtem én nem földi kellemén.

Ah ! de nékem e’ vidék’ diszének 
Már letűntek égi bájai ;
Nyögve szál! felém a’ gyászos ének,
’S csak szivem’ borongó érzetének 
Lengenek körül fohászai.

Nem találok ah! itt égi bájra,
Nem találom Grácziák’ karát;
Nincs ki forró könnyeimre hajtna,
*S bánátimra enyhülést sóhajtna — 
Messze, messze tűnt a’ hív barát!

Vágyaim nyugalmat nem találnak 
E’ rideg vidék1 határain.
Hol vizek lejtőzve folydogálnak ,
Lágy fohászim messze délre szállnak , 
Szelleteknek lepke szárnyain.

Hajh ! de könnyeim’ hő záporának 
Csepjeit hiába hullatom :
Égre bűs keservim nem halának —
Életem’ pirosló hajnalának 
Kellemét elölte bánatom!

S z a b ó  J ó z » e f , 
Szatmárban.

Tivadar barátom , kit becsi utambo'I vissza
tértémkor ölelni voltam szerencsés, kinek, mint 
mondám , csak téged irigyellek : mint leveledből 
értéin, azon isméreteket, mellyeket abban gyűj
tögettem , elbeszélő. Haza jővén reménylém, 
hogy a’ többi szünnapokat, barátim’ karjai kö
zött csendes magányomban fogom eltülthetni; de
H . . . y  ’s A gnelly, kikhez rokon érzés és ba
rátság több év őta kapcsola, Bánát’ vidékét meg
látni unszolának. Ezen általam annyira szeret
tek’ vágya, részemre mint annyi parancs volt, 
engedtem örömest, mivel az önkedvtöltés ’s ta
nulás is késztete. —  Megindulék tehát e’ ked
veltek’ társaságában. Kún-Szent-Márton, Szen
t es ,  Vásárhely, Makőn keresztül, hol az epe
mirigy akkor nem kevéssé dúlt , meglehetősen 
vivőnek fogadott Magyarink. Csanád , egykor 
hazánk’ roppant városa, hol nagy Révaynk’ böl
csője rengett , nyitá-meg Bánát’ kies vidékét e- 
lőttünk , inellynek tisztaságkedvelő sváb-lakosi, 
mint tapasztalok , szép házakban szeretnek lak
n i , csinos viselőtök elárulja földjük’ zsiros létét, 
és szorgalmukat; a’ mi Bánátban, hol német a’ 
lakosság, közönséges.—  Aagy.Szent-Miklős, Ná- 
kő gráf’ tulajdona csinosb sok nagyobb magyar 
városunknál. Már innét svábok hajtották hintánk 
előtt kövér lovaikat, — a’ c s e n d e s ,  c s i l -  
l a g ,  p a j k o s  neveket örömmel hallok ugyan 
szájokből : de még is azon gondolat, hogy csak 
ennyit és nem többet; hogy sok idő mulik-el, 
niig szívünk’ vágya betelik, kedvetlen érzéssel 
fogott-el. —  Olvastad nem kétlem Torontál, 
Temes és Krasső vármegyék által nyelvünk’ ter
jesztésére közrebocsátott czélirányos intézeteket, 
és szived’ örömre hevül t mennyi re buzgók azok’ 
teljesítésében az érdeklett megyékbeli tisztvise
lők, örülve tapasztaltam; hála nekik a’ haza’ 
nevében , reméllhetjük nem sokára e’ fáradozá
sok’ sikerét! —• Csatád, a’ két Técsa’ határi
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eléggé kitünteték földjük jóságát, midőn a’ ten
gerit (kukoriczát) olly bőségben termék e’ nyár’ 
minden mostohasági mellett is , millyet vidékünk 
ritkán mutathat. Üdv és tisztelet Temes és To- 
rontál’ lelkes tiszteinek azon rendért, mellyet 
az utazók’ tovább-szállittatásukra olly pontosan 
megtartatnak! —  Torontói’ fiai most éreztetik 
a’ kassai magyar színművész-társasággal bő-ke- 
züségöket ; most mutatják-ki, mennyire kedves 
elüttök szép nyelvünk’ csinosulása. Rózsa eskiitt 
két nap tartá Komlóson , ’s magyar barátsággal 
fűszerezett étitallal vendéglé-meg tulajdon házá
ban Thaliánk’ e’ köz kedvet nyert híveit.

Berek-Szó vala az első olah-lakhely , mel
lyet utunkban találtunk, ’s már észrevettük a’ 
sváb szorgalom’ h íjá t , a’ tavali kukoriczatarlót 
a’ földben lelvén. Határokat határok után hagy
ván, visszaragadtatva a’ szent hajdan’ történetei
re ,  mellyben annyi dicső hős áldozá-fel honáért 
e’ tájon éltét , elménkbe Ötlöttek érzékeny sza
vai Bárány Ágostonunknak :

,,Hány ugarak’ szélén Eldódink’ csontja határkő ?
’S mennyi tömött pajták résein asztagi váz?

Óh hány hamvadoz itt , kit az élet’ súlya csigázott-,
Ij ’S minden kincse nemes szíve hazája vala.
Óh ti sötét tájak vérgoz-szállotta vidékek!

Ősink’ csontjaitól mennyire fényietek i t t ! !u
llly szomorú de még is édes képzetek közt alig 
vevénk - észre , midőn Zsebel és Vojtekon által 
Birdára , hová czélzánk, értünk. Birda’ tulajdo
nosa temesi táblabiró Termasics. Tudod H . . . y  
milly barátságával él ezen úri háznak, gondolha
tod , milly szívesen fogadtattunk. Termasicsné, 
hazánk’ e’ széplelkű leánya, dísze nemének, ko
ronája házának, Homér’ Pénelopéjaként szerényen 
tündöklik e’ tá j’ rényes asszonyi közt, fő gyö
nyöre —  honjának, férjének, gyermekinek ’s 
barátinak élni; ez fölkeresett minden módot mu- 
lattatásunkra. Termasics ur , mint könyei vall
ják , egy azon szerencsétlenek közül, kiknek kö
rülményi nem engedék, honjok’ nyelvét beszél
hetni; de ő helyrehozd e’ kárt ,  midőn hat szép 
reményű kisasszonya, négy magyar érzéssel ne
velt fia úgy, mint te vagy én beszélik nyelvün
ket. ítéletedre bízom barátom: illy atya nem

e'rdemli-e meg a’ h a z a f i  nevet? ha elhallga
tom is azon áldozatokat, mellyeket arra külön
ben is szentel. Örvendettél volna, tudom én, ta
pasztalván , hogy csecsemős négy, ha t , nyolcz 
évű kisdedi magyarul szólítják szavokat viszonoz
ni nem képes atyjokat, magok közt mindig igy 
beszélvén: „Tartsd meg magyarok’ istene, az 
illy áldott lelkű atyát!“  —  Birdának szomszédja 
Gattája , Gorové László tulajdona ; e’hez hely
zetemnél fogva is közel lévén, több napot töl
töttem. Itt tartónk hála-áldozatot a’ táj’ birtoko
si’ körében ifjabb fejdelmünknek élte’ szerencsés 
megtartásáért fényes szertartással , a’ mit víg la
koma követe. — Örömnapokat ült e’ tájék ba
rátom ! itt létűnkben: midőn Fels. Királyunk’ a- 
dományi kegyeit egy polgári érdemekkel koszo- 
rúzottra halmozni látta. Hollósy Bogdán tabla- 
biró Gertenyes birtokába törvényes igtatása volt 
ez. Tek. Kövér János főbíró mint királyi ember 
egy honfi-lángú beszéddel igtatá-be a’ tisztelt a- 
dományost. Örömmel hallóm a’ sok összesereg- 
lett közt ezen oláh vidéken eg yediil zengeni honi 
nyelvünket. Gertenyessel határos Mónczfeld há
rom, huszonhét ölnyi mély kutaiból öt fertály 
órai bajos munka után kapja vizét akónként egy 
húzásra; minden ital mennyi időt ’s munkát kí
ván ? elgondolhatod ; eszembe öt lék azonnal tör
ténhető égéskor hogy oltják itt a’ harapozó tü
zet? Bánát öt helyet számol illy szomorú hely
zetben. így bizonnyal , ha valahol , itt ugyan 
szükségesek az artézi kutak. Temest elhagyván 
Krassóba kocsiztunk, víg szellemű társimmal ide 
Bogsányba. Ez két meredek hegysor-alkotta kies 
völgyben fekszik, jól készült útját kétsoros tölgy 
környezi, fekvése méltóságost, szépet mutat, 
szent ihleménnyel töltik a’ vándort be egy néhai 
nem kisded várnak omladványi a’ város’ szélin. 
Oláh-Bogsány csinosabb minden eddigláttuk oláh 
helynél, mellyek csinatlan kisded fa-kalibákból 
majd minden ablak nélkül állanak, belsejük dísz
telen , ágynemök szalma; ludakat fosztani, tol
láit használni vétek az Oláhnál. Minden házban 
egy gyapjúszövőszék, mellyen katrinczát, férjük
nek harisnyát , ’s más ruhánemet szőnek a’ szor
galmas de tisztaságot utáló Oláhnék. Szebb en-



395

nél Német-Bogsány, hol hason nyelvűek laknak, 
a’ táj’ fővárosa. Épen most nézegettük a’ vashá
morokat, meliyek a’ szomsze'd hegyekben talált 
anyagból nagy inennyise'gü ’s jó nemű vasat ad
nak. Zeng a’ pörölyök’ kalapálásból a’ környe'k. 
Berzova’ kis pataka ezer hasznot hajt az erőmü
vek’ izgatásaival. Ma itt sokadalom (vásár) van; 
furcsa látvány , száz mérföldre gondolánk magun
kat honunktól; nyelv, szokás, öltözet más. A’ 
krassói Oláhné’ fejét ke't keskeny durva lepel 
környezi. A’ gyászoló Oláh fejet tarka kendővel 
asszonyosan köti-be; így láttuk se'tálni a’ birdai 
pápát is. Szomorú, hol húsz, harrnincz sátor áll, 
melly illy kevés gyülekezetre vodkát csapol ital
ra, több helyen akósokból földről mérik azt, nek
tárként szörbölik azt malájokra , szánakozván a’ 
Magyaron, hogy kenyéren teng. — Holnap Bog- 
sányt elhagyván, Resiczát, Qraviczát tekintjük- 
meg ; innét Birdán kevéssé mulatván Belgrád fe
lé folytatjuk utunkat , honnan tudositni el nem 
mulatlak. Szeresd addig is igazszívű barátodat.

F . F . .  . dot.

ASSZONYFOLYAMODÁS AZ ALSÓ HÁZBAN.

August’ 3kán Londonban az alsóház’ össze
gyűlt tagjait különös víg kedvűség szállá-meg ’s 
a’ folytatott tanakodások többszöri édes nevet- 
kezésre adónak alkalmat. H u n t  ur egy stund- 
more-i Missnek név szerint S m i t h  M a r y nek 
kérelemirásával lépett-föl, meilyben az imént ne
vezett Miss aziránt folyamodik: hogy ő ’s más 
hajadonok az asszonyok’ illetményiből ne zárat- 
nának-ki, hanem a’ parliament’ tagjainak válasz
tatásánál lehessen nekik is szint úgy szavok. A’ 
folyainodóné különösen panaszkodott amaz „ e h e 
t e t l e n  n y o m o r u k “ ellen, kik nőtlenek ma
radnak s még is a’ becsületben eleműit szüze
ket a’ constitutio’ kedvezésiből ’s minden onnét 
járandó igazságos illetményből kirekesztik ; jól
lehet nekik is taksát kelletik fizetni. —  ,,Én 
—  úgymond Hunt, mint a’ fennforgó petitio’ 
védje— nem látok semmi nyoinos okot, melly- 
nél fogva az asszonyokat az e s k ü i t e k  (Ge- 
schwornen) sorából méltányos legyen kitiltani.“

Sir French erre azon megjegyzést tévé, hogy

talán nem volna tanácsos az eskiitteket, ha azok 
csekély számú férfiak ’s asszonyokból állnának, 
egész éjszakán által —  tűz és gyertyavilág nél
kül — együtt zárva tartani. „Én legalább —— 
mondá folytatólag French ur —  attól tartok, 
hogy ez , az ítélő-bírósági dolgokban késedelmet 
fogna szülni, ’s több előforduló esetben a’ hites 
bírákat majd oda vezetné , hogy ne hozzanak a’ 
kívánt időre elhatározó végzést, bár melly vilá
gos és elitélő volna is különben a’ tanúk’ vallo
mása.“ —  Végre a’ kérelemirás —  de csak a’ 
szép-nem iránti illendőségből — kinyomatni ren
deltetett.

NEGERHÁZASULÁS DÉLCAROL1NÁBAN.

Bármi rendesek ’s csodálatosak is a’ külön
féle népek közt divatozó házassági szokások : még 
is ama’ különös mód, melly szerint a’ délcaroli- 
nai Negerek közt házasság köttetik , felülhalad 
mindent, a’ mit ember eddig hallhatott. Egy u- 
tazó e’ tárgyban következőt beszél : Egy derék 
fiatal Neger ’s a’ legszebb sárga leány (Mulat
te) , kit eddig láttam , öszve akarónak kelni. 
Az eljegyzés i'gy ment véghez: Estve barátommal 
a’ termesztővel (Pflanzer) kün sétálván , a’ Ne
ger hozzánk járula ’s borjú ábrázattal imi'gy szólt 
a’ termesztőhez : „Mássá! engedd-meg, hogy pá
rom legyen Riddiky.“ Riddiky t. i. egy név, 
melly Euridicét jelent. — „Akar téged Riddi
ky ?“ —  „Igen, Mássá.“ —  „Ha te őt párod
nak veszed, akkor többé meg nem engedem, hogy 
termesztékemben (Plantage) mint ekkorig, más 
leányok után kalandozz !“ — „Mássá ! én sze
relmes vagyok igen igen , más leányra nem néz
hetek“ — „Vedd-el tehát ’s menj pokolba.“ —
„Igen , Mássá.“ --------Washington , így neve-
zék a’ vőlegényt, most Euridice’ szájára egy csó
kot nyomott ’s ők férj és feleség valónak. Hogy 
a’ Neger-rabszolgák közt a’ párasodás törvényes 
legyen, nem kívántatik egyéb, csak uvok’ enge- 
delme ; ’s ha mindjárt az csupán ama’ kegyes
ség’ rövid utján, mint imént leírtuk, adatik is* 

STAT1ST1KAI JEGYZETEK.

A l g i e r ’ né p  s z á m a. A’ népesség Al- 
gierban jelenleg 22,000 lélekből áll ; ezen ősz-
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vés számban foglalkozik 10.000 Maurus, 2,000 
Neger es Beduin; 5,000 Zsidó ’s ugyan annyi 
Európai. A’ Maurusok es Negerek közül ke't asz- 
szony számítatik egy férfira; a’ Zsidóknál annyi 
asszony mint férfi, ’s az Európaiaknál csupán egy 
asszony tizenkét férfi személyre. Megjegyzést ér
demel az is , hogy a’ belföldi lakosság a’ fran- 
czia foglalás óta két harmadrésszel fogyott-meg. 
A’ kivándorlást a’ leggazdagabb háznépek kezdék- 
ei ’s e’ kivándorlás folyvást annál inkább neve- 
kedett, minél erősebb labra kapott a’ Francziák’ 
urasága.

R a b s z o l g á k ’ s z á ma .  Hiteles öszve- 
számitás szerint az angol gyarmatokban találko
zik jejenleg mintegy 800,000 rabszolga; a’ fran- 
czia gyarmatokban 200.000 ; Cuba és Portoxi- 
coban 500,000; egyéb tengeri hatalmak’ gyarma
tiban 75,000; az egyesült státusokban 1,650,000; 
Brasiliában 2,000.000 : ’s i'gy öszvesen 5 millió
225.000 rabszolga ! ’s ugyan annyi nyomorgatott 
felebarát ’s embertárs!!

A n g o l - b a n k ’ á l l a p o t  j a .  Az angol 
bank tíz év lefolyása alatt, jelesen 1 82 2tő 1 
1831-ig 402,040 font sterling veszteséget szen
vedett, melly sommából kerek számmal 40,20 4 
font esik egy esztendőre. Ezen veszteség legte- 
temesb volt!824ben, mellyben az 360,214 fon- 
tot tőn;  legcsekélyebb pedig 1829ben, mert 
akkor csupán 700 font sterlingre terjed. —  A’ 
..Times” újság az angol bankról nem rég egy 
czikkelyt köziött lapjaiban, melly illy mottoval 
díszeskedik: ,,Óhajtom , hozzanak egy törvényt, 
inellynek erejénél fogva évenként legalább h a t  
(féltuczet) ban  ki e r  akasztassék-fül.“

H a j ó s  l e g é n y s é g  a’ s z ö v e t s é g e s  
s t á t u s o k b a n .  Egy, Bostonban közre bocsá
tott tudósítvány szerint a’ szövetséges státusok 
öszvesen mintegy 103,000 matrózzal vagy ha
jós legénnyel birnak. Ezen öszveségből 6000 a’ 
státusnak hadi hajóin szolgai; 1000 pedig gőz
hajókon ; 50,000 a’ külső kereskedésnél van el
foglalva ; 2 5,000 a’ tenger’ mellékeit járja ;
10.000 a’ tőkehal- 50,00 pedig a’ czethal-fogás 
körül munkálkodik.

C z u k  o r - t e  ny é s z t  és. Mauritius1 szige
tének is van Afrikában már saját újsága, melly 
„Revue africaine” czimet visel. Ennek egyik 
száma f. észt, Febr. 11 kéről egy tudósítást közöl, 
mellyben e’ kis szigetből — Jan. lsőjétől 1812 
egész Febr. 1 lkéig 1832 —  kivitt czukornak men
nyisége jegyeztetik-nieg. E’ húsz esztendei idő
szakban a’ czukortenyésztés rendkívüli előhala- 
dást mutat. A’ kivitel’ sommája 1812ben csak 
696,26 5 font vala, 1822ben már 23,403,644 
fontra; 1832ben pedig 79 millió fonton felül növe
kedett.

A N E K D O T Á K .

Egy valaki, tanítványának a’ „bikát“  adá 
versírás’ tárgyául. —  Midőn elunná hallgatni a’ 
hosszá sopánkodásokat Apollóhoz ; igy inté-meg: 
„Nem kell ágy per ambages az a1 sok teketó
ria ; — neki kell egyszerre menni.4’ —  „Úgy 
ám Domine clarissime ! de majd megtérdel, mint 
az egyszeri stoikust4’ válaszolá az ifjií. —

,,Ur isten! én vagyok-e én?“ igy tűnődött 
magában a’ csizmadia. — Hogy eloszlassa két
ségét , bekiált önháza’ ablakán , mondván: „ itt
hon van-e a* gazda ?“ Nője nem tudni miért 
„itthont” kiáltott-ki. —  Ekkor a' csizmadia fe
jét vakarva mondá : „de már látom , nem én va
gyok én” ’s visszabotorkált dörmügve a’ honnan 
jött — a’ csapszékbe. —

Bizonyos alkalommal, midőn a’ város’ ma
gyar polgári lovagosan állottak-ki, egy magya- 
rodott német így szállta-meg egyet: ,,nz ár l o v a .  
f e j  az én ló f e j e m m e l  egyformán legyen.“ 

Az árli egy házibalban, magány büszkema
gyart tánczolt, ’s ügyességét annyira kitüntcté, 
hogy a vendégek örörnzajongva tapsoltak. — 
Jancsi kocsis , ki az ablakon ált néző volt, sem 
álihatván-meg szó nélkül, másnap reggel bizo- 
dalmasan így szól hozzá : „No ugyan kirakta a’
tens ifj’ur ugyan csak k a n á s z  o s a n  áin.4' —

K o c sru f .
T A L Á N Y .

Hajdan sast yiselék ; az egész főid rettege tűleni-, —■ 
Most az erős maradék szennyezi köntösömet!

H id e g  M ih á ly .
A’ 9Sdik számbeli rejtettszó: A n y a s z e n t e g y h á z .

Szerkeztet! 15 e 1 me c zy. — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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NÉHÁNY FUTÉKONY GONDOLAT A’ MAGYAR 
POLGÁRI ÖLTÖZETRŐL.

Mind az, mi a’ Magyaron sajátságos , ere
deti , a’ napkeleti czifra bélyeget hordja homlo
kán , a’ mindenütt szembeszökőt ; így a’ nyelv, 
a’ táncz , a’ hangászat, az öltözet főkép az .—  
’S azért első tekintetre úgy látszik, hogy sza
bómesternek, ki változást, vagy módit iparkod
nék magyar öltözetben alapítni, szemeit minden
kor napkelet felé vetnie kellene. Ámde napke
leti tanyánkat régen hagyők-oda, ’s a’ miveit 
Európában telepedénk-Ie , melly nem külső fén
nyel kápráztatni szokott, vagy czifrasággal; ha
nem egyszerűség, szerénység, ’s Ízléssel kellet
ni magát. Európán csüggjön tehát a’ mesterem
ber tekintete, ’s vegyen tőle mind azt által ázsi
ai öltözetben , a’ mivel ez kellethetné magát: 
egyszerűséget, szerénységet, Ízlést, mert csak 
úgy veend valamikor diadalt a’ vendég-ruháza
ton , ha a’ mondott tulajdonokban felülmulandja. 
Európában élünk mostan, Europa’ szelleme fog
lalja elménket, kebelünket, önként kell tehát 
hozzá simulnunk , nem észrevétlenül mint eddig.

Valamelly öltözet’ tökélye lígy bizonyul-be, 
ha ember azt mindennemű foglalatosságiban hasz
nálhatja , ha azúr  diszelghet, tisztviselő kön
nyen irhát , kalmár szabadon suroghat , mester
ember kényelmesen dolgozhatik benne. Minálunk 
azonban mostan az közönséges balitélet, hogy 
csak az magyar öltözet, melly terhelve arany
nyal , ezüsttel , vagy mellyet 600 röf sujtás és 
tudja isten mennyi paszománt ékesít, vagy melly 
feszesen ragaszkodik a’ testhez. Hogy az illyen 
ruha, mindennapi viseletre-felette alkalmatlan, 
már az is elégleg bizonyítja , hogy a közdivat- 
ből kimaradt. Az illyen díszruha csak országi 
vagy megyei gyűlésekben, vagy rendkívüli ünne
pekben felöli hető, ’s effélének varrásában szabó
mestereink szépen haladtak előre, de az alkal
matlan díszruháról itt nincs sző. Mi a’ zsinórt 
illeti, úgy tetszik, hogy a’ sok zsinór-öltözeten épen

az, mi festeményen az arany karaj, szoba’ fala
in a’ festés, fésűben a’ brilliant, vagy gyöngy
sor , azaz költséges mellőzhetések. A’ szabás az, 
mi a’ magyar öltözetet egyébtől különbözteti, a- 
zon forma, melly szabásánál fogva a’ magyar 
ruhát különösen bélyegzi , melly a’ nyugoti ’s 
éjszaknyugoti Europa’ nemzeteinek ruhaszabási- 
től egészlen ; a’ lengyel, török ’s oroszéitól 
kevésben távozik-el. A’ szabás az , mellyről a’ 
magyar öltözet egyéb közzül úgy kiismerhető, va
lamint orczájáről egyik ember a’ másik közzül 
kiesmértetik. A’ szabás, a’ forma az, melly úri 
’s polgári , ünnepi ’s köznapi magyar ruházatban 
mindig egy ’s ugyanazon, ’s melly talán kevesb 
változás alá vehető, ámbár eredetiség; vesztege
tés nélkül változást talán itt is lehetne tenni. 
A’ fő dolog itt tehát a’ szabás , a’ többi mind 
mellettiség.

Mellettiség a’ szin, a’ posztó is. Való, hogy 
midőn közdivatú volt a’ magyar öltözet, zöld és 
veres , vagy fehér és veres szin volt a’ közönsé
ges. De azonfelett, hogy ezek nemzeti szinek, 
mellyek csak diszruházaton vannak magok he
lyén, korunk i s ,  mellyet józan szerénység bé
lyegez, nem kedveli a’ csillogóst, a’ szembeszö
kőt; a’ miért látjuk is, mostan midőn magyar ru
hának becse ismét emelkedik, amazokat fekete 
szin által felváltatni ollyannyira, hogy idegen, 
ki gyiilekezetinkbe jelen , könnyen jöhetne azon 
gondolatra, a’ feketi szin nálunk nemzeti. E’ fe
kete szin is Párisból sikamlott-be ruházatinkba, 
mert a’ Franczia , hamikor társaságba jelen, 
mindig csinos fekete frakk, ’s pantalonba öltözik. 
—  A’ köznapi, a’ polgári ruha semmiféle szín
hez nincs lekötve, kinek miilyen tetszik, vagy 
ha valamellyik szin uralkodó egy ideig; ügyes, 
haszonleső mesterember érti, mint kelljen azon 
változtatni. A’ világnak változás, újdonság kell, 
máskép poshad.

A’ magyar ruha közönségesen csak posztó
ból szabatik, a’ mennyire én eddig észrevettem,
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’s az szerfelett gátolja közdivatát; mert termé- 
szetileg azon előítélet mindinkább gyökeresedik, 
hogy könnyű, lebelgő ruházat magyar mintára 
nem is szabható, ’s következőleg magyar kön
tös a’ nyári hévségben nem is viselhető. Elke- 
ményült apáink járhattak ugyan tél ’s nyárszaka 
posztó ruhában , hevet fagyot tűrni megszokván. 
Ámde gyöngédeden nevelt, elkényesült unokáik 
tűrésben nem gyakoroltatnak , a’ mért alkalmat
lanságot szenvedni se nem képesek, se nem a- 
karnak. Ma tehát jó volna ezekhez alkalmazkod
ni ’s a’ könnyű, lebelgő unokának, könnyű le
belgő köntöst varrni, mellyet elbírhatna puhult 
vátlain. Fő dolog a’ szabás, a’ forma, ’s azt 
talán szintúgy kazimir, circasse, sattinglo, dá
maposztó , zeugban, sőt talán anginet ’s angol 
vászonban is kimetszhető, mint veres, zöld, vagy 
fekete posztóban. ’S az mennyivel vinné előre 
a’ magyar ruha közdivatát könnyű elérteni.

A’ melly öltözet képzi a’ testet, hamar meg
tetszik ’s divatba jő. Hogy a’ magyar ruha e- 
zen tulajdonnal tetemes mértékben bir, nem ta
gadhatni. Lehetlen : szép termetű teljes férjfi, 
vagy asszony magyar öltözetben ne bájoljon el 
inkább , mint akármilly más ruhában. De szép 
termetű ’s teljes legyen ám, vékony, vagy hor- 
gaslábú csakugyan ijesztő váz benne ; —  ’s fő
leg a’ magyar nadrág nem olly könnyen rejthet- 
e l, mi nincsen. A’ vékony, vagy görbelábuak’ 
száma pedig nem olly csekély, főkép városokban. 
’S még is a’ várasok vették-fel leginkább napja
inkban az úgynevezett Atilla- vagy Zrinyidol- 
mányt, de alatta pantalont viselnek, ’s azt u- 
tánzák mostan a’ mezők i s , a’ hol nem ritkaság 
látni nemest Atillában és pantalonban. Óhajtása 
tehát a’ nemzetnek azt látszik külzeni : bár a’ 
magyar szűk nadrág, valamennyivel bővebbűlne 
a’ köznapi polgári ruhában. *S ha már annyi ven
dég holmi, nem sejtve csúszott által nemzeti él
tünkbe, miért nem fogaduók-el önként a’ panta
lont, ha magyar mintára szabatnék —  ’s így 
csekély kárt tetemes nyereség követne. A’ Tö
rök nem régente szerfelett bő nadrágját szőkébb
re nyirbálta , ámbátor országában a’ Korán mel
lett nehezen íani'ttatik a’ Philosophia. Magától

értődik, hogy díszruhában a’ szűk nadrág elmellőz- 
hetlen marad. Hozzá kell simulnunk Európához, 
mellynek szelleme ollyannyira hatott reánk.

I. Az egyszerűség öltözetben azt okozza, hogy 
szegény is olcsón megszerezheti, a’ szerény gaz
dagabb polgár pedig szívesen elfogadja, mert nem 
feltetsző , nem szembeszökő. Ha ez magyar öl
tözetre alkalinaztatik, kitetsző: mennyire gátol
ja közdivatát a’ soksujtás, fonás és paszománt. 
Mert mennyivel gazdagabban varratik zsinórral 
k i, annál költségesb , drágább, következőleg 
mindenki nem szerezheti-meg ; ’s ha valamelly 
polgár felbuzdultában egyszer 100— 2 00 ftot köl- 
te nemzeti ruhára, nem minden évben, annál 
kevésbé minden hónap volna kész ismét arra 
annyit költeni, hanem egy ruházattal öt hat esz
tendeig is beéri; ’s ez szabómester! károdra va- 
gyon.

II. Szerénysége szerfelett ajánlja az öltöze
tet. Ebben tehát minden betyárság kikerülendő. 
Feltárt karimáju kalap az arczot valóban nem 
díszíti; a’mért elfogadására szerény embert soha 
sem ingerlend; sem egészen előlvarrt nadrág- 
zseb. A’ kalap ’s nadrág a z , mellyen mester
embereink az uj időben sikerrel legkevesbet vál- 
toztatának. Igaz : őseink Ázsiából kijővén a’ ka
lapot nem ismerék, ez Európában jőve szokás
ba , ’s azért reá nem ügyelve a’ mesterember, 
csak a’ süvegre , kalpagra iparkodék csínt elön
teni , ’s ezeket mainap csakugyan díszesen ké
szítik. De süveg és kalpag felette katonás te
kintetet ad viselőjének, melly jámbor városi la
kos’ szerénységével öszve nem fér ; innét látjuk, 
hogy áinhár atyja, ’s némellynek nagyatyja is már 
magyar városban születék, még sem fogadta-el se a’ 
süveget, se a’ kalpagot. Az európai kalapnak 
kell tehát helyét pótolni, mellynek mesterembe
rink magyar formát adni ugyan tudtak, de ek- 
kédig olly ízlést reája elhinteni nem értettek, 
melly a’ miveltebb osztályt is elfogadására in
gerelte volna.

III. De ízlés ’s a’ gyakorta változás leg- 
hatalmasb rugony , melly valami ruházatot divat
ba hoz, ’s fentart. Az ízlés öltözetben elvará
zsolja a’ képzőimet ’s a’ rútacska személyt is
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Adonis , Vénusznak tünteti; az ízlés kellemet, 
bájt hint oda is, hol keve's vagyon: ’s azért ha
talmas inger. ízlést árasszon tehát mesterember 
az öltözetre! Ámde Ízlést nem vesz mindenki a- 
dományűl már a’ bölcsőben, ’s ha úgy volna is, 
szükség azt e'breszteni, és tanulás, olvasás ’s 
elmélkedés által tisztázni, csinosbítani, vezetni. 
Minálunk, ha tud, a’ mesterember holt nyelven 
irt munkákat unalomig olvashat. ’S itt ezen osz
tálybeli embereken leginkább vehető-észre a’ la
tin nyelv’ kártékony uralkodása, mert azon szám
talan munkákból, mellyeket hazánkfiai azon Ír
tak, egy sem dicsekhetik azzal, hogy az egész 
nemzetre elhatott volna. Még az, azon egy ég
boltozat alatt született, azon egy levegőt szívó, 
de külföldi ajkú honosaink a’ többi Európával 
majd egy formán haladnak a1 mesterségek’ töké
letesülésében : addig a’ magyarajku mesterember 
gyáván a’ régi, az ősihez lebilincselve, nem mer, 
de eszébe sem ju t , eltávozni attól, mit 30, 
vagy 40 év előtt tanítómesterétől tanult; ’s ő 
így nem haladván előre , nem haladhat mester
sége is. —  Valljon kinek nem ötlenek itt eszé
be a’ régi Egyiptom’ mesteremberei , ’s a’ mai 
Indusoké!

A’ gyakorta változásnak az úgy nevezett mó
dinak , minő erős befolyása legyen valami ruhá
zat’ divatoztatására, jól tudja ’s érti az, ki ko
runk’ fejlődésére figyelmes pillanatot vete. Ko
runk már nem az , mellyben a’ vagyonosb osz
tály váraiba, ’s mezőlakjaiba hátravonul, ’s 
főleg télszaka városink elevenebbek , népesbek, 
a’ társasági' élet mind inkább fejledez, ’s vele a z 
emberi hiúság is nagyobb fokra hág. Ennek pe
dig az ügyes mesterember eleget tenni serény
kednék már önhaszna miatt is. Azok, kik gya
korta társaságokban, körökben jelennek; ök, kik 
költhetnek, átallnak havan- vagy évenként is 
ugyan azon , vagy egyforma szabású ruházatban 
senyvedni, hanem szüntelen más meg más alak
zatban, öltözetben ragyogni, feltetszeni kíván
nak. A’ mellettiségekben tehát változást kell 
teremteni ’s mennyire a’ szabás’ eredetiségének 
veszélyeztetése nélkül eszközölhető, a’ szabáson 
is változtatni lehetne. Valaki ne képzelje magá

nak, hogy a’ mi itten ízlés és változásról állít- 
ta tik , merő okoskodás, puszta elmélkedés vol
na. Vesse tekintetét Europa’ nagyobb városira, 
észrevevőleg Páris, London, Bécsre, ’s meg 
fog győződni. Párisban nem csak egyszer év
vagy havonként változik az öltözet’ anyag-ára, mel- 
lettiségére nézve, hanem hetenként többszer, sőt 
napról napra ’s mindig finomabb ízléssel, min
dig több kellem, báj elöntve rajta. De a’ fran- 
czia-szabó munkásb, serényebb, ügyesb is uj 
formák’ feltalálásában minden többi nemzetek 
mesterembereinél; de főleg a’ magyar lassú sza
bónál. Az ízlés és változás öltözetben az , mi 
kereskedésben a’ pénz , testben a’ lélek; az ser
kenti, az éleszti közdivatát, az tartja-fel be
csét, ’s azaz egyetlen ok: miért hatalmazék 
szerte egész világban a’ franczia polgári öltözet.

IV. Minden igyekezet ’s mesteremberi i- 
par azonban csak silá iy , lassú, ’s félsikerű le
het ’s lesz is , meddig a’ fővárosban ki nem áll 
valamelly köztiszteletü méltóságos , nagyságos 
fő, ki lelkes elszánással magát ’s háznépét ina- 
gyarositván, példája- ’s Ízlésével maga utánjár- 
tatná a’ követni ’s utánzani szerető sokaságot. 
A’ keblek fogékonyak ’s főkép a’ fiatalak jól 
elrendelve. Azért idején volna most egy vezér
példa, melly sokat, mindent tehetne , nélküle pe
dig sokáig fog még óhajtás, és sóhajtás légben 
’s hasztalan gőzben eloszlani.

Valaki eme körrajzokat a’ magyar öltözet
ről csak futólagi áltolvasásra méltatta, könnyen 
vehette észre, mi gátlá eddigelé leginkább köz
divatát. Kívánatos volna tehát, valamint a’ mon
dottakból kiviláglik, hogy a’ magyar polgári öl
tözet volna kényelmesb, színben változóbb, nyár
szaka könnyű, a’ testet szépen idomító, egysze
rűbb, szerényebb, szóval: sűrűbb változás, 
’s józan ízlés árasztassék reája. Mindenek előtt 
tehát ügyekezzék a’ mesterember ezen jegyeket 
jól felfogni, ’s még ügyesben az öltözetre alkal
mazni törekedjék, hahogy a magyar öltözetnek 
kelletet óhajt, ’s önmagának sok munkát ’s bő 
aratást.

Meg ne kövezz édes hazámfija! miért az á- 
zsiai ruházatot európai kaptára illeszteni javas-
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lom. Mióta e’ boldog földet lakja a’ Magyar, 
annyi európai holmi ment által nemzeti testebe. 
hogy a’ vizsgáló  mindenütt európai színre bukik, 
meg a’ magyar nyelvben is ; a’ mi igen helyesen 
torte'nt* ’S miért az öltözetben nem? most mi
kor a’ Magyar europa- ’s nem azsiabeli többe'; 
most midőn vannyi európai faj lakik a’ magyar 
között!

F.’ kicsiny értekezésben nagy hézag vagyon; 
mert a’ magyar polgári öltözet lévén tárgya, 
szóval sem érintetik az asszonyi magyar öltözet! 
Igaz , de azért csak azon hiba simult bele, melly 
mai nap olly igen közönséges. A magyarodást 
kívánjak előmozdítani, de csak a’ férfiakra néz
ve , a’ szép asszonyi nemnek se intézeteket nem 
állittanak, se törvényeket nem szabnak; pedig 
ha valahol itt füstölg a kályha. Mellőzve itt az 
asszonyi öltözet, mert nem is létez asszonyi ma
gyar szabó, ki t talán eljegyzések holmire iigyel- 
metessé tehettek volna ; mellőzve , mert nézte- 
im bús ködét jelenleg reménysugár még nem ha
sítja keresztül; de biztat a'jövendő. Mindazál- 
lal az nem elégleg esudálható , hogy a’ büszke 
székesvárosi főasszonyság, ki egy egész ország, 
’s vele összekapcsolt tartományinak módit, Ízlést 
fogna osztogathatni, miként lehet a párisi pol- 
gárnénak alázatos, kész utánzója. — Sapienti 
pauca ! ---  Keszthely Emészt.

U J D O N  L Á T V Á N Y  A Z  É G E N .

Gyula dec. 3kán 18 32. — A’ nov. 13ra 
viradólag látszott égi tünemény, mellyról a Je
lenkor is emlékezék röviden, itt Gyulán is mu
tatkozott. Nagyobb ’s több számú épen akkor a’ 
réten nádvágással foglalatoskodó emberek így ad- 
ják-elő azt: Nov. 12kéről 13ra hajolván az idő, 
éjfél-utáni egyediéi tájban tiszta, felhőtlen, csen
des ’s holdtól szépen világosított időben, hir
telen előpatlant egy , három vagy négy ölnyi 
hosszúnak, ’s egy jó teli zsáknyi vastagságúnak 
tetsző fényes test, melly feltűnte’ helyén jó dara
big földfelé függőleg mozdulatlan állott, azután 
két vége összehajolván karika - formát képzett.

Ekkor ismét előtűntek más illy formájú kisebb 
nagyobb tömegű testek , mellyek mint valamelly 
futó csillagok repdeztek a’ levegőben, ’s a’ föld
re lehullani tetszettek. Ejfél után (nov. 13.) 
egy óra felé , amaz első karikába hajlott fényes 
test elpattant, ’s az ég’ alján széllyelfutott, kí
gyó csavargásu alakban , ’s az ég napkeletről nyu- 
gotra egészen meglátszott nyílni; ’s oily világos
ság lön egyszerre, hogy a’ holdvilágot elnyom
ta (de minden dörgés nélkül). E’ fénylő nyilas
ban olly nagy zavargása tetszett az égi testeknek, 
mintha minden csillag megmozdult és alá akart 
volna hullani; melly egészen reggeli három óráig 
így tartott, midőn egy felhő kerekedvén, a’ né
zők előtt a’ tüneményt eltakard ugyan , de a’ 
felhőn keresztül is látszott még a’ csillaghullás 
formatünemény. A’ nézők’ nagy része majd két
ségbe esett, azt gondolván, hogy itt az utolsó i- 
télet fog előállani. —  Látták ezt Nagyváradon, 
’s annak környékin is , s ott úgy tűnt elő ez , 
mintha számtalan égő szövétneket hajigáltak vol
na ide ’s tova. —  Mi okozta ezt? —  Valljon 
nem a’ biala üstökös-e? e . G.

A N E K D O T Á K .

Böjtöt fogadott a’ farkas, midőn a’ torkán 
akadt csonttól szerencsésen megszabadult , hogy 
többé aznap soha sem fog húst enni. Épen esz
tendő múlva a’ böjt’ napján egy fertő mellett lé
zengvén , kiugrott abból egy adventi süldő — 
,,Jaj —  úgymond a’ farkas —  azt nem fogadtam, 
hogy halat nem eszem” —  ’s ezennel beoson- 
názta a’ rüfögőt.

Hát nem tudjátok a’ parancsolatot ? —■ ri- 
vallt egy vármegyetiszt a’ háza előtt pipázó kis- 
biróra — hogy mersz pipázni? — ,,Tudjuk biz 
azt tekintetes uram — feleié a’ kisbiró —  de 
nem tartjuk-meg !’*

T A L Á N Y.
Nézz-fel rám : — mi vagyok ? — két elsőm ott is előtted 

Á ll, még is mi legyen ? rejtve fedezve leled; —
A1 miilyen közepem — j ó ,  rósz? úgy arassa jutalmát. 

Végem’ fontold-meg, hogyha beszélni akarsz.
H id e g  M ih á ly .

A’ 99dik számbeli rejtettszó: A t i l l a .

Szerkezteti H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r ,
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101. szám Pest, december’ 19kén 1832.

R O M Á N  C Z.

Himes mezőn , yirág-mezőn 
Megy a1 Vadász , elé —
Ezer varázs kacsint reá ,
Zephir lebeng felé;
Szebb táj Armída’ kertinél —
Száz tündér hinte bájt,
De rá sem pillant a’ vadász,
Bodor füstöt bocsájt, —
’S ügetve dali : juhé 1 
Juhé juhé ju h é!

Erdők1 sötét1 keblébe ér ,
Hol víg madársereg 
Csókváltva nyájas, olvadó 
Dal-hangokat cseveg. —
Farkas1 dühét lágyítja e z ,
Fa kezd érezni már :
De fegyvert durrant a1 vadász;
’S a1 mint hull száz madár —
Vadul nevet: juhé !
Juhé juhé juhé!

Zsákmánnyal rakva fut tovább ,
Hűves csermelyt ta lá l,
’S csermely1 gyepén egy szép leány 
Hó-pongyolában áll.
Meghökken a’ vadász; szabad 
Keblére villám szá llt,
’S hajnaltünésü lány után 
Bú-csüggedten kiált:
Jaj szívem uincs; o jé !
O j é ! o jé ! o jé  !

B  t  e z  kő

UTAZÁSI TÖREDÉKEK ÉJSZAK-AMERlKÁBÓL. 
Egy magy. tudós társasági tagtól.

Testvéréhez.

Én sept. 15kén Portsmuthba mentem ’s 
másnap a’ hajó, mellyen az utazást teendők va- 
lánk, nehány mérföldre onnan mege'rkeze'k ’s 
horgonyt vete. Deli 1 óra után hajóra szállónk, 
a’ vitorlák feKonattak, Anglia csak hamar el
tűnt szemeink elől ’s mi a’ csatornán folyvást

tovább úsztunk. Midőn e’ sorokat irom , már 
tiz nap ülünk hajón, ’s jelenleg (Londontól szá
mítva) 46° szélességben ’s 30° hosszában já 
runk az atlanticurni Oczeanon. E’ tiz nap’ lefor
gása alatt az időváltozás’ minden neme'vel meg- 
ismerkedénk ; jártunk eső és szélben, szélszü
net- és hullámvészben ; —— de izmosán ’s művé
szileg készült hajónk minden bajjal bátran szem
be száll, ’s ügyes derék kapitányunk (Champlin 
ur, egy Amerikai) minden zavarban őrje szeren
csénknek ’s nyugalmunknak. Hajónkon meglehe
tős számú utazó társaság találkozik, úgymint* 
24 férfi, 6 asszony, 7 gyermek; ezenkívül 15 
hajóslegény ’s 8 udvailó cseléd. Ok mindnyájan 
kivétel nélkül nyájas, becsülettudó ’s középsze
rűn mívelt személyek, csupán nyelvisméretök 
nincs; ’s én folyvást köztök, hogy megértessem, 
kénytelen vagyok az angol szót tördelni. Már ők 
mindnyájan voltak Amerikában, sőt több mint 
fele rész amerikai; a’ mit csak azért is szere
tek , mivel már előre sok jő , hasznos és érde
kes dolgokba van avattatni szerencsém. Sept. 
25dikén. —

Vasárnap October’ 7kén már nem igen mesz- 
sze valánk utazási czélunk’ főpontjához New-York- 
hoz; mert 60° hossz, ’s 42° széless. alatt ta- 
lálánk magunkat. Ez’ utóbbinak már bírjuk tö
kéletes számát, de az elsőhez még 14 grád hi
bázik. Ma igen kedvező szelünk van, ’s ha meg 
nem változik , 4 nap alatt bizonyosan helyre é- 
rünk. Meg kell vallanom: hajónk fel van min
dennel készítve, a’ mit az élet’ szüksége és ké
nyelmesé állapot megkíván : de mind e’ mellett 
sem lehet a’ tengeren utazást legkevésbé is kel
lemesnek nevezni, mert a’ szüntelen változó idő, 
a’ hajó’ hánykodása , ’s az atmosphaera’ válto
zékony természete az állati testet igen megvi
selik; ide járul még az is , hogy az ember a- 
karva sem képes valami okos munkához fogni, 
’s imígy a’ lélek többnyire csak unalom’ rabja. 
Néhány nap előtt a’ nagy zátony mellett vitor-

\
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láztunk-el Neufundlandnál, ’s ott igen sok ha
lászra akadtunk , kik a’ világ’ majd minden ré
szeiről e’ halddzs vidékre jőnek ; különben pe
dig hat , nyolcz nap is elmúlik a’ nélkül , hogy 
a’ vízi vándornak szeme csak egy hajót is meg
pillantson. En megkime'lem magam’ azon fárad
ságtól , hogy utazó társimnak bővebb charakte- 
ristikáját irjam-le ; mert úgysem volnának a’ tő
lem ismert origináloknak szerencsés másolati; 
megnevezem még is neked a’ jelesbeket. Colo
nel Hallows a’ legkellemesb férfi hajónkon, ő 
egyszersmind szivem’ kedveltje. Colonel Eden, 
nejével ’s gyermekével; egy derék, sokat uta
zott, igen szelid indulatu férfi (mindketten angol 
szolgálatban) ; Ramsay nevű amerikai kapitány, 
ki az Oroszország’ számára New-Yorkban készí
tett fregátot Kronstadtba kiséré ’s a’ múlt telet 
Pétervárban töltötte; e’ férfin nagy gőg, sok 
európai fesz ’s nevelési fonákság mutatkozik ; a’ 
nagy világ’ úgy nevezett finom manierjai már Eu
ropa’ csinosuk statusiban is undort okoznak: de 
e’ férfi tudományait Oroszországban gyűjtötte ’s 
annál inkább nevetséges ember. Hajónkon 1 4 más 
nembeli személy találkozik; én azonban előre le
m o n d o k  már mint férfi, minden illetőségemről, 
’s azt utitársimnak engedem által azon esetre, 
ha a’ fatuin egy laktalan puszta szigetbe számű- 
r.end bennünket. Mi általmenénk Neufundlandon, 
Cap Breton szigetén, a’ nagy zátonyon, ’s most 
s z e m k ö z t  állunk Nova Scotiaval. A’ szél ragadja 
hajónkat előre ’s nem sokára már New-Yorkból 
írok hozzád.

O c t o b e r  S k á n .  Tegnap vízi vándorlásunk’ 
legszebbik napja volt. A’ legjobb szélnél, melly 
a’ hajósokat aldhatja, egy óra alatt tiz mérföl
det repülőnk előre (ez a’ legsebesebb hajózás); 
felséges est váltá-fel a’ szép gyönyörű napot, és 
hogy örömünk’ mértéke teljes legyen, estve 
óra után egy csuda*szépségü aurora borealis mu
tatkozott ’s egy egész óráig gyönyörködtető sze
meinket. Midőn neked ezt iroin, épen déli 12 
óra van, ’s meridiánunk’ hossza (Greenwich’ ob- 
servatoriurnáról) 6 3 grád 30 vonal ’s a’ gönczöl- 
magasság 42° 12* ’s ennél fogvást 3 nap múlva 
már New-Yorkban lehetünk, ha —  a’ szélnek

úgy tetszik. Midón kapitányunktól valaki kér
di : mennyi idő kívántatik még New-Yorkig? — 
válaszul ezt adja: (de csak a’ Ladyknek, mert 
férfiaknak illy kérdésre nem is felel) ,}Én ke
gyüknek pontosan megmondom, mihelyt New- 
Yorkbau leszünk.4' Mi magunkat minden esetre 
szerencséseknek vallhatjuk ’s méltán dicsekhe- 
tünk, hogy a’ legjobb, kedvező sorstól vezérlett 
vízi utazást tettük; mert minden 24 órára 136 
mérföld esik, ha egy grádusra 45 mérföldet ve
szünk, ’s én ide a’ kereszt ’s rézsutt-járásokat 
még nem is számítom , mellyek mindenkor elke- 
rülhetlenek. Portsrnuthból New-Yorkig öszveleg 
3300 mérföldet megyünk, mellyek 1100 német 
vagy geogr. mérföldet tesznek ; ’s ez valamivel 
még több , mint az egyenlítő (aequator) alatt a’ 
föld’ körszinének (peripheria) j  része ezen 
szélességben. En utitársim közt az astronomiá- 
ban szives és türedékeny hallgatókat találok, ’s 
kapitányunk leczkéket vesz tőlem az alkalmazati 
mathematikában.

O c t o b e r  l Okén .  Az erőszakos szél iszonyú 
gyorsan hajt bennünket előre, melly zordon vész- 
szé fajúi mindinkább; az utazók ismét betegsze
nek , a’ viz’ mélysége folyvást méretik. O c f  
l l k é n  d é l e l ő t t i  9 ó r a k o r .  Egy borzasz
tó éjszakát töltöttünk-el. A’ jelenet’ újdonsága 
engem egész éjjel a’ hajótetőn marasztalt, hon- 
nét a’ derék kapitány csak egy pillanatig sem 
távozók ; a’ vitorlákat mind be kellett huzni, ha 
csak el nem akarók veszteni. Tudván azt, hogy 
sok szigetek’ közelében vagyunk, a’ hajótörés’ 
szomorú aggodalma szállá-meg szivünket. Éjfél 
után két órakor a’ hangos kiáltás: „szárazföld!“ 
mint egy electricus ütés czikáza végig tagjain
kon, és mi balra egyenesen Long Island és Heigh- 
land* ellenében áliánk. Mondhatom: engem nem 
annyira a’ 24 f  napig tartott, csudálatig rövid u- 
tazás lepett-meg, mint sem kapitányunknak ü- 
gyes vezérlése. Csak hamar hat világító torony 
tűnt szemünkbe , ’s jeladásul egy üveglámpa az 
arbocz’ hegyére szúratott-fel. Délutáni 5 óra felé 
a’ kormányos a’ hajó orrán vala ’s a’ fölséges öblön 
(bay) keresztül sűrű zápor eső alatt, melly örömünk
nek szárnyát szegé, vive bennünket New-York-
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ba» —  4 ó r a k o r .  Hosszú’s unalmas debarqui- 
rozás után ’s kedvetlen rósz időtől faggatva meg- 
szálle'k Brodwayben, New-York’hires-szép utczá- 
jában nro 61 mstrss Man-nél; letelepedem csön
des termemben , honnan gyönyörű kilátás szolgál 
a’ bástyafokra és a’ —  temetőbe. E’ hosszú ut- 
czában, melly 750 epületet számlál, 3 sirkert 
találkozik a’ templomok mellett. Nem egy utazó 
nyilványitá már e’ szokás iránt kedvetlenségét 
—  azönban hadd legyenek a’ halottak szomszéd
ja ik ,  idővel majd tovább viszik azokat. 9 ó r a 
k o r  e s t ve .  K evéssé körültekinték, ’s a’ rni 
a’ város’ külsejét illeti, mostanig semmit sem 
találok, a’ mi különös megjegyzést érdemel; ké
sőbb talán majd többet mondhatok. Epen most 
csöngetnek soupéehoz ’s innét mindjárt ágyam’ 
párnái közé rejtezem. Reményiem , néhány nap 
múlva testem visszanyerendi az erős álláspontot, 
most minden mozog még, és fel’s alá lebeg velem.

Oc t o b .  1 3 kán.  Csak nem minden neve
zetest és látni méltót immár megszemléltem. 
New-York az egyesült statusok’ legnagyobb ké
re skedő városa, azonban reáin nézve igen csekély 
*s parányi érdekkel bir. A’ gyárok- ’s manufak
túrákban nagy szorgalom és szembeszökő előha- 
ladás mutatkozik ; a’ literatura , szokások ’s a’ 
t. mindenben európai bélyeget viselnek. Igen ke
veset találhatsz i t t , a’ mi Amerikára emlékeztet; 
itt inkáhb Europa’ képét látod folytatásban, csak 
hogy a’ képnek valamivel gyöngébb —  coloritja. 
Nekem e’ város’ életmódja nem igen tetszik, hoz
zá kevés vagy semmi vonzalmat sem érzek, de 
nem is gondolok vele; —  ’s így időmet saját 
mód szerint töltöm ’s használom. Nagy műszorgalom 
’s élet-elevenség uralkodik a’ lakosság1 mindegyik 
osztályában , egy szükséges sine qua non a’ köz 
jólétre ’s prosperityre. E’ levél octob. 16kán in
dul-meg hozzád, ’s a’ mint kiszámolám, dec. 
lsöjén kezedhez jő. Én havonként rendesen két
szer tudósítlak. Vándor kijárásimat (excursio) 
már két nap múlva elkezdem. Köszöntsd nevem
ben barátink ’s szerettinket; én jelenleg egynek 
sem irhatok , mert nincs alkalmam leveleket a’ 
tiedhez mellékelhetni , kivevén még is egy két 
sort L* barátunkhoz.

E’ jelen időpont, melly az egyesült statu

sokra ’s a’ praesidwis-választásra nézve egyiránt 
fontos, mozgásba hozza a’ pártokat ’s minden 
interessét életre költ. A’ mostani praesidens 
Jackson és Clay Henrik vannak candidalva , ’s 
közvélemény szerint Jackson fog ismét választat
ni. Az Éjszakamerikaiak’ fő munkája ’s politi
kai irányzata most folyvást csak a’ lehetséges vá
lasztási helyek’ voksai körül forog ; e’ politikai 
machinatiók lehetlen, hogy az idegenre nézve 
nagy érdekkel bírjanak: mivel a’ részt nem vevő 
előtt azok csak holmi theatralis álképekké s a- 
lakjátékokká szállnak-le. Annál fontosbak mind- 
azaltal reá nézve az Amerikában díszlő intézetek' 
nagy következései ’s az ottan uralkodó rendkívüli 
köznyugalom és bátorság. Legközelebbi levelemben 
szólok Niagaráról. City New-York oct. 14. 1832.

L* barátjához.
Ez a’tNevv-York nem igen különbözik egy de

rék európai várostól: mert mind azt, a’ mit 
Bécsben, Párisban, Londonban látsz, itt is meg
találod , kivevén —• a’ mi kiveendő. Azt aka
rom mondani , hogy a’ szorgalom ’s az életszük
ségek’ kielégítése épen olly állapotban van már 
most is , mint közép Európában, és sebesen nő, 
mint népessége. De az, mi a’ kisebb iskolákat, 
a’ nevelést, az értelem’ kifejlését illeti , sehol 
sincs illy nagy mértékben. No de várjunk csak 
barátom ; majd mi is egykor talán máskép be
szélünk. És tudod mi az oka — (én ezt csupán 
csak egyetlen okának tartom) —  hogy olly óriá
si léptekkel megy előre Amerika? A z, bará
tom, hogy ott kezdé, hol az Angol most van, 
t. i. annak nyelvét magáévá tévé, küny\eit s 
munkásait ide voná-gyüjlé a’ szabadság , s most 
már halad tovább-tovább. Az amerikai törvények 
az Angolokéi , és Blackrnore és Blackstone köny
vei be vannak véve ; tehát ez is készen volt már. 
Amerikának semmi egyéb dolga nincs, mint a’ 
késznek hasznát venni, —  mindig előre bocsát- 
ván , hogy függetlenségét megnyerő —  ’s a1 
szent természetre bízni a’ lélek’ ’s elme kifej
lődését. De hasznát is veszi ám idejének bará
tom ! ’s legfőbb gondja : is  m é r  e t e k  á l t a l  
t e r e m t e n i  ’s e r ő s í t n i  az e r k ö l c s ’ t i s z 
t a s á g á t .  Ez azon becses pont, barátom, melly 
Európában eléggé nincs érezve , ’s melly sokkal
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feljebb áll minden gondolható intézeteknél. Mi, 
szegény elhagyatott törzsök nem mehetünk azon 
az úton, mellyen e boldogok jöttek; e's haa’Ma- 
gyar’ természetében a’ szomorúság kitűnő jele
net, az csak nevekedhetik minden más nemzet
teli hasonlítással. New-York oct. 14. 1832.

VENDÉGSÉG AZ OROSZ KÖVETNÉL KON
STANTINÁPOLYBAN.

Az orosz követ jul. 6kán 1832 —  császár
ja’ születése’ napján — fényes vendégséget ada 
Konstantinápolyban, mellyben a’ Törökök a’ ke
resztyénekkel vetekedve ittak champagne-i nek
tárt ’s a’ török dámák leplezetlen járónak föl 
’s alá. A’ csinosodás- és civilisatioban fölneve- 
kedett Európaiak itt arany ’s ezüst himvarrásos 
ruhákban pompáztak, érdemszalagokkal, váll-roj- 
tokkal , keresztekkel , csillagokkal ’s a’ t. való
nak megterhelve ; az uj , felvilágosodás’ neven- 
déki pedig csupán egyszerű franczia öltözetben 
mutatkoztak, csak hogy kalap helyett vörös sü
veg födözé fejőket. A’ tánczban a’ Törökök igen 
parányi részt vevének,. csak kévéssé érdeklé őket; 
mert a’ komolyság- és méltóságról való fogal
mukkal [az illy kerengés, ugrálás egyenes ellen
tétben áll; o k a ’ tánczot a’ rabszolgáknak’s két
értelmű leányoknak engedik. Nagyobb örömük
re szolgált egy mellékteremben , hol a’ dohány
zás nekik szabad volt , letelepedni ’s egymással 
mulatkozni. Különös kedvüket tüntették-ki a’ 
mesterséges tűzijátékon ’s örültek kiváltkép a’ 
fényes vacsorának.

K Ü L Ö N F É L E .

M e g h a l n i  s e m á l l  h a t a l m u n k b a n .
Morvanban egy paraszt kevés idő előtt egy em
bert ellenének gondolván, azt agyonszúrta. A’ 
gyilkos, örökös gályarabságra kárhoztaték; ’s 
midőn az ítéletet előtte felolvasnák, felkiáltott : 
„Én ártatlan vagyok! csak gályára ne ! Uraim, 
halált vagy szabadságot!“ Midőn a’ börtönbe a’ 
poroszlók ismét visszavezették, mohón itta-ki 
egy edényből saját vizelletét , mellyben jóvale- 
lőbb rézpénzt hagya oxidálni; továbbá elnyelt

hat oxidált sous-t, pipadarabokat, egy egészpa- 
laczk’ üvegtőredékit, egy varró ’s egy gombos
tűt. —  Azonban mind hiába ! Gyomra erősebb 
volt, mint vas akaratja —  tovább nem élni. —  

Az ifjúi kort már derekasan túlhaladt fér- 
je t egy ebédkörben a’ köhögés kíméletlenül elő
fogta. —  „Mi baja édes urambátyám ?“ kérdék 
a’ k ’iröttelévők; de a’ felelni nem képes férj 
helyett az ifjú elméncz hölgyecske lön tolmács 
„úgy-e szamárhurutba estél édes fiam?“ —  A’ 
sok ,,mikor édes urambátyám? mikor édes asz- 
szonyhúgom? öcsém asszony?“ kérdésekre „ez
előtt két évvel, épen midőn mostani felesége
met elvettem“ —  lön a’ felelet. —

Bizonyos helységben a’ szőllőhegy’ articulu- 
sait olvasta-fel a’ nótárius. — Minden czikkely 
után a’ büntetés is ki-kiáltatott, melly is vagy 
készpénzből, vagy 12 — 24 pálczából állott; a’ 
pénzbeli büntetésnek egy része a’ hegységet, más 
része ismét a’ hegybírót illette. A’ 16ik czik
kely az oltványlopást tilalmazó: ,,a’ ki — úgy 
mond a nótárius — ez ellen cselekednék, ha 
nemes 24 forintra, ha nemtelen, ugyan annyi 
pálcza büntetésre köteleztetik“ —  Itt a’ nótá
riust a’ tüsszentés előérzései föltartóztatták az 
olvasásban, ’s egy a’ sereg közül így kiált-fel: 
„hát már ez kit illet ?“ — Most a' hegybíró , 
ki mindeddig mély hallgatásban szunnyadozott 
„hát nem tudja kend — úgymond —- hogy fele 
a’ méltóságos uraságot, fele pedig engemet.“

K o c tr ő l .
Egy elines asszonyság minap az Értesítőnek 

egyik számát tartván kezében ’s az abban jelen
tett könyvek között egy igen kétes hírűt pillant* 
ván-meg: „Nézze kegyed — mondó aggodalmas 
arcczal felém fordulva —  ez a’ könyv k i s z a 
b a d u l t  a’ sajtó alól.“

REJTETTSZÓ.
Öldöklő az egész. Fő hármát nyári melegben 

A’ hűs pinczékból kedvesen issza u tas,
Ketteje fő nélkül meghúzva hir érje javadnak. — 

Végső hármáról marha telelni szokott.
X .  K .  G . J .

A’ lOOdik számbeli rejtettszó (melly hibásan visel 
talány czímet): R e j t e t t s z ó .

Szerkezted H e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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ALKONYI DAL.

Száll lepke-szárnyakon 
Fele'm az esti sze'l,
’S a1 cserfa-ágakon 
Búsongva dalra ke'l ;
’S mig ömledez dala ,
Epedve rám tekint,
Vigasztal általa 
’S vidám örömre int.

Epedten esti szel 
Dalod miért repül?
A’ dal hiáLa kél,
Szívemre bánat ül.
Két szív miért reped 
Miért zokogsz velem?
Miért e’ szív eped,
Öledben nem lelem !

A’ bánat’ árjait 
Jer iizzd-el égi lány!
Sóhajtva várlak itt,
Hol van szelíd magány 
Hullámzik a’ kebel 
’S menten feléd dagad,
Szerelmi köny lep-el,
’S mint langy eső szakad.

Lakodnak árnyain 
Vidít az alkonyat ,
’S eged’ sugarain 
Kecsed szivemre hat ^
Ha csönded’ ünnepén 
Képed’ karolhatom ,
Örömben élek én —
’S lenyugszik bánatom !

1 ’ih a r y  E le k .

FRIDR1K VILMOS, HOLLANDIA’ KIRÁLYA.

Talán nem lesz érdektelen róla most, mi
dőn a’ világ’ szeme helyzete're ügyeimül , né- 
hány szót mondani. Fridrik Vilmos született 
Haagában 17j 2. Atyjának (V-dik Vilmos ora- 
niai ’s nassaui herczegnek, ki az akkor meg

szabad Hollandiában örökös kormányzó-helytar
tó volt} akaratjánál fogva, már 178Sban beu
tazta Europa* nagyobb ’s nevezetesb részéit; mind- 
azáltal Németországban ’s kivált a porosz stá
tusokban , hol is tudományos ismeretit jobbadán 
gyűjtögette, legtovább mulatott. Friderike Loui
se VilheJmine, II* Fridrik porosz király’ leányá
val 1791 ben történt egybekelése után visszatért 
Hollandiába, ’s katonai neveltetést nyervén, min
den gondját a’ respublicai katonaság’ ’s tábori 
rendszer’ ujdon - szerkezésére fordította; de a’ 
belső egyenetlenségek , gyakori meghasonlások, 
mellyek’ indítóit végre is porosz segedelem zabo- 
lázta-meg, sok szép ügyekezetét meghiúsíták, 
sőt a’ megsértett patrióták az akkor felallott 
franczia nemzeti conventhez folyamodván, kön
nyű volt tőle megnyerniük , hogy Hollandiának 
1793 február Isójén hadat üzenjen. Dumouriez 
volt e’ végre a’ nemzeti conventtől kiküldve ; ez 
éjszaki Brabantot csak hamar elfoglald, de a’ né
met szövetséges seregek’ győzedelme után Neer- 
vvinden mellett ismét nyomban elveszté. Vilmos 
ez ütközetben a’ hollandi seregeket vezérletté ’s 
utána sokáig feltartóztatta a’ nyugoti Flandriá
ba törekvő franczia éjszaki seregeket; mi'g végre 
sept. 23kán későn érkezién a’ Kráy (magyar) 
general* vezérlése alatt küldött ausztriai segede
lem , a’ nagy számú ’s tüzes buzgalom ellentől 
nyomatva, kénytelen lón a’ Schelde’ túlpartjára 
nagy veszteséggel álfáikéin!. Erre jött vala még a’ 
junius 2Gki nagy ütközet 1794ben, midőn t. i. 
ő a’ szövetséges seregtől , mellynek jobb szár
nyát vezérletté, elszakasztatván, egyedül a’ Yor
ki herczeg csapatival maradt a’ respublica’ vé
delmére ; de a’ franczia erő, ’s a’ tűz,  mellyel 
azt az elégületlen patrióták fogadak , egymás u- 
tán hódulásra bírta a’ legerősb várakat, ’s Vil
mos’ atyja, az örökös helytartó, önkényt le
mondván az igazgatásról, fiait is elvonó a’ se
regtől , ’s velők 1795 jan. 19kén, 19 nyomorú 
halász - csólnakon Angliába evezett által. Itt â
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Szerencsétlen fej del mi családnak Hampton court 
rendeltetek lakásul; de Vilmos, miután az imént 
kötött béke által itt gyűjtött expeditiója is füst
be ment , Berlinbe költözött , megvette Posen- 
ben Jablonowszky herczeg’ jószágait, mellyekbe 
uj gyarmatokat szállított ’s itt a’ jobbágyságot 
felszabadítván, egyedül a’ tudományoknak’s gyer
mekei’ nevelésének élt; migatyja Németország
ban kárpótláskép nyert birtokit, Fuldátt. i. Kor- 
seyt, Bortmund , Weingarten , ’s a’ t. helyeket 
neki áltengedvén , Fuldába nem költöznék. Itt 
szolid és okos kormányzása ’s tőle alapult sok 
jóltévő intézet által megnyerte népének teljes 
bizodalmát; ugyan ezt tévé ’s nyeré nassaui ö- 
rökségében is, mellyet atyja’ halálával 180 8ban 
vett áltál. Azonban nem ügyelvén a’ párisi in
tésre , inelly szerint a’ rajnai szövetséghez ma
gát csatlania kell vala, ezektől is csak hamar 
megfosztatott. A’ sors’ baisága tehát újra Ber
linbe szalasztá vissza, ’s kénytelen lön katonai 
szolgálatot vállalni. A’ jénai szerencsétlen üt
közet után fogságba esett Erfurtnál. Napoleon 
szabadon bocsáttatá ugyan, de minden birtoká
tól ’s örökségétől végkép megfosztottnak nyilat
koztatta. Eddig tehát folyvást a’ balszerencse’ 
játéka. —  Nem sokára Lipcsénél Gallia’ sasának 
fordult a’ vihar, ’s annak szelére néhány hol
landifőváros: Rotterdam t. i., Amsterdam, Haag 
és Zwollen titkon erős pártot alkottak az orani- 
ai ház’ visszaállítására, Vilmost Angliába hívták, 
hogy az ottani kormány’ segedelmével egy ex- 
peditiót készítsen , ’s az oda sereglett hazafiak
kal egyesülten Hollandiát foglalja-el. A’ lipcsei 
diadalmasok még jó távul valónak Holland’ szé
leitől , midőn Amsterdamban megtörtént a’ fel
kelés , és Vilmos’ részére nyilatkozott. Ezt cse- 
lekvé nyomban Haag is, miről a’ herczeg hirt 
vevén, nov. 29kén kis expeditiójával Schewenin- 
gennél kiszállott , ’s onnan egyenest Haagaba 
’s Amsterdamba nyomult, a’ nép’ legnagyobb buz
galma közt. Kemper és Schölten tagjai az ide- 
iglen felallott kormánynak, a’ nélkül hogy a’ 
nemzet őket felhatalmazta volna, épen egy nap
pal előbb bocsaták-ki proclamatiójokat, melly- 
ben ,,az Alföldet szabadnak" ’s Iső Vilmost tör

vényes királyának hirdették. A’ Franczíák Ut- 
rechnél táboroztak ’s még 23 erősség volt hatal
muk alatt; Vilmos csak hamar a’ népet felfegy«* 
verzé ’s ellenök indult, meghagyván , hogy tá
vollétében egy commissio egy országos alkot
mányt munkáljon-ki , mellyet aztán 1814 mart. 
29kén az egybegyült rendek elfogadván, mind a’ 
két fél eskü által is sanctionált. E’ közben a’ 
bécsi congressus elhatározó , hogy Belgiumot *s 
Lüttichet Hollandiával egy országgá olvasztja, ’s 
ennél fogva Vilmost 1815 martz. 16kán Német
alföld’ királyjává, Lüttich’ fejdelmévé ’s Luxem
burg’ herczegévé nevezte-ki. A’ luxemburgi bir
tokért mindazáltal , inelly ugyanazon év julius* 
2 2ke óta már a’ németszövetséghez tartozott, *s 
mellyet ő még májusban nagyherczegségre emelt, 
saját hiv német tartományit kellett Borussiának 
átengednie, ’s ezóta országol mint constitutiona- 
lis monarcha, de már egyedül csak Hollandián 
’s Luxemburgon , mint a’ legújabb történetekből 
tudva van. Mi éri még élte’ estvéjén, igen kétes. 
Hajszálai már élemült őszt mutatnak, ’s szaba
don folynak keskeny homlokára , sas orra alatt 
a’ feszesen zárt száj férfiúi eltökélést ’s határo
zottságot jelel, élénk szemei mindenütt járva, 
nyomozók ’s uralkodók. Alattvalóinak minden 
szerdán szabad közeledést enged magához, ’s a- 
zok’ folyamodásit, minden harmadik személy’ 
közbejövete nélkül hallgatja*ki. Az egyházi szer
tartásoknak szigorú őrje, ’s vasárnapa’ templom
ban ő maga is énekel. Igen szeret egyedül sétál
ni, ’s ha valakivel találkozik, gyakran mint 
öregeknél szokás , egész bizodalommal ereszke
dik beszédbe. Miről egyszer meggyőződött, el
lenkező véleményre nem könnyen bírhatni. Be
széde egyszerű, értelmes és egyenes, e’felett 
foglalatosságiban rendkívül munkás.

C t— d o r.

A’ KORCSMA-SZÓ TAGLALATJA. *)

Mind az Oláh, mind a’ Tót, de még a' 
Magyar is k o r c s m a  szóval szokja nevezni ama’

*) Már megérkezettV rejtettszónak t h e o r i á j a  is hoz
zánk ; közöljük nem sokára mint igen nyomos e'rteke- 
zést hontársiakkal. A ' red .
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házakat a’ faluban , hol bort, sert ’s pálinkát 
mérnek. Kérdjük: e1 három nemzet közül mel- 
lyiknek igaz tulajdona e1 szó? Az Oláh annak 
birtokát, az Istenért se bocsátaná-ki markából; 
vasárnapon ’s ünnepen abban van neki kedv ’s idő
töltése ; 6 c r i c i m a  nélkül el nem élhet. —— 
A.’ Tót ellenben, azon szóért, alig ha z a b i - r a  
nem gerjed! „M it? — úgymond —  ős apámról 
maradt sajátom az nekem, bizonyságűrhivom a 
Lengyelt, az Oroszt, és a’ Szláv törzsökből e- 
redt nemzeteket, mind, mind, mind. Hová len
nénk mi szegény vándorló Tótok! ha szőrös tor
kunkat így enyhítő, ’s kedvünket v i s k o c z r a  
gerjesztő, drágalátos k r t s  mái nkat ,  az Oláh 
tőlünk elpörlené? Mit? —— hiszen az Oláh csak 
akkor csente-el orozva tőlünk ezt a’ szót, mi
dőn Traján császár , ő kegyelmét mint római sa
lakot , a’ kipusztult Parti Dáciába szállította, 
*8 ott a’ föld’ régibb tótnyelvü lakosinak mara- 
dékival öszvezagyválta! Nem, holtig nem enge
dem ! k r t s m a a’ Tótok’ öröksége ! Hej , ér
ted élek , érted halok ; mert te benned boldog 
vagyok!’4 —  Mit mond erre a’ Magyar, a’ ki 
szinte akkép, korcsmának nevezi a’ bor- ser ’s 
pálinka - mérő házat? Az Oláhval és Tóttal szó
váltásba keveredjék ? Nem tanácslanám neki, 
ketten az egyest aligha meg nem puhítnák, fő
kép az illy szláv nemzeti tős örökségért; gon
dolnám : jobb lesz , ha tüstént visszaadja a’ Tót
nak igaz sajátságát, mellyet ekkoriglan úgy is 
esak kölcsön fejébe bitanglott. —  Úgy, úgy! 
de igy k o r c s m a  szó nélkül marad a’ Ma
gyar ! ? Azt mondom, hogy azért semmit sem 
veszt! Atilla, Árpád, Tuhutum, Bendegutz, 
nélküle éltek; unokáik is szintúgy majd elélhet
nek, nála nélkül. Eb-rúd tehát a’ k o r c s m a  
szó alá.

Már most a’ korcsmát fremde c s a p s z é k 
n e k  nevezzük, Bihari módjára ? Távol legyen! 
mert hogy csap és szék van a’ korcsmában, az
ért még a’ csap , meg a’ szék nem korcsma. —  
V e n d é g f o g a d ó n a k  németesen? ez több mint 
korcsma. C s á r d á n a k ?  e’ pusztákra való, nem 
faluba. B o r p in  c z é n e k ? más a’ pincze, más 
a’ korcsma!; asztán a’ p i v n i c z á t ,  mellyből

a’ Magyar pi n c z é t formált, az Oláh és Tót 
a’ pör’ utján alkalmasint visszanyerné! B o r 
mé r ő  h á z n a k ?  Hosszú nevezet ’s még is hi- 
jányos! a’ ser ’s pálinka nincs megnevezve. —— 
NTo ’s mit haszonoljunk tehát már a’ korcsma szó 
helyébe? Mivel pedig a’ kopott ’s szokott tót 
szót negédesen elvetni , ’s helyébe újat és job
bat igaz magyart nem adni, fonák gazdálkodás 
volna: ime a’ korcsma helyett itt van a’ dór ,  
d o r o s vagy d o r o s m a szó. Halljuk! Halljuk!

A’ régi Magyar, a’ Kún az íjász vérség- 
gel egyetemben azon helyeket, mellyeknél átá
zásaiban lovait megetetni , megitatni szokta ’s 
maga is falatozott ’s megpihent, dór nak  vagy 
d ó r  os helynek nevezte; és ot t ,  azon gödröt 
vagy korlátos sír-vermet, mellyben az italok hű
vös árnyékban tartattak, g á t - d o r nak mondotta; 
a’ musikát pedig, mellyet a’ danolók (danászok) 
kis aczéleszközön pergettek, d o r o mb n a k  hív
ta. Innen eredett a’ dor-bézolás (dorbérozás) ; 
innen a’ d ó r  o k ,  mellyet már toroknak; innen 
a’ halotti-dor, mellyet ma tornak mondunk. — 
A’ torban mai nap is esznek , isznak , és ugyan 
arra valók a’ korcsmák ’s vendégfogadók is. A’ 
zagyva-mellékiek , maiglan g á d o r n a k  nevezik 
azon helyet, hol tejet ’s bort tartanak. D o
r o m b  a’ köznép’ musikája; dorbézolás annak 
csevegése, pihenés, borivás , torok - öblöngetés 
pedig czélja ; ’s igy: az evő és ivó, etető ’s 
itató, valamint pihenő helynek igaz magyar neve 
d ó r  vagy d o r o s ,  a’ pinczének pedig gátdor 
vagy g á d o r .  A’ Kis-kunok, Szeged és Halai 
városok köztt, d o r o s  mának nevezték azon he 
lyet, hol régente sőt még most is etetni , itatn. 
’s pihenni szoktak. Van Békésben is , Kis-kun- 
doros , Nagy-kun - doros , most már Kondoros ne
vű két puszta, van a’ Tisza-parton Dorog ma 
helység, hol az általevezés végett ’s vendégek ked
vükért régen'en csak korcsma állott. — Tartsák 
meg tehát magoknak a’ Tótok, tartsák-meg az, 
Oláhok korcsmájokat (pravda); lesz a’ Magyar-, 
nak —  e’ helyett dór j a ,  vagy d o r o s s a ,  vagy 
d o r o s má j a .  Ha tetszik ! —  E . . . .  1 decemb. 
13kán 1S32.

' L . . . s
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MEGSZÉGYENÍTETT KINCS- ÉS UJSÁGVÁGY.

Sémii amis — ama’ hires babiloni királyné , ki 
magának mint azon kor’ hős leánya , Aegyptus, 
Media , Lybia ’s Indiában viselt számos bajnok
tettei és diadalmi által örökké tartó hirt nevet 
szerze — halála előtt néhány évvel önszemélyét 
érdeklő sírkövét, következő (ujságkivánást felet
te ingerlő) felírással ékesítteté: ,,Ha időjártával 
egy babiloni király olly mostoha körülményekbe 
jutand, hogy pénzre mulhatlan szüksége lesz: 
akkor annak szabad legyen a’ magán-segíthetés 
végett e’ sírboltot felnyitni: ellenben nyomasztó 
szükség nélkül ne merje ezen örök nyugalom’ 
termét háboritni ; különben megtörténhetik kön
nyen , hogy kivánati nem elégittetnek-ki.“ Szá
mos év folyt-le, ’s a’ királyné’ tetemeinek nyug
helye szűk-markií fénzszomjos uralkodók’ zava
rásitől szűzen maradt: de mihelyt Dárius kor
mányra jö t t , bár legnagyobb bőség- , kény- *s 
kéjelemben élt is , még sem fékezhető öntelhet- 
lenségét , hogy ama’ (saját véleménye szerint) 
számtalan kincset rejlő fényes és pompás sirhal- 
inot meg ne zavarná. E’ határtalan kincs-áhitás 
által ingerlett fejdelem tehát tüstént szoros pa
rancsot ada annak felbontására — olly ürügy 
alatt —  hogy a’ hiában temetve veszteglő tőke
pénz általa valameliy hadi vagy tartományi szük
ségre használtathassák. De midőn a’ munkások 
a’ boltozatot megnyitják ’s elmozdítják az iszo
nyú nagy sírkövet , melly a’ koporsóhoz ’s kép
zelt kincshez a’ bemenetelt gátlá , bámulva ’s 
.szégyenül ve állott az ujságleső ’s kincsre sovár- 
gó király. A’ hősasszony’ hamvait záró kövön 
illy fölirást olvasa : ,,Ha rósz ember nem volnál 
’s pénz-szomjad nem telhetetlen*, nem háborgat
nád kalóz merészséggel a’ halottak’ béketermét.4*

H u lő  ezt/ J ó z s e f .

H A S O N L Í T Á S O K .

A’ s z é p s é g  olly váltólevél, mellyet a’ 
nem-kalmár is első látásra ( a vista ) szívesen 
elfogad.

Az a s s z o n y i  s z í v  hasonló a régi vá

rakhoz: bevenni nem nagy mesterség, —  de 
meg i s tartani ? — már az más kérdés.

Ne csudálkozzunk , ha lelki ’s iskolai t a 
n í t ó i n k  néha nálunk tetemesbben hibáznak: 
az, ki estve a’ lámpást viszi, könnyebben meg
botlik, mint sem az, ki utána megy.

A’ neveden (anonym) r e c e n s  e n s e k  ol- 
lyanok mint a’ h ó h é r o k  Angliában: álorczá- 
san veszik-el a’ balálra Ítélt rab1 fejét.

A’ t á r s a s á g o s  e m b e r  szint olly ön- 
hasznát-kereső, valamint a’ h e r n y ó :  ez azt sze
reti, ha őt tápláló-levelkejére teszed ; az ember 
is csak úgy kedvel , ha vele szüntelen kedves 
tárgyairól beszélgetsz.

A’ s z ó - ú j í t ó  hasonló azon f á k l y a - v i -  
v ő h e z ,  ki éjjeli processiókor valameliy tömött 
sokaságon keresztül törvén, itt egy torzon ba- 
jú sz t, ott egy régi bodros főkötőt pürköl-meg.

D e m o c r i t u s i  c s epp.  Hetykén dicsek- 
vék egy urfi pipázó társai1 körében százados ő- 
seivel. ,,Barátom! — közbe szóla egy neme
sebb érzésű — az, ki őseivel dicsekszik, ollyan 
előttem , mint a’ krumpli (kolompér) : ennek is 
j a v a  f ö l d  a l a t t  van.44

S zekrén yest/.

T A L Á N Y .

Pestben lakom nem Budában ,
Hintón járok , szánkán nem;

Meglelsz hazád’ határában ,
De vizen ’s fán nem hiszem.

Tavasznak nyílok elején,
Ámde nyárban elhalok,

Nincs házadban, csak tetején —
Testedben künn ’s benn vagyok.

A’ történet tőlem veszit
Mindig végét ’s kezdetét. —

’S ki e’ talányt fölfedezi,
Nem mondom egy kurta hét’ —

De egy hónap’ forgásában ,
Annak szentül fogadom :

Hogy én jutalomdijában 
A’ száz tallért megadom.

K n a r  J ó z s e f .
A’ 101 -só számbeli rejtettszó: S ö r é t .

^szerkezted I J e l m e c z y .  — Nyomtatja L ä n d e r e r .
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e r d é l y i  d a l .

Gyönge «zelló leng kelet fele',
Leng mezőkön ’s bérczeken e lé ;
Rózsahalmon majd pihenve á ll,
Völgybe röppen és nyugtot talál.

Hazate'rót itt virágktbel 
Csókba édesen ringatja-el:
’S így befutja hegykarolta hont,
Mellyre bájszint ég’ kegyelme vont.

Szellő , állj-meg ! arra tartok én ,
Merre lengsz te lég’ magas körén ; —
Oda vágyik e’ szív — fájdalmába’ —
Jó Erdélybe a’ nemes hazába.

Majd veled nyugszom Meszestetón,
Hol felém ismert madárka jön —
’S megcsókolva a’ legelső fát,
Véled áldom ott az ég’ urát.

És leballagunk vidor mezőre ,
’S míg virágkehelyben szenderegsz t e :
Liza’ angyal aj ka’ édenén 
Mennyet isteuülve érzek é n .-------

De te a’ lég’ nyílt körén szaladsz ,
’S engem ónlábommal hátrahagysz.
Oh siess h át, súgd a’ hű leánynak :
Hogy szivem még most is érte ver csak.

Es köszöntsd nevemben hegyfcarolta hont, 
Mellyre bájszint ég’ kegyelme vont;
’S mondd : nem lél lakást e’ szív  a’ kába — 
Csak Erdélybe’ a’ kedves hazába’!

13 s e  z k o.

UTAZÁSI TÖREDÉKEK ÉJSZAK-AMER!KÁBÓL. 
Egy magy. tudós társasági tagtól.

Testvéréhez.
Ha te Edeském ! a’ szövetse'ges státusokról 

kévéssé nagyobb földképet véssz kezedbe , mint 
sein a’ mi zsebkeli atlaszunk otthon: úgy engem, 
vándor kirándulásimban felakadás nélkül fogsz kö
vethetni. New-Yorkból Albanybaaz ut 95 mérföld

nyíre visz a’ Hudson-folyón. E’ folyó talán leg
szebb a’ földkerekségen , rajta számtalan men
nyiségben váltakoznak a’ roppant, óriás nagyságú 
gőzhajók. A’ folyó’ partjait szerte városok és 
falvak lepik, mellyek lassan lassan a’ szem előtt 
kifejlenek ’s az utazót kisebb vagy nagyobb mér
tékben bírják érdeklőire. E’ státus (t. i. Xevv- 
York) 24 szövetséges társa közt legnépesb , ’s 
alkalmas mindenkép az idegenben olly behatást 
szülni , hogy alakjában egy virágként fejledő 
szép új világot képzeljen. Minden , a’ mit látsz, 
60 legfeljebb 70 évi időszak’ műve; van ollyan 
is ,  a’ mi csak egy esztendős (kivevőn a’ két leg
nagyobb várost New-Yorkot ’s Albanyt, mellyek 
mintegy 200 év előtt jövőnek létre). De a’ mit 
ezen emberek itt munkálnak ’s teremtenek , az 
mindannyi csoda ’s reánk nézve ideális alakzat
tal bir; egy tündér országban vélnéd magadat len
n i , midőn itt látod a’ száz meg száz különféle 
elmeterméket ’s a’ műszorgalom’ tömérdek nemes 
gyümölcseit. Albanyból egy csak imént készült 
vasút visz téged gőzkocsikon 15 mérföldet Ske- 
nectadybe. Albanyból a’ 32 5 mérföldnyi hosszú 
nagy Erie nevű csatorna fu t-k i, ’s az egész stá
tuson fölséges virágzó tájak közt megyen ke
resztül; el van borítva számtalan hajóval, msl- 
lyek minden könnyelemmel fel lévén készülve , 
az utazókat ’s javakat olly gyorsan, a’ mint a’ 
csatornában.utazás csak engedheti, szállítják a" 
távul-helyekről. Ezenkívül széles utak kigyóóz- 
nak-el mindenfelé ’s állandó társasági kocsik kö
tik-ősz ve a’ legmesszebb pontokat. Meg van te
hát minden gondolható neme a’ közösülésnek 
(communicatio) ’s valóban csak ez fejtheti-meg 
egyedül a’ nevekedő bőségnek rendes meséjét; ez 
amaz egyetlen kulcs az itt virágzó jólétnek csodás 
titkához. Legterhesb ’s alkalmatlanabb , szára
zon utazni , mivel az utak’ készítése igen lassan 
haladhat előre. En New-Yorkból öt nap alatt jö
vők Niagarához (az omláshoz értem , mert a' 
kis Niagara város még 10 mérföldre fekszik a/.
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omlástól). S'.n most Édeském a’ harmadik napot töl
töm már e; fölséges tündér tájon, szemeim ’s szivem 
kielégítő édes örömöket élt e’ szép természeti 
jelenet’ látásában ; már niegtekintém a’ Niagara 
folyó’ szomszéd vidékit is. A’ mit a’ halandó itt 
lát és érez, azt leírni nem lehet; az én jegyzé- 
simet annak idejében fogom majd veled közleni. 
Ma hétfő van, October’ 22két Írjuk ’s délután 
2 órakor innét Buffolon keresztül visszatérek is
mét Albanyba. Az uti-lajstrom szerint Batavia, 
Caledonia, Lima, Canandaigua, Seneca-omlás, 
Geneva , Syracus, Utica és sok más nevezetes 
helyeken megyünk keresztül. Cajuga mellett egy 
mérföldnyi hosszú hid visz a’ folyamon állal, ’s 
láthatni különféle folyókon még más egyéb fede
les fabídakat is ’s a’ t.

Ide-utazásom’ igen sok veszély kiséré. Leg
először is a’ gőzkocsi az utón egy kővel jött ösz- 
szeíitközésbe , ’s egy perez alatt a’ kocsiknak e- 
gyik oldalán hat keréksinnek és puskának vége 
ion; meg kelle állapodnunk, ’s a’ kerekeket kö
téllel , a’ mint te lhetett, inegerősítni. Az u- 
ton elveszténk egy kereket ’s Chiteningo mellett 
feldőltünk* Yernon-nál midőn hegyről lejövet ko
csink hirtelen fordulna, igen kevésbe múlt, hogy 
egy tátongó mélységbe nem zuhantunk, honnan nem 
lett volna e’ földi életben több viradás ; a’ ko
csit, mellynek két oldalkereke már lebegett, csu
pán az utasoknak hirtelen az ellenoldalra nehez- 
kedésök tartá súlyegyenben. Cajuga mellett a’ 
hosszú hidnak szoros nyilása van, az ut begy- 
meredekről visz hozzá ; kocsisunk villám-sebesen 
hajtott-aiá, ’s a’ kocsinak fele-része hidon kívül 
jö tt: a’ nap már elalkonyodék ’s csak isten’ kü
lönös csodája mente-meg bennünket a’ vizbe-ha- 
1 ást ól. Hogy mennyire könnyelműek ezek az A- 
merikaiak , azt ember nem képzelheti; ők az é- 
lettel csak játszanak , ’s azalatt, hogy műveik
hez a’ természet’ legrettentőbb erejit használják, 
gondtalan néznek tűi a’ veszedelmeken. A’ hin- 
tók erősek és nagyok; négy ló, egyaránt szép és 

j ó ,  visz téged buezkon és kövön, iszapon ’s homo
kon módnélküli gyorsasággal keresztül, ’s min
den pillanatban tartsd magad készen a’ nyaksze- 
gésre. Az Amerikaiakban mindent feltalálhatsz,

csak nyájas udvariságot és szíves szolgálati kész
séget nem, e’ pontban tőlök semmit se várj ; ha 
valahol, itt megvalósul e’ vezérmondás: „Segíts 
magadon ’s az Isten megsegít.“ Ha bútorodat ’s 
vándor - holmidét (meliy kocsin az u t a z ó n a k  
k o c z k a  s z e r e n c s é j é r e  el vitetik) magad 
nem kötöd-fel gondosan és veszed-le : bizonyos 
lehetsz, hogy első nap már elvesztetted.

Még eddig nem vala alkalmam , nevezetes, 
főbb érdekű emberekkel közösülésbe jő n i: azon
ban az sem lehet egészen érdeketlen, a’ mit kö
zönséges utazók beszélnek. A’ szegény honföldi
ekről — az Indusokról —  kik e’ státusban még 
itt ’s amott egy két nemzetségben nyomoriin lé
teznek, majd személyesen fogok neked holmit 
elbeszélni. Szívem szorong ’s vérzik keblemben, 
ha e’ boldogtalan emberfaj eszembe jn t; borza
dok, ha meggondolom, mint nyomják-ki a’ fe
jér emberek e’ faj’ inaradékit lassanként az anya
földről , ’s mint engedik által a’ kegyetlen nyo
mornak , sorvasztó ínségnek, szóval: a’ bizonyos 
halálnak martalékul. Átok a’civilisatióra, ha ezen 
az áron nyeri terjedését ! átok a’ merénység’ 
szellemére !s műszorgalomra , ha szegény ember- 
tarsink’ enyészetén keresi alapját! —

Ments-ki engem, kedves lélek, a’ mi ba
rátinknál; én lassanként mindnyájának fogok 
majd irni; most csupán neked vagyok képes. Szí
vem még igen el van fogódva azon dolgoktól , a’ 
miket látok ’s tapasztalok. Ha szemeim előtt a’ 
tárgyak egykor tisztábbak lesznek ’s én minden
hez inkább hozzászokom : akkor majd tehetse
gemben áll ’s akarok is nyugalmasan ’s békével 
mindent összegyfijtögelni , ’s levélben veletek 
közleni. Most Isten veled , üdvözlöm mindnyá
já t ’s a’ t.

C E R V A N T E S .

Cervantes Mihály — Don Quixotte’ lelkes 
írója —  midőn bajon mint katona , Spanyolor
szágba haza térne, Arnauto Mami hires tengeri
rabló által elfogatván, Algierba hurczoltatott. A’ 
sors, meliy Cervantesbez a’ legnagyobb mértékben 
vala zordon , bátor lelkét nem alázhatá-meg. 
—  Mint rabja egy igen kegyetlen urnák , bizo-
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nyög volt a’ felől, hogy az elszokeV legkisebb 
gyanújára is halai jő fejere; meg is 14 spanyol 
rabtársával egy merész szabadulási tervet készí
tett. Abban áilapodának-meg t. i., hogy közü
lük egyikét pénzen megváltsák, ki is honjába 
visszatérvén, hozzon onnan magával egy hajét, 
mellyen a’ többi is hasonlóan megmenekhessék.
— E’ terv’ kivitele nem vala könnyű , legelőszer 
is a’ váltsági-díjt kelle összeszedni, azután a’ 
rabszolgáknak különféle uraiktól megszökniük, 
hogy iinígy egyazon kijelelt helyre gyülekezvén, 
együtt várnák be, mig a* hajó éttök elérkezend.
—  A’ szabadság’ szeretete felühnűla minden 
nehéz akadályt. Egy navarrai fi, ki egy, ten
gerparton fekvő kertnek felvigyázója volt, ma
gára vállaló, hogy valamelly félre-vonult helyen 
egy barlangot ás, melly a’ 14 spanyol rabnak a’ 
megváltó pillanatig rejtekűl szolgáljon.

Két esztendő kivántaték, inig a’ kertész 
e’ titkos munkáját bevégezheté. Ezen idő alatt 
holmi alamisnaból ’s munka-bérből a’ többi üsz- 
veszerzé a’ váltsági d íjt, ’s bizonyos Yi o n e  
nevű rabtársuknak adók azt , kiben mindnyájan 
megbíztak, ’s ki egyszers.aind az algieri parto
kat is jól ismerte. Vione megváltó magát, ’s 
azon Ígérettel távozott-el, hogy rövid időn visz- 
szatérend szabadításukra.

Cervantes vala az egész merénylet’ lelke: ő 
az , ki — miután társai a' barlangban összegyülek- 
vének —  éjenként kijárt, társinak élelmet sze
rezni, hajnalhasadtakor térvén rendszerint visz- 
sza a’ beszerzett élésnemekkel. A’ kertész , ki
nek az elbuvásra nem volt szüksége , szüntelen 
a’ tengeren tartó szemét, ’s imígy leste, ha kö- 
zelget-e a’ szabadító bárka? —

Yione megtartó szavát, eltávozta után egy 
hónapra visszatért egy könnyű hajóval. Már kö
zéjedéit az éj’ fedező szárnya alatt a’ parthoz, 
hol a’ szerencsétlenek őt nyugtalanul várók, ’s 
egymás nyakába borulva függeszték örömkönnyes 
szemüket az érkező szabadítóra. — Yiono híjjá 
őket, ’s ők kitörő örömzajjal rohannak feléje ;
’s ím ekkor Maurusok teremnek ott , kik sejt
vén a’ keresztinek’ szándékát, azonnal lármát 
ütkne. Yione megijed , ’s a’ tenger-síkra eresz

kedik , ’s a’ szerencsétlen rabok —  végremé
nyüktől is megfosztatván —  ismét barlangjokba 
rejtőznek !

Cervantes vigasztaló őket; —  ő maga is 
azon remény áltál kecsegtette magát, hogy Vio
ne még visszatérend; de ez többé nem tért visz- 
sza. A’ bűbánat’s az egészségtelen szűk ’s nedves 
rejtekhely társi közt káros nyavalyákat szült. Cer
vantes egymaga nem volt többé képes ezeket á- 
polni, a’ többit is táplálni, ’s mindnyáját béke- 
tűrésre, állhatatosságra buzdítni. Maga mellé 
vön tehát segédül társai közül egyet, ki he
lyette élelmet vásároljon. De ezen gyalázatos 
gonosz, titkon árulóvá lön, ’s maga vezeté a’ 
katonákat azon helyre , hol társai tartózkodtak. 
Algier’ fejdelme maga elébe hozató őket ’s sza
badságot igére nekik, ha a’ késztetőt és csíny- 
mestert kivallják. „Én vagyok az, —  monda 
Cervantes —  kéméld társimat, ’s öless-meg en
gem-“ Megtetszék e’ rendithetlen bátorszivüség 
a’ fejdelemnek, ’s visszaadatá őt urának, ki 
hasonlag megbocsáta neki; —  de a’ szerencsét
len kertész lábánál fogva akasztatott-fel.

A’ sorstól imígy újra békákba veretve, an
nál elszántabban törekvék Cervantes azokat vi
szont elszaggatni. Négyszer látó hiúsulni szán
dékát ’s csak kevés híja volt, hogy nyársra-hű- 
zatás nem lön a’ merészlet’ díja. Végtére min
den ottani rabszolgát fel akart zendítni, ’s álta- 
lok elfoglalni Algiert. Szándéka kitudódott ugyan, 
de bátorszívüsége olly tiszteletre birá a’ barba- 
rus népet , hogy neki újra megkegyelmezének ; 
sót a’ mitöbb : az algieri királyizené a’ spanyol 
királynak, váltatná-ki Cervantest. üsszegyüjtet- 
vén végre az 500 aranytallér váltságdíj, Cer
vantes, — öt esztendei rabsága után—  honjába 
viszszatért-

Cervantes ekkor 33 esztendős volt, ’s nem 
ír a 50dik évéi*? semmi hírre méltót ’s nevezetest. 
Most bocsátó csak világ elébe „Don Quixotte“ -ja’ 
első részét. E’ remek elmeművet a tiiág előszer 
hidegen fogadó, mellyen a’ lelkes iró megbosz 
szánkód ván , az  e l l e n  önmaga egy Kis satyr át 
irt ; ez azonnal lármát tőn s „Don Quixotic" 
mindenütt hírbe jőve. —  ’S irne! e’ r< nditnetle i
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bátor lelek, e’ természettől nagy elme, e’ ritka 
férfi folyvást mint legnyoinorább Ínség’ fia sin- 
lődék honában, mig végre lfilöban a’ hálátlan 
világtól búcsút vett.j

Szekrényesy.

MESÉS TÖREDÉKEK AZ ÁLLATORSZÁGBÓL.
A’ s z a r v a s o k ’ e s e d e z é s e  s z a r v a 

i k ’ e l s z e d é s e  mi a t t .  Köztudomás szerint a’ 
mi termetünk legdelibb minden állatok közt. A- 
zon szép sugár szarvak , mellyek homlokunkon 
emelkednek , igen ékesítik fajunkat. Azonban 
közönségesen halljuk , hogy a’ mi diszííl szolgál 
az állatoknál, abból csúfot űznek az- emberek: 
u. m. tőlünk elszedvén a’ nagy szarvakat, a’ fér
fiak’ fejére czégérezik-ki, mellyek is ennél fogvást 
köz gúnykaczaj’ tárgyaivá lesznek. Lehetetlen 
tovább tűrnünk fej-ékességünk’ illy szörnyű Iea- 
láztatását. —  Esedezünk te h á t: méltóztassék az 
igazságos emberiség az idegen birtoknak illyen bi
torlásától eltiltani a’ férfiak’ seregét, kivált a’ 
házasokét,* ’s egyszersmind nekik kötelességül 
tenni, hogy az eddig elbitorlott, nálok találko
zó szarvakat küldjék vissza nemünknek; mié’ vég
re már rendelénk számos rak tá rt, hova az e’- 
féle szarvakat biztos alkalommal bekiildhetni.

Vé g z é s .  Az asszonyok közt századok óta 
divatos szokás lévén a’ férfiak’ ’s különösen fér
jek’ homlokára szarvakat tűzni — e’ részben 
már az elidiiltség biztos ’s háborttlan birtokra 
mutat. Ennél fogvást a’ vad szarvasok ez úttal ké
relmüktől elmozdíttatnak. Mindazáltal még: is 
minden ember-szarvasnak tudtára adatik: adjon 
a’ szarvasoknak reversalist magáról, hogy e’be- 
li jogaikban nekik praejudicalni nem akar, ’s a’ 
szarvak’ becsülete ezentúl sértetlen lészen.

E l e f á n t ’ b e s z é d e  az á l l a t o k h o z .  
„Hozzátok szólok, állattársim! A“ köz elégület- 
lenség’ okait akarom röviden élőtökbe terjeszteni, 
’s némelly módot ’s eszközt, meíly annak orvos
lására szolgálhat , megemlitni. Szüntelen pana
szok dúlnak körötökben, mint ezt mindennap ma
gatok látjátok. A’ gyapjas nyájak vádakat for
ralnak a’ farkasok ellen , tyúkok a’ rókák ellen, 
egerek a’ macskák ellen ; ’s az állatkirály’ elébe

kerülvén a’ neheztelés, lesimitja, a’ mennyire 
lehet, a’ panaszos bajokat: megtiltja t. i. far
kasnak a’ juhokat mészárlani, rókának a’ tolla
sokat fojtogatni, ’s macskának az egérvadásza
tot. Mi támad már ebből ? köz nyugtalanság ’s 
megelégületlenség; felzúdulnak most — mint da
rázs-fészek — azok , kiknek előbbi hatalmuk sző
kébb korlátok közé szoríttatott. Ha azonban a’ 
farkas azt gondolná, hogy a’ bárány szintolly 
rokon állat hozzá, mint más farkas, nem venné 
hántásnak a’ királyi parancsot ’s felhagyna a’ 
jerkék’ ’s kosok’ fojtogatásával. Ha a’ róka fel
fogná eszével , hogy a’ csirke szintúgy számot 
tarthat az oroszlán’ védelmére ’s pártolására: 
bizonyosan nem nyitná kurholásra száját, mi
dőn az erőszakos éleménytői törvény által visz- 
szatartóztatik. ím e , állattársim! az önség a’ 
megoszlott érdekek, ’s közszeretet’ hijja okoz
zák köztelek a’ nyugtalanságot ’s panaszokat. 
Ha igazságosak lesztek , de igazságosak legszo- 
rosb értelemben, ’s minden cselekvésben; ha 
egymást valódilag szeretni, ’s közjavatokért hi
úság ’s magánérdek nélkül buzogni fogtok: hi- 
gyetek nekem , az egyesség’ istene édes nyuga
lommal áldja-meg lakjaitokat.“

M. D.
DEMOCRITUSI CSEPP.

Egy , instantiákból tengő szegény ember mi
nap egy nála nem sokkal tehetősb szeles úrhoz 
kérelemirást nyújta-be, ’s abban egy pár fejel
ni való , heverő csizmaszárért esedezék. —  A’ 
csapdi ur megfordítván hivatalos minával az in
stantiát , a’ szokott jegyek’ pontos felrakása 
mellett, igy indorsálá azt: „nem lévén jelenleg 
heverő csizmaszár : a’ folyamodó, kérésétől el- 
mozdíttatik.“

S ze k ré n y e sy .
REJTETTSZÓ.

Létünk’ sorsa szülés, szerelemmel ápolni szülöttink’.
Vissza : vad ellen , melly sokszor ezekre lecsap.

F . . .  V.
A’ 102dik számbeli talány: T bet ű.

Melly talánynak első Oedipusa De Vilié János nevendék 
betűszedő Landerer’ könyvnyomtató intézetében, ki mi
dőn a1 „Társalkodó-^ kiszedné, azt rögtön és való ér
telemben igy fejtette-meg : ,,a’ t a l á n y  t betű;  de mivel 

a1 . . hónapi ban nincsen t 
a’ 1D0 tallér senkié.



Az 1832dik évi Társalkodónak tartalma, betű-rendben.
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Bádeni nagyherczegség . . . 167
Bal eset ritkán jár egyedül . . . 120
Barátság és szerelem . . . . 181
Basilika, egri . . . .  106
Becsiiletkényszerítés . . . .112
Benkő József _ . . . .  141
Beszédről aphorismák . . . . 9 2
Bibliai számítás  ̂ . . . 123
Bibliographiai nevezetesség . . . 127
Boldog kor . . .  . 9 7
Britanniára egy tekintet . . . . 37
Brougham Henrik * , . . . 185
Canning . . . . .  125
Cometák . . . . 53 57 60
Cromvsel . . . .  . 4
Cromwel’ beszéde a’ parliamentbez . . 31
Csalánybokréta . . . 146 189
Csalódás . . . . . 177
Csillagokhoz . . . .  . 4 9
Czethal’ csontváza . . . . . 168
Czukor . . . . . 158
Czukorliszt-készítés . . . . 11S
Democritusi cseppek 75 83 96 124 132 140

156 159 164 ISO 192 
Édes kín . . . . . v 18
Egy fiatal nő’ halálára . . . - . 2 4
Éjjeli zaj a’ délamerikai erdőkben . . 207
Ejszakamerikai utazás . . . 156
Elefánt ’s oroszlán közt viadal • . . . 107
Eletnyugtatvány . . . 7 5
Életkor , szerelem, barátság . . . 200
Elmetehetség, rendkívüli . . . 7 4
Ellenkező kiv^/iat . . . 4 1
Ember ’s nagyravágyás . - . 207

lap
Emlékezés’ fájdalma . - . . 4 0
Éneke’ üstökös csillaga . . . 2 6
Epedés ■ • • .1 1 3
Epigrammák németből . . • 76 92
Eredeti bűn . . . .  . 3 3
Eszméltetés . . . .  . 1
Esztergom vrngye végzései a magyar nyelv iránt 169 
Exegeticus óhajtás . • • . 108
Fatenyésztés . . .  . 3 9
Fa, rendkívüli nagyságú . . . .  126
Fejedelmek’ jegymondásai . . 9
Fekete ember . . . .  206
Feltétel . . . .  101
Férfiúi eltökélés és félénkség . . . 7 8
Férgekről rövid tanítás • • • . 5 9
Fiatal asszony’ naplója . . .  . .47
Fonákságok . . .  . 2 4
Fox’ emlékszobra . . .  . 205
Franczia-törvényszéki jelenés . • . 2 7
Futó gondolatok . • 51 116 123
Föld’ dimensiói . . . .  129
Fürdő Verőcze vármegyében . . 8 1
Gazdasági jegyzetek . . 44 4S
Glasgow’ statisticája • • . 121
Gondolatok . . . .  112
Gondolat-töredékek . . . .  163-'
Guadelupe Victoria * . . .  . 8 9
Gyorsírás, magyar . . • . 119
Gyötrődés , 145
Gőthe . . • 133 13/
Halál . . .  . 120
Három jó barát . . .  . 4 4
Hazáért élő . . • . 108
VUI Henrik *s a’ szórók . . . . 140
Himalaya' hegyén utazás . . . . 193
Históriai nevezetességek . . . . 5 6
Hitvallása egy szép dámának . . 3 8
Hízelkedő . • • • . 3 5
Honvágy . . . . 121
Huszárdal . . .  . 141
Hős szamár . . . . 1 0
Jeffersón’ sírja . . .  . 3 3
Igazmondás nem emberszólás . . 2 8  32
Ilka’ búja . . . . 177
írók’ respublicája . . . .  206
Jövendőhez . . . . .  131'

%
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Kalapok . . . .  . 8 2
Kalapok’ ügyében meg egy szó . . . 9 9
V. Károly’ ítélete a’ Belgákról . . . 194
Kártyajóslat • • - 0 7
Kincsásók • • • . 8 7
Kőmives • . . . 109
Rünyvnyomó-szer , új . . . . 6 8
Könyv-szerző orvos . . . . 153
Körösiről tudósítás . . . . 2 1
Különféle 64 76 80 96 123 127 148 151 164

176 196 204 208 
Lámpák . . . . 5 1
Lavalette’ könyvtára . • . 114
Lessing’ emléke . . . . 5 6
Libussa’ meséje . . . . 4 8
Locarnói koldiísasszony . . . . 2 3
Lord Grey’ életéből töredékek . . .  5
Lord Holland . . . 1 8
Mág nes , mesterséges . . . 9 4
Magyar hajók . • . 2 8
Magyar históriai kérdések . . . 6 6
Magyarhoz . . . 117
Magyar nyelv Temesben . . . 153
Márvány hordó . . . . 144
Mauks Tamás’ élete . . . 7 4
Megmérgezett völgy . • . 126
Mentegetés . . . 177
Mester és tanítvány . . . 151
Mi és mi nem óhajtanék én hazánkban lenni ? 16
Mindig csak karczoljunk ? . . . 158
Moliere’ embere .. . . 153
Művészi csel . . . . 110
M üvész-király . . . . 3 2
Nagy elmék . . . .  196
Nagy és kis város . . . . 100
Nagy Sándor és Caesar . . . . 2 9
Nap és idő . . • . 1 7 7
Napoleon’ háborúira költségek . . . 1 2
Napoleon’ emlékirásairúl . . . 165
Napoleon’ kalauza Waterloonál . . . 1 7
Napoleon’ pánozélja . . .  8
Napraforgók 21 32 40 80 108 168
Négy legfőbb változás az emberiségben . 3
Nemes szivű fejdelem’ szavai . . 126
Nemzeteket bélyegző vonások . . 66
Nemzeti nyelv . . 84 131
Nemzeti táncz . . 103
Népek’ charakteréből vonások . . .  3
Népoktatás Angliában . . . 8 6
Népszokás . . . 4 0

lap
Nevelő intézet Semodorban . . . 1 5 '
Nevezetességek . . 38 161
New-yorki gyám . . . .131
Niger’ torkolata . . . . 1 1
Ódák Sappho után . . . . 4Í
Olvasás hazánkban . . . . 4f
Örök életre vágyó . . . . 12C
Órümhalál . . . . S í
Ósszeszokás, mesterséges . . . . 115
Ötletek . . . .  204
Panasz . . . . 17Í
Paraszttáncz Párishan . . . .  105
Páris . . . . 8 3
Párviadal . . 10 77 93 173
Peel Robert . . . .  149
Perzsa leány-kérő . . . . 122
Pesti napkönyvből . . * . 8 5
Pióczak . . . . 127
Píron’ krízise . . . .  153
Pitt és Sheridan . 208
Praesidensek Ejszakamerikában . . . 4 8
Rényhez . . . 6 5
Róka és holló . . . 9 1
Salvator Fiosa . . . 2 8
Scott W alter’ irói jövedelme . . . 139
Schematismus , sz. Ferencz megváltó szerzet’

osztályáé . . . 7 0
Semmihez . . . 6 9
Shakspeare’ eperfája . . . 1 3 9
Shakspeare’ levele kedveséhez . . . 199
Sicilia . . . .  7
Sírásók . . . .  9
Sohonnai ország’ gyönyörűségei . . . 191
Statisticai jegyzetek . . . 5 2
Stuart Mária’ végórái . . 42 45
Szabadság . . . 201
Száz egy iró’ könyve . . . 1 5 0
Szép asszony’ kocsisa . . . 9 8
Szép nem’ tükörfiókjából . , .1 1 6
Szerelem ’s nagylelkűség . . . 7 8
Szerencse’ játékai egy nagy nemzett . . 52
Színjátszói jutalom . . . .  123
Talleyrand . . . . 3 4
Talleyrand és Staelné . . . .  192
Tanács . . . .  177
Tánczmulatság a’ Tuilleriákban . . . 138
Társalkodási kellem . . . 195
Társalkodási világból . . . 1
Társalkodó czírn’ ügyében . . . 4 1
Természeti ritkaság . . • . 150

Ja|
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Zágrábi nevezetességek . . . . 113
T A L Á N Y O K ,  M E S É K ,  R E J T E T T  S Z W A K .

Abel 88 lapon. Babér 180 Bál 28 Barátság 140 
Bérez 200 Boróka 144 Bors, 112 Bugát 76 Buuo- 
rék 80 Eger 192 Élet 56 Érsekújvár 4 Fellengő 
36 Füred 126 Görbe 152 Halál 120 Harag 44 
Harmincz 48 Holdmezővásárhely 132 Hordó 52 
Huszita 108 János gazda 164 Kántor 160 Kapa 
100 Kolcsagtoll 104 Korhely 96 Köröm 8 Lator- 
cza 136 László 148 Lehelet 184 Magyar 16 Nyelv j. 
172 196 Oroszlán 12 Pánczél 128 Bét 176 Sas 
20 Sima 84 Száj 60 Szappanbuborék 172 Szél 64 
124 Szén-égető 72 Szív 172 Telek 1.36 Túró 168 
Tüdő 40 Ural 188 Vetélkedő 32 Vő 20S Zérus és 
egyes szám 104.

Jap

M Á S O D I K  F É L  É  V.

Jap
Ábrándozás . . . .  345
Adók Angliában . . . 280 336
Adóssági bürtünzés Londonban . . . 291
Ajtónkopogtatás Angliában . . . 316
Alapmondások . . . . 344
Áldozó Hindu . . . .  387
Algier’ népszáma . . . .  396
Alkonyi dal . . . .  405
Állatok’ okossága . . . . 218
Áltemetkezett . . . .  223
Ancona . . . .  277
Anekdoták 212 218 234 238 264 288 292

332 348 384 392 396 400
Angolbank’ állapotja . . . 396
Angol parliamenti tag’ felelete . . . 332
Annák’ estéje . . . .  247
Apliorismák . 212 234 238 288
Arab óda a’ borra . . . . 2 1 2
Aradi jóltévő egyesület . . . .  365
Aradi levéltöredék , játékszínünkről . . 247
Arany ’s ezüst bányák Amerikában . . 335
Asszony-folyamodás az angol parliamentben . 395
Asszonyhadnagy . . . .  263
Asszonyszabadság Ázsia-’s Európában . 281 285 
Bánáti utazás . . . .  393
Bandi hölgyéhez . . . .  348
Bandi’ kínja . . . . 215
Barátlan . . . . 393
Becsinált * . . . .  242

Természettudományi nevezetességek . . 199
Toast . . . . 1 2
Tűzi fák’ melegítő ereje • . . . 6 3
Tyers’ allegóriái kerte . . . . 175
Uj logika . . . .  108
Uj találmányok . • • . 172
Vándor • • . 114 154
Vashington . • . . 197
Vashingtoni udvar . • . . 173
Verőcze’ folyótról • • • . 7 3
Végrendeletek • ■ • . 160
Vesta planéta . . .  . . 161
Vezekényi emlék . . . . 7 1
Whig és tory-párt . . . . 181
Yezdikről . . . . 6 9

lap

lap
Becsületes adós . . . .  292
Beranger az ifjú kölluiiez . . . 264
Bereghszászi barlang . . . 382
Bonaparte a’ szomorjátéki hősök) ől • . 290
Bonaparte Lütitia . . . .  387
Britanniái felsőház’ tagjai . . . 336
Budaváros’ határozati a’ magy nyelv iránt . 239 
Buddha tiz parancs . . . .  225
Buvár-ültvény (uj) Angliában . . . 287
Cervantes . . . , 4 1 0
Cl) inai irás-mód . . . .  301
Chinai nyalkaíi . . . .  264
Chinai nyiltszivűség . . . .  279
Chinai uj törvény . . . .  383
Csalánybokréta . . . .  275
Csalogány és vándor Lengyel . , . 227
Csatornák Angol s Fiancziaorsz-ban . . 336
Csudasziilütt . . . 364
Csonka követség . . . 276
Czigánygyülés Svájczban . . . 273
Czukoitenyészlés . . . 396
Democritusi cseppek 216 222 246 260 296

320 324 336 34S 352 384 408 412
Édelgés . - . . #. 309
Édes bánat . . . .  325
Éghajlat Jakutskban . . . .  243
Éjszaki fétiy . . . .  309
Egyiptomi basának udvara . . . 297
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Egykét szó a’ Budapest-közti állóhidhoz'tett
előmunkálatokról . . . 373

Egy költőhez . . . .  247
Egyvelgek . 28‘0 308 320 360
Életképek a’ mostankorból . 258 266
Emberek’ charakterei . . . 228 232
Emlékvadász . . . .  308
Emmához . . . .  231
Epedés . . . .  337
Epigrammák « . . .  388
Erdélyi dal . . . .  409
Európai státusok’ mezei gazdasága . . 219
Examen . . . .  347
Falusi tanítók hazánkban . . . .  381
Farkas József Párisban . . .  - 272
Felfedezés . . . .  237
Fels. magy. orsz. vasmiiszer-keresk. ügyében . 214
Férj szer etet’ ritka példája . . . 291
Forgóvész, éjszakamerikai . . . .  235
Fölösleg udvari cseléd . . . .  304
Furcsa kaland a’ Gangesen . . . 35S
Furcsaságok * . . . . .  372
Futó elmélkedés . . . .  316
Futó gondolat . . . .  346
Gondolathulladékok . . . .  368
Gondolattöredékek . . . 2 1 5  376
Görög borbély . . . .  341
Gőzhajózás . . . .  351
Gőzkocsikról . . . .  257
Gradarsevics Husseinbeg Eszéken . . . 367
Grönlandi párviadal . . . 299
Gutaütés mikor kerülget? . . 352 360
Gyerinekaltatás Himalayán . . . 291
Gyermek-rabszolgaság az ang. fonóházakban . 233
Gyors állatok . . . .  331
Gyors posták . . . .  351
Flaemeralopia * 299
Hajdanhoz . . . .  214
Haldokló . • • . 381
Halotti gyász . . . .<"359
H arcz egy nőelefánt ’s nőoroszlán közt . . 321
Három parancs ministere . . . 238
Hasonlítások . . . 388 408
Hasznos chölera-intézet . . . .  276
Hidak, legszebbek ’s nagyobbak . . . 250
Hírlapok’ eredete . . . .  259
Hívtelen . . . .  353
Holmi . 246 296 304 384
Honhoz . . . .  357
Horoskop^ . • . . . 33l

lap

«

Hosszú életkor ; . . .  . 3C0
Hőlgyszállitás . . . .  280
Humboldt* napórája Cumanában . . . 351
Idiosynkrasia, jó illat-elleni . . . 267
Irland! paraszt’ sorsa . . . 272
író és nagy ur . . .  327
Irótoll’ hatalma , . . 326
Istenek’ ajándéka . . . 324
Jámbor tanács . . . 316
Japani népmiiveltség- . . . 292
Japani táncz és ének . . - 279
Jeles férfiak" gyengeségei' . . . 216
Jolsvai levéltöredék . . 227 321
Jövendőmhez . . . 265
Kakasviadal Londonban . . 369 374
Kalap (ellendarab) . . . 340
Károly (Xdik) Holyroodban . . . 224
Kentuki lövészek . . . 318
Kereskedés Paraguayal . . . 308
Ki a’ valódi boldog? . . . 296
Kis Babét (Vaudeville) . . . 369
Kofa (Vaudeville) . . • . 365
Köles . . . . 241
Könyvtárok Francziaországban . . . 300
Különféle 216 222 241 250 276 292 316

327 356 364 404 
Különös tébolyodás . . . 307
Lánczhidak Francziaországban . . . 352
Látogatás a’ neger királynál . . • 289
Látogatás Maratnál . . . 269
Látvány az égen . . . 400
Léghajózás . . . 357
Lélekisméret’ hatalma . . . 216
Lengyel emlékek . . . 355
Lengyelvendégség a’ XVIId. századból . . 305
Xlld. Leo pápa’ sirküvi felírása . . , 316
Léveltöredékek Aradról 247 1. Jolsváról 

227 321 Nagy-Becskerekről 265
294 317 Nógrádból 214 Tömés
ből 220

Liüputiak . . . 259
Loxia nevű madár . . . 315
Magányhoz . . . 385
Magyarodásról . . . 321 383
Magyar polgári öltözet iránt . . . 397
Magyartáncz’ ügyében . . . 339
Medvegyám . . . 307
Mesék . . 260 312
Mesés türdékek az állatországból . . . 412
Mesterséges mágnes’ készítése . . . 325

lapr
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Mi a’ király? . . • 3S3
Mohácsi gyászünnep . . . 317
Morális áruk’ becse . . • 328
Mosó intézet Pétervárban . . . 287
Mostarikor’ hős asszonya ♦ . . 367
Művészeti előhaladás . . • 351
Müszorgalom . . 287
Nagy Győr’ díszre emelkedése . . . 273
Nagy Péter’ spaai ebédje . . • 209
Neger házasság, délcarolinai . . • 395
Népismértető vonások • 221 284 352
Nesze semmi fogd meg jól . . .  268
Nevezetes úszó • • • 356
Nilns’ iinnqpe • • . 330
Northcote ’s a’ mostani angolkirály . . 215
No- eladás • • • 210
Nyomos szavai egy győzedelmesnek . . 327
Nyu gtalanság . • . 301
Nyíllak’ könyörgő levele . . • 363
Oklevele egy arab ménnek . . . 297
Oroszbirodalom’ nagysága » . v 336
Országutak Angol ’s Francziaországban . . 336
Orvosi tanács szépeinknek . . . 388
Öröklámpák két sírteremben . . . 298
Öröm és fájdalom . . . 324
Őrültek’ háza Kairóban . • 252
Ötletek . . . 3 3 6  314
Özvegy (a’ 14 esztendős^ . . . 349
Palais royal . • * 280
Papiros és emberek . • • 343
Páris a’ cholera után . . . 232
Példabeszed a’ himlő-oltásra . . . 347
Pénzbúvárok • . • 237
Pest vmgye’ gazd. munkabér-szabása 1832re. 251
Philadelphiai Club’ törvényei . . . 323
Pompeji és Herculanum . . 354
Posták’ eredete . . . 326
Rabszolgák’ száma • . . 396
Ramasan-iinnep Konstantinápolyban . . 261
Régi előítélet • . • 304
Régiség, nevezetes • • . 230
Regulatorok • ♦ • 362
Reichstadti herczeg’ koporsója . . . 326
Rendes panasz • • • 290
Románcz . . .  397
Rózsához • • • 239
Sajtó Francziaországban . . . 336
Schilleri emlények . . . 212
Scott Walter’ halála • . - 391
Sétálás * • • 381

Siam’ áldott tartománya . . . 359
Selionnai jelentések . . . 383
Statistikai jegyzetek . 300 336 395
Szamarak’ panasza . . . 260
Szárazmalom, uj szerkezetű . . . 363
Száz év-utáni felébrülés (Allegória) . . 313
Szegény ludak ! . . .  222
Szelekhez . . . 219
Szellemszikrák1 . . . 324
Szerályszolga . . . 246
Szerencsés fogorvos . . . 271
Szerencsétlen jós-száma’ 13! 240; felelet reá . 270 
Szülészeti bírálat (magyar) 302 309 317 337
Találmány . 237 287
Teinesből játékszínünkről . . 220
Templom Dshagernatban . . . 287
Tétényi paraszt’ levele . . . 292
,,Times“ angol újság’ intézete . . . 245
Tiszt-újítási dal . . . 329
Tót ifjúság’ magyarodása . . . 321
Több szem többet lát . . .  242
Udvariság’ szójátéka . . . 2 1 6
Uj gonosztévők . . . 236
Utczák’ nevei Budán V Pozsonyban magyarul 292 
Utazás Bánátban . . . 393
Utazás Dunántúl . . .. 385
Utazási jegyzet) . . . 234
Utazási jegyzetek a’ hazában . . . 353
Utazási napkönyv-töredék . . 345 361
Utazási töredékek Ejszakamerikáról . 401 409 
Vadbial-vadászat Ejszakamerikában . 262
Varázslók napkeleten . . . 389
Vas gőzhajó . . . 351
Vasutak Amerikában . . . 300
Vasutak Angol ’s Francziaországban . . 336
Vaudeville . '  . 365 369
Végső kívánság . . . 364
Velenczei nemesek . . . 299
Vigasztalás . . . 251
Vilmos (Tridrik) Hollandia’ királya . . 405
Voltaire ’s Rousseau . 329 333
Wbodwille Erzsébet’ naplókönyvéből . . 226

lap

, R E J T E T T S Z A V A K  ’S  T A L Á N Y O K .

Agy 376 Anyák 412 Anyaszentegyház 392 Ásó 
230 Atilla 396 Rak 312 Bál 324 Csép 3Ő6 Cser
mely 2.38 E betű 352 Egy pár 308 Eper 292 Fal 
320 Fejérvár 254 Görög 360 Hó 348 Hurut 372 
Jelenkor 218 írás 388 Kandalló 234 Kép 264 Ke-



reszt 296 Korcsma 3fiS Korsó 246 Kökény 260 
Könyv 328 Lapát 384 Lépcső 216 Lepe 272 
LIDIIM 284 LVD 340 Madzag 268 Méh 300 Me
ló 276 Mivész 364 Napoleon 288 Nyárfa 304 Pa

piros 242 Paplan 316 Rabló 226 Rejtettszó 400 
Révész 280 Sajtó 222 Sír 326 Sörét 404 Szeplő 
250 Szótár 332 T betű 408 Tolvaj 344 Tűz 380 
Vén 212.
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